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ที�ต้ั้�งสำำ�น้กง�นใหญ่่	 เลขท่ี่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไที่ย แขวงบางซ่ิ�อ เขต์บางซ่ิ�อ กรุุงเที่พมหานครุ 10800
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ทุี่นชัำารุะแล�ว  4,292,920,200 บาที่  
หุ�นสามัญท่ี่�ออกจำาหน่ายและชัำารุะแล�ว 4,292,920,200 หุ�น  
หุ�นบุริุมสิที่ธิุท่ี่�ออกจำาหน่ายและชัำารุะแล�ว - ไม่ม่ -  
มูลค่าหุ�นท่ี่�ต์รุาไว�หุ�นละ 1 บาที่

เว็็บีไซต์ั้	 www.scgpackaging.com

ติั้ดต่ั้อ	 โที่รุศััพท์ี่ 0-2586-3333  
โที่รุสารุ 0-2586-3007  
อ่เมล scgpackaging@scg.com

น�ยทะเบีียนหุ�น		 บริุษััที่ศูันย์รัุบฝากหลักที่รัุพย์ (ปูรุะเที่ศัไที่ย) จำากัด  
ชัั�น 1 อาคารุต์ลาดหลักที่รัุพย์แห่งปูรุะเที่ศัไที่ย  
เลขท่ี่� 93 ถนนรัุชัดาภิัเษัก แขวงดินแดง เขต์ดินแดง กรุุงเที่พฯ 10400  
โที่รุศััพท์ี่  0-2009-9999  
โที่รุสารุ  0-2009-9991  
เว็บไซิต์์  http://www.set.or.th



สารบัญ
การประกอบธุรกิจและ 
ผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ*

ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงิน 

2

นโยบ�ยก�รกำ�กับดููแลกิจก�ร

110

ร�ยง�นคัว�มูรับผิิดูชอบ 
ข้องคัณะกรรมูก�ร 
ต่่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

214

1. นโยบ�ยและ 
แนวปฏิิบัติ่ 
ก�รกำ�กับดููแลกิจก�ร 
ฉบับเต็่มู และ
จรรย�บรรณธุุรกิจ  
ฉบับเต็่มูท่�บริษััท
ไดู้จัดูทำ�

2. นโยบ�ยดู้�น 
สิำ�งแวดูล้อมูและ 
สำภ�พภูมิูอ�ก�ศ

3. ร�ยง�นก�รพัฒน�
ท่�ยั�งยืน 2563

สำ�รจ�กคัณะกรรมูก�ร และ
ร�ยง�นคัณะกรรมูก�รชุดูย่อย 

8

โคัรงสำร้�งก�รกำ�กับดููแลกิจก�ร 
และข้้อมููลสำำ�คััญเก่�ยวกับ 
คัณะกรรมูก�ร  
คัณะกรรมูก�รชุดูย่อย  
ผู้ิบริห�ร พนักง�น และอื�น ๆ

126

งบก�รเงินรวมู ประจำ�ปี 2563  
บริษััทเอสำซ่ีจ่ แพคัเกจจิ�ง จำ�กัดู  
(มูห�ชน) และบริษััทย่อย

215
ผิลก�รดูำ�เนินง�นปี 2563

18

ร�ยง�นผิลก�รดูำ�เนินง�น 
สำำ�คััญดู้�นก�รกำ�กับดููแล 
กิจก�ร

176

งบก�รเงิน ประจำ�ปี 2563 
บริษััทเอสำซ่ีจ่ แพคัเกจจิ�ง จำ�กัดู  
(มูห�ชน)

336
โคัรงสำร้�งและก�รดูำ�เนินง�น 
ข้องกลุ่มูบริษััท

30

ก�รคัวบคุัมูภ�ยในและ
ร�ยก�รระหว่�งกัน

202
ก�รบริห�รจัดูก�รคัว�มูเส่ำ�ยง

62
*ข้อมูลเอกสารแนบได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  

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

ในกรณีที่แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผย 

บนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

ก�รขั้บเคัลื�อนธุุรกิจ 
เพื�อคัว�มูยั�งยืน

76
ก�รวิเคัร�ะห์และคัำ�อธิุบ�ย 
ข้องฝ่่�ยจัดูก�ร

88
ข้้อมููลทั�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื�น

108



หน่วย : ล้านบาท

2563 2562 2561 2560 2559

งบกำาไรขาดทุนรวม1

ร�ยไดู้รวมู 93,389 90,034 87,770 82,862 75,128

ต่้นทุนและคั่�ใช้จ่�ย 85,148 83,147 79,661 76,888 70,799

EBITDA2 16,876 15,147 14,566 12,082 10,554

กำาไรสำาหรับปี3 6,457 5,269 6,066 4,425 3,285

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สำินทรัพย์ 172,429 139,513 93,246 91,312 85,369

หน่�สำิน 62,588 76,697 39,986 35,661 32,617

สำ่วนข้องผิู้ถือหุ้นบริษััทใหญ่ 88,738 42,952 40,441 42,891 40,402

สำ่วนข้องผิู้ถือหุ้น 109,841 62,816 53,260 55,651 52,752

หุ้น

จำ�นวนหุ้นท่�ออก4  (ล้านหุ้น) 4,293 3,126 3,126 3,126 3,126

มููลคั่�ต่�มูบัญช่ต่่อหุ้น4  (บาท) 20.67 13.74 12.94 13.72 12.92

กำ�ไรต่่อหุ้น4  (บาท) 1.95 1.69 1.94 1.42 1.05

เงินปันผิลจ่�ยต่่อหุ้น4, 5  (บาท)  0.45  0.98  0.50  2.50  0.25

อัตราส่วนทางการเงิน

อัต่ร�ก�รจ่�ยเงินปันผิล  (%) 29.9 57.9 25.8 176.6 23.8

อัต่ร�กำ�ไรสำุทธุิ6  (%) 7.0 5.9 7.0 5.4 4.4

อตั่ร�ผิลต่อบแทนจ�กสำินทรัพย์  (%) 4.7 5.1 7.4 6.1 4.6

อัต่ร�ผิลต่อบแทนต่่อสำ่วนข้องผิู้ถือหุ้นบรษิััทใหญ่  (%) 9.8 12.6 14.6 10.6 8.3
หมายเหตุ:
1 ปี 2562 มีการจัดประเภทใหม่
2 กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
3 หมายถึง กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4  ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) และออกหุ้นสามัญปันผล  

จำานวนหุ้นที่ใช้คำานวณอัตราส่วนทางการเงินปี 2559 - 2561 ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการออกหุ้นสามัญปันผลเกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
5 ปี 2562 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.98 บาท คำานวณเฉลี่ยจาก  1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.11111111 จากจำานวนหุ้น 1,563 ล้านหุ้น 

2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำานวนหุ้น 3,126 หุ้น
6 อัตรากำาไรสุทธิ = กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หารด้วยรายได้จากการขาย

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 
บริษััทเอสำซีจ่่ แพคัเกจจิ�ง จำ�กดัู (มูห�ชน) และบริษััทย่อย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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12,082

14,566 15,147
16,876

12%

2559 2560 2561 2562 2563

CAGR ป� 2559-2563:

85,369
91,312

172,429

93,246

139,513

19%

2559 2560 2561 2562 2563

CAGR ป� 2559-2563:

3,285

4,425

6,457
6,066

5,269

18%

2559 2560 2561 2562 2563

CAGR ป� 2559-2563:

74,542
81,455

92,786
87,255 89,070

6%

2559 2560 2561 2562 2563

CAGR ป� 2559-2563:

อัตรา EBITDA margin (%) อัตรากำาไรสุทธิ (%)

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 
บริษััทเอสำซี่จ่ แพคัเกจจิ�ง จำ�กดัู (มูห�ชน) และบริษััทย่อย

EBITDA

สินทรัพย์

กำาไรสำาหรับปี*

รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายตามลูกค้าปลายทางซึ่งอยู่นอกประเทศไทย (%) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

37%

14% 4%

0.637%

15% 5%

0.639%

17% 7%

0.843%

17% 6%

1.248%

18% 7%

0.6

* ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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16%

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินปี 2563

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามธุรกิจ สัดส่วนรายได้จากการขายของสายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรแบ่งตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศลูกค้า

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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สายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ

15%
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92,786 ล�านบาท

กำไรสำหรับป�
ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัทใหญ�

6,457 ล�านบาท

EBITDA

16,876 ล�านบาท

สินทรัพย�
BB 172,429 ล�านบาท

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินปี 2563
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ข้อมูลสำาคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2563

มูลค่าการจัดหา 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4,790 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน 
ด้านสิ่งแวดล้อม

1,081 ล้านบาท

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการกำากับดูแล

ร้อยละ 100.0
(คู่ธุุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา 

มากกว่า 1 ล้านบาท)คิดเป็นร้อยละ 

17.0 14 
ผลิตภััณฑ์์

คิดเป็นร้อยละ 1.2
ของรายได้จากการขาย

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
ไปฝังกลบเท่ากับ

0.77 ตัน
จากของเสียทั�งหมด 1,066,999 ตัน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

428,281 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 12.8 เทีียบกัับกัรณีีปกัติิ 
ณี ปีฐาน 2550

สัดส่วนการใช้ 
เชื้อเพลิงทดแทน

ร้อยละ 

31.0

ปริมาณการจัดการของเสียโดยการ
เผาทำาลายไม่เกิดประโยชน์ที่ลดลง

ร้อยละ 99.6
เทียบกับปีฐาน 2557

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

2.3 เพตะจูล

คิดเป็นร้อยละ 5.4 เทีียบกัับกัรณีีปกัติิ 
ณี ปีฐาน 2550

ปริมาณการใช้น้ำาที่ลดลง

11.1 
ล้านลูกบากศ์์เมตร

สัดส่วนการนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำา

ร้อยละ 14.1
อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานถึง
ขั้นหยุดงาน (พนักงาน / คู่ธุรกิจ)

0.087 รายหรือ 0.296 วัน  
ต่อ 1,000,000 ช่ัั่วโมง-คน

คิดเป็นร้อยละ 16.8
เทีียบกัับกัรณีีปกัติิ ณี ปีฐาน 2557

การลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

529 ล้านบาท

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมภายใน SCG Green Choice

32 สินค้า

สร้างฝายชะลอน้ำา

687 ฝาย

ปลูกป่าบกในพื้นที่
โรงงานและพื้นที่
นอกโรงงาน

74,097 
ต้น

การสนับสนุนสินค้า 
ชุมชน

1,910,259 บาท

ทุนการศึกษา 
ช่วยเหลือเยาวชน

1,142 ทุน ใน 60 โรงเรียน

ส่งเสริมการเรียนรู ้
อาชีพในชุมชน

29 ศู์นย์

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน - รายได้จากโครงการหัตถกรรม
จักสานจากวัสดุเหลือใชั่้ของโรงงาน

1,859,700 บาท

พัฒนาและขยายผล  
“ชุมชนไร้ขยะ”

36 ชัุ่มชั่น

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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สารจากคณะกรรมการ

เติิบโติอย่่างมีีคุุณภาพ  
พร้้อมีปร้ับติัว 
ร้ับทุุกการ้เปลีี่�ย่นแปลี่ง

ในปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ท้ังในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซ้ือสินค้า 
ในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและยานยนต์ และ 
ความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม  
ความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องด่ืม  
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้บริโภค 
หันมาใส่ใจในเร่ืองสุขอนามัย และปรับพฤติกรรมหันมาส่ังซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน

ท่่ามกลางความท่า้ท่าย เอสซีีจีีพีีปรัับตััวเพี่�อรัับม่อกับผลกรัะท่บ 
ที่�เกิดจีากความผันผวนท่างเศรัษฐกิจีด้วยการัออกแบบโมเดล 
ธุุรักิจี (Business Model) แบบครับวงจีรั ตัอบสนองต่ัอความ 
ต้ัองการัที่�เปลี�ยนแปลงไปของผ้บ้ริัโภคด้วยบรัรัจีภัุณฑ์์หลากหลาย 
ปรัะเภท่ บ้รัณาการัดว้ยผลิตัภัณฑ์์ต้ันนำ�าและปลายนำ�า เพี่�อรัองรัับ 
โอกาสท่างธุุรักิจีและกรัะจีายความเสี�ยงไปในหลายปรัะเท่ศ  
หลายอุตัสาหกรัรัม เอสซีีจีีพีีเช่ื่�อมั�นในการัเติับโตัรัะยะยาวของ 
ความตัอ้งการัใช้ื่บรัรัจุีภัณฑ์์ เพี่�อรัองรัับการับรัโิภคและเมกะเท่รันด ์
ท่างเศรัษฐกิจีในภ้มิภาคอาเซีียน จึีงมุ่งขยายตัลาดบรัรัจุีภัณฑ์์ 
สำาหรัับสินค้าอุปโภคบริัโภคอย่างต่ัอเน่�อง เน่�องจีากเป็นสินค้า 
ที่�มีความจีำาเป็นต่ัอการัดำารังชีื่วิตัและยังมีความต้ัองการัใช้ื่ 
อย่างสมำ�าเสมอในทุ่กสภาวะเศรัษฐกิจี โดยปัจีจุีบันมีสัดส่วน 
ล้กค้ากลุ่มดังกล่าวกว่าร้ัอยละ 70 ของทั่�งหมด

ในชื่ว่งที่�ต้ัองเผชื่ญิกบัวิกฤตัการัณก์ารัแพีรัร่ัะบาดของโรัคโควดิ 19 
เอสซีีจีีพีีให้ความสำาคัญกับมาตัรัการัการัรัักษาสุขอนามัยเพ่ี�อ 
ด้แลสุขภาพีและความปลอดภัยของพีนักงาน การับริัหารัจัีดการั 
ห่วงโซ่ีอุปท่านร่ัวมกับล้กค้าและค่้ค้าธุุรักิจี รัวมถึึงการัปรัะเมิน 
สถึานการัณ์อย่างใกล้ชิื่ดและปรัับตััวอย่างรัวดเร็ัว เพ่ี�อให้ 
สามารัถึดำาเนินธุุรักิจีได้อย่างตัอ่เน่�อง ส่งผลให้ในป ี2563 เอสซีีจีีพีี 
มีรัายได้จีากการัขายรัวม 92,786 ล้านบาท่ เพิี�มขึ�นร้ัอยละ 4 
เม่�อเที่ยบกับปีก่อน โดยมีปัจีจัียเก่�อหนุนจีากความตั้องการัใช้ื่ 
สินค้าจีำาเป็นในชีื่วิตัปรัะจีำาวัน และการัรัวมผลการัดำาเนินงาน 
ของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (อินโดนีเซีีย) และบริัษัท่ 
วีซีี� แพี็คเกจิี�ง (ปรัะเท่ศไท่ย) จีำากัด สำาหรัับกำาไรัสุท่ธิุปี 2563  
เท่่ากับ 6,457 ล้านบาท่ เพิี�มขึ�นร้ัอยละ 23 เม่�อเที่ยบกับปีก่อน  
จีากการัมุ่งเนน้นำาเสนอสนิคา้บรักิารัรัวมทั่�งโซีล้ชื่นัที่�หลากหลาย 
และการับริัหารัต้ันทุ่นอย่างต่ัอเน่�อง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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ปร้ะสบคุวามีสำาเร้็จในการ้ขาย่หุ้นสามัีญ 
เพิ่มีทุุนติ่อปร้ะชาชนเป็นคุร้ั้งแร้ก (IPO) เพื�อ 
ก้าวไปได้ไกลี่ เติิบโติไปด้วย่กัน
เอสซีีจีีพีีเริั�มท่ำาการัซ่ี�อขายในตัลาดหลักท่รััพีย์แห่งปรัะเท่ศไท่ย
ในวันที่� 22 ตุัลาคม 2563 โดยมีม้ลค่า Market Capitalization 
ปรัะมาณ 150,000 ล้านบาท่ (ณ รัาคาเสนอขาย IPO) และได้
เงินจีากการัรัะดมทุ่น ปรัะมาณ 40,092 ล้านบาท่ เพ่ี�อใช้ื่ในการั
ลงทุ่นขยายกิจีการัทั่�งในปรัะเท่ศและตัา่งปรัะเท่ศ ใช้ื่ในการัปรัับ
โครังสร้ัางท่างการัเงิน รัวมถึึงใช้ื่เป็นเงินทุ่นหมุนเวียนภายใน
กิจีการั นับเป็นก้าวสำาคัญของเอสซีีจีีพีีที่�จีะเพิี�มศักยภาพีในการั
ดำาเนินงานจีากการัมีฐานะการัเงินที่�เข้มแข็งขึ�น เพ่ี�อเร่ังการัขยาย
ธุุรักิจีต่ัอไปในอนาคตั

ร้่วมีมีือพันธมีิติร้ ขย่าย่ฐานธุร้กิจบร้ร้จุภัณฑ์ 
ร้องร้ับคุวามีติ้องการ้ใช้ในอาเซีย่น

เอสซีีจีีพีีขยายธุุรักิจีและเสรัมิศักยภาพีการัเปน็ผ้้นำาด้านบรัรัจีภัุณฑ์์ 
แบบครับวงจีรัในภ้มิภาคอาเซีียน โดยนำาปรัะสบการัณ์และ 
ความเชีื่�ยวชื่าญของเอสซีีจีีพีีที่�ผนึกความร่ัวมม่อเป็นพีาร์ัตัเนอร์ั 
ในปรัะเท่ศต่ัาง ๆ  ทั่�งแบบการัเติับโตัตัามตัลาด (Organic Growth) 
เช่ื่น การัเพิี�มยอดขาย การัขยายกำาลังการัผลิตั และการัเติับโตัแบบ
ก้าวกรัะโดด (Inorganic Growth) ผ่านการัเข้าควบรัวมกิจีการั
แบบ Merger & Partnership (M&P) เพ่ี�อแลกเปลี�ยนจุีดแข็ง 
และสร้ัางปรัะโยชื่น์จีากการัผนกึพีลังกบัพีนัธุมิตัรั (Synergy)

บริัษัท่มีโครังการัขยายกำาลังผลติัใน 4 ปรัะเท่ศ ด้วยเงินลงท่นุรัวม 
กว่า 8,200 ล้านบาท่ โดยในไตัรัมาสที่� 3 บริัษัท่เริั�มดำาเนินการั 
ผลิตัส่วนขยายของบรัรัจีภัุณฑ์์แบบออ่นตััว (Flexible Packaging) 
อีก 84 ล้านตัารัางเมตัรัต่ัอปี ใน Tin Thanh Packing Joint  
Stock Company (BATICO) ปรัะเท่ศเวียดนาม และในไตัรัมาส 
ที่� 4 บริัษัท่ได้บรัรัลุผลสำาเร็ัจีในการัเข้าถ่ึอหุ้นร้ัอยละ 94.1  
ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ผ้้ผลิตั 
ชัื่�นนำาด้านบรัรัจุีภัณฑ์์จีากเย่�อและกรัะดาษที่�จีดท่ะเบียนใน 
ตัลาดหลักท่รััพีย์ปรัะเท่ศเวียดนาม ซึี�งเป็นการัขยายฐานตัลาด 
สำาหรัับสินค้าอุปโภคบริัโภคที่�มีแนวโน้มเติับโตัได้ดี นอกจีากนี� 
ในเด่อนมกรัาคม 2564 บริัษัท่เข้าถ่ึอหุ้นร้ัอยละ 100 ใน  
Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ผ้้นำาในการัให้บริัการัโซีล้ชัื่น 
ด้านบรัรัจุีภัณฑ์์อาหารัในสหรัาชื่อาณาจัีกรั ยุโรัป และ 
อเมริักาเหน่อ ที่�มีฐานการัผลิตัอย้่ท่างตัอนใต้ัของปรัะเท่ศ 
เวียดนาม เพ่ี�อเพิี�มศักยภาพีการัขยายตัลาดบรัรัจุีภัณฑ์์อาหารั 
สำาหรัับในปรัะเท่ศฟิิลิปปินส์ Rengo Co., Ltd. (Rengo)  
ได้เข้าร่ัวมพีันธุมิตัรัท่างธุุรักิจีกับบริัษัท่ใน United Pulp and 
Paper Co., Inc. (UPPC) ด้วยสัดส่วนการัถ่ึอหุ้นรัะหว่าง 
เอสซีีจีีพีีกับ Rengo ร้ัอยละ 74.8 และร้ัอยละ 25.0 ตัามลำาดับ  
เพ่ี�อเสริัมความแข็งแกร่ังของสายธุุรักิจีบรัรัจุีภัณฑ์์ครับวงจีรั 
ของเอสซีีจีีพีีในภ้มิภาคอาเซีียน
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ร่้วมีเปน็สว่นสำาคัุญของไลี่ฟ์สไติล์ี่ในทุุกวนัของ
ลี่กูคุา้แลี่ะผู้บร้โิภคุ ดว้ย่การ้พฒันานวตัิกร้ร้มี
สินคุ้า บร้ิการ้ แลี่ะโซลีู่ชันแบบคุร้บวงจร้
เอสซีีจีีพีีให้ความสำาคัญกับการัท่ำางานร่ัวมกับล้กค้าอย่างใกล้ชิื่ด 
เพ่ี�อชื่ว่ยแกปั้ญหาและตัอบสนองความตัอ้งการัของล้กค้า อีกทั่�ง 
มุ่งพัีฒนาโซีล้ชัื่นบรัรัจุีภัณฑ์์ที่�เหมาะสมกับล้กค้าแต่ัละรัาย โดย 
วางกรัะบวนการัท่ำางานอย่างเป็นรัะบบ มีที่มงานที่�มีความพีร้ัอม 
ทั่�งบุคลากรัและเท่คโนโลยี โดยมีที่มขายและบริัการัล้กค้ากว่า  
500 คน นักวิจัียและพัีฒนาจีำานวนมากกว่า 90 คน ซึี�งท่ำาการัวิจัีย 
และพัีฒนานวัตักรัรัมครัอบคลุมตัั�งแต่ัธุุรักิจีต้ันนำ�าไปจีนถึึง 
ปลายนำ�า และนักออกแบบม่ออาชีื่พีมากกว่า 35 คน ที่�พีร้ัอม 
สร้ัางสรัรัคแ์ละให้บริัการัแก่ล้กค้า รัวมถึึงการัลงท่นุเคร่ั�องจีกัรัและ 
เท่คโนโลยีที่�ลำ�าสมัยอยา่งต่ัอเน่�อง เพ่ี�อให้สามารัถึผลิตับรัรัจุีภัณฑ์์ 
ที่�รัองรัับความตั้องการัของผ้้บริัโภคในหลากหลายอุตัสาหกรัรัม  
ครัอบคลุมถึึงสินค้าอุปโภคบริัโภคที่�เกี�ยวข้องกับชีื่วิตัปรัะจีำาวัน  
ท่ำาให้บรัรัจุีภัณฑ์์ของเอสซีีจีีพีีกลายเป็นส่วนหนึ�งของไลฟ์ิสไตัล์ 
ผ้้บริัโภคในทุ่ก ๆ วัน

ในปี 2563 เอสซีีจีีพีีได้เปิด SCGP-Inspired Solutions Studio 
เพ่ี�อเพิี�มปรัะสบการัณ์จีริังให้แก่ล้กค้าในการัสัมผัสกับโซีล้ชัื่น 
รัวมถึึงการัออกแบบบรัรัจีุภัณฑ์์ปรัะเภท่ตั่าง ๆ และนวัตักรัรัม 
ด้านบรัรัจุีภัณฑ์์ที่�เอสซีีจีีพีีสามารัถึสร้ัางสรัรัค์เพ่ี�อตัอบโจีท่ย์ 
ความต้ัองการัในหลากหลายมิติั อาทิ่ ฟัิงก์ชัื่นใช้ื่งาน ตัอบโจีท่ย์ 
ด้านการัตัลาด คำานึงถึึงการัด้แลรัักษาสิ�งแวดล้อม และการัสร้ัาง 
ม้ลค่าเพิี�มแก่สินค้า นอกจีากนี�ยังได้พัีฒนาบรัรัจุีภัณฑ์์ใหม่ 
ส่้ตัลาด ได้แก่ OptiSorb-X บรัรัจุีภัณฑ์์ที่�มีคุณสมบัติัป้องกัน 
ออกซีิเจีนและไอนำ�าส้ง ร่ัวมกับเท่คนิคการัด้ดซัีบก๊าซีออกซิีเจีน 
ในบรัรัจุีภัณฑ์์ภายหลังการับรัรัจุี จึีงช่ื่วยคงคุณภาพีของสนิค้าและ 
ย่ดอายุการัเก็บสินค้าให้ยาวนานขึ�น เหมาะสำาหรัับขนม เบเกอรีั�  
เน่�อสัตัว์แปรัร้ัป ฯลฯ Odorlock บรัรัจุีภัณฑ์์เก็บกลิ�นอาหารั 
ไม่ให้แพีร่ักรัะจีายรับกวนสินค้าอ่�น เช่ื่น ทุ่เรีัยน ช่ื่วยให้ขนส่ง 
และวางจีำาหน่ายร่ัวมกับสินค้าอ่�นได้

ขับเคุลี่ื�อนองคุ์กร้ด้วย่หลัี่กธร้ร้มีาภิบาลี่ ดูแลี่
สังคุมีแลี่ะสิ่งแวดล้ี่อมี เพื�อการ้เติิบโติอย่่าง
มีั่นคุงแลี่ะย่ั่งย่ืน
เอสซีีจีีพีีด้แลล้กค้าด้วยความจีริังใจี ใส่ใจี พัีฒนาศักยภาพีบุคลากรั 
และด้แลผ้้มีส่วนได้เสียทุ่กฝ่่ายที่�เกี�ยวข้อง โดยให้ความสำาคัญ 
กับการัยึดถ่ึอบรัรัษัท่ภิบาล หร่ัอ ESG (Environmental,  
Social, and Governance) ด้วยการัดำาเนินธุุรักิจีโดยยึดถ่ึอ 
หลักธุรัรัมาภิบาล การัพัีฒนาที่�ยั�งย่น มุ่งเน้นด้แลรัักษาสิ�งแวดล้อม
ตัลอดกรัะบวนการัผลิตั และการันำาหลักเศรัษฐกิจีหมุนเวียน 
(Circular Economy) มาใช้ื่ในการัดำาเนินธุุรักิจี เพ่ี�อให้เกิดการั
ใช้ื่ท่รััพียากรัอย่างคุ้มค่าที่�สุด เช่ื่น การัพัีฒนาบรัรัจุีภัณฑ์์อาหารั 
ที่�เป็นท่างเล่อกใหม่สำาหรัับผ้้ที่�ใส่ใจีสิ�งแวดล้อม การันำาท่รััพียากรั
หมุนเวียนกลับมาใช้ื่ใหม่ ตัลอดจีนรั่วมกันด้แลสังคมและรัักษา
สิ�งแวดล้อมไปพีร้ัอมกัน เช่ื่น โครังการัขับเคล่�อนขยายผลชุื่มชื่น 
ต้ันแบบการัจีดัการัขยะม้ลฝ่อยอำาเภอบา้นโปง่ต่ัอเน่�องเปน็ปทีี่� 2 
สามารัถึสร้ัาง 41 ชุื่มชื่นในอำาเภอบ้านโป่งให้เป็นต้ันแบบการั
จัีดการัขยะ และสามารัถึลดปรัมิาณขยะอนิท่รัยีไ์ดก้วา่รัอ้ยละ 40  
ท่ำาให้อำาเภอบ้านโป่งเป็นชุื่มชื่นที่�น่าอย้่และสิ�งแวดล้อมที่�ยั�งย่น  
และพีร้ัอมที่�จีะเป็นต้ันแบบและขยายผลไปยังพ่ี�นที่�อ่�น ๆ  ได้ อีกทั่�ง 
ได้ร่ัวมม่อกับพัีนธุมิตัรักว่า 60 รัาย เช่ื่น เท่สโก้ โลตััส ไปรัษณียไ์ท่ย  
แสนสิริั พีร็ัอพีเพีอร์ัตีั� เพีอร์ัเฟิค ฯลฯ ในการัรัณรังค์ให้ผ้้บริัโภค 
ใส่ใจีเร่ั�องรีัไซีเคิล โดยได้มีการัติัดตัั�งจุีดรัับเศษกรัะดาษและ 
กล่องกรัะดาษใชื่้แล้วมากกว่า 380 จีุด ท่ั�วปรัะเท่ศ

คณะกรัรัมการับรัิษัท่ขอขอบคุณท่่านผ้้ถ่ึอหุ้นและผ้้เกี�ยวข้อง 
ทุ่กฝ่่ายที่�ได้ให้ความไว้วางใจีและสนับสนุนการัดำาเนินงานของ 
บริัษัท่ด้วยดีเสมอมา และขอให้เช่ื่�อมั�นว่า บริัษัท่จีะยังคงมุ่งมั�น 
พัีฒนาองคก์รัใหป้รัะสบความสำาเร็ัจีภายใตัร้ัะบบการับรัหิารังาน 
ตัามหลักธุรัรัมาภิบาล เสริัมสร้ัางความเจีริัญก้าวหน้า และรัักษา 
ความเป็นผ้้นำาด้านบรัรัจุีภัณฑ์์แบบครับวงจีรัในภ้มิภาคอาเซีียน  
รัวมถึึงการันำาหลักเศรัษฐกิจีหมุนเวียนมาใช้ื่เพ่ี�อยกรัะดับ 
กรัะบวนการัดำาเนินงานตัลอดหว่งโซ่ีคุณค่า อันเป็นรัากฐานสำาคัญ 
ในการัสร้ัางความเข้มแข็งให้ธุุรักิจีเติับโตัอย่างยั�งย่นต่ัอไป

กรุังเท่พีมหานครั วันที่� 26 มกรัาคม 2564

(นายปรัะสารั ไตัรัรััตัน์วรักุล)
ปรัะธุานกรัรัมการั

(นายวิชื่าญ จิีตัร์ัภักดี)
ปรัะธุานเจ้ีาหน้าที่�บริัหารั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บริษัทเป็นประจำาทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการนำา Digital 
Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน  
และการติดตามผล

ปีี 2563 มีีการปีระชุุมีคณะกรรมีการตรวจสอบ 8 คร้�ง โดยมีี 
กรรมีการตรวจสอบร่วมีปีระชุุมีครบทุุกคร้�ง คิดเป็ีนร้อยละ 100  
ทุ้�งนี� เพ่ื่�อให้้เปีน็ไปีตามีห้ล้กการกำาก้บดูแลทีุ�ด ีทุุกสิ�นปีีคณะกรรมีการ 
ตรวจสอบมีีการปีระเมิีนผลการปีฏิิบ้ติห้น้าทีุ�ของคณะกรรมีการ 
ตรวจสอบโดยรวมีและปีระเมิีนตนเอง ซ่ึ่�งผลการปีระเมิีนอยู่ใน 
เกณฑ์์ดี ห้้วข้อทีุ�ปีระเมิีน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมีบ้ติ บทุบาทุ 
ห้น้าทีุ�และความีร้บผิดชุอบ การปีฏิิบ้ติห้น้าทีุ�และการปีระชุุมี 
ความีเห็้นโดยรวมี การปีฏิิบ้ติงานของเลขานุการคณะกรรมีการ 
ตรวจสอบ และการปีฏิิบ้ติงานของสำาน้กงานตรวจสอบ สรปุีสาระ 
สำาค้ญในการปีฏิิบ้ติห้น้าทีุ�ในรอบปีี 2563 ได้ด้งนี�

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมีการตรวจสอบได้ 
สอบทุานข้อมูีลทีุ�สำาค้ญของงบการเงินรายไตรมีาสและ 
ปีระจำาปีี 2563 ของบริษ้ัทุเอสซีึ่จี แพื่คเกจจิ�ง จำาก้ด (มีห้าชุน)  
งบการเงินรวมีของบริษ้ัทุเอสซีึ่จี แพื่คเกจจิ�ง จำาก้ด (มีห้าชุน)  
และบริษ้ัทุย่อย ซ่ึ่�งได้จ้ดทุำาตามีมีาตรฐานการรายงานทุางการเงิน 
ของไทุย สอดคล้องก้บมีาตรฐานการรายงานทุางการเงิน 
ระห้ว่างปีระเทุศ โดยไดส้อบทุานปีระเดน็ทีุ�เป็ีนสาระสำาค้ญ 
รายการพิื่เศษั และได้ร้บคำาชีุ�แจงจากผู้สอบบ้ญชีุ ผู้บริห้าร 
และผู้อำานวยการสำาน้กงานตรวจสอบจนเป็ีนทีุ�พื่อใจว่า 
การจ้ดทุำางบการเงิน รวมีทุ้�งการเปิีดเผยห้มีายเห้ตุปีระกอบใน 
งบการเงิน เป็ีนไปีตามีขอ้กำาห้นดของกฎห้มีายและมีาตรฐาน 
การรายงานทุางการเงิน จ่งได้ให้้ความีเห้็นชุอบงบการเงิน 
ด้งกล่าวทีุ�ผู้สอบบ้ญชีุได้สอบทุานและตรวจสอบแล้ว  
ซ่ึ่�งเป็ีนรายงานความีเห็้นอย่างไม่ีมีีเง่�อนไข

นอกจากนี� คณะกรรมีการตรวจสอบได้ปีระชุุมีร่วมีก้บผู้สอบ 
บ้ญชีุโดยไม่ีมีีฝ่่ายจ้ดการ เพ่ื่�อปีร่กษัาห้าร่อก้นอย่างอิสระถ่ึง 
การได้ร้บข้อมูีล การตรวจสอบข้อมูีลทีุ�มีีสาระสำาค้ญในการ 
จ้ดทุำางบการเงินและการเปิีดเผยข้อมูีลทีุ�เป็ีนไปีตามีมีาตรฐาน 
การรายงานทุางการเงินและเป็ีนปีระโยชุน์ก้บผู้ใชุ้งบการเงิน  

เร่�องสำาค้ญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters)  
รวมีทุ้�งพื่ฤติการณ์อ้นควรสงส้ยตามีมีาตรา 89/25 แห่้ง 
พื่ระราชุบ้ญญ้ติห้ล้กทุร้พื่ยแ์ละตลาดห้ล้กทุร้พื่ย ์พื่.ศ. 2535 
แก้ไขเพิื่�มีเติมีโดยพื่ระราชุบ้ญญ้ติห้ล้กทุร้พื่ย์และตลาด 
ห้ล้กทุร้พื่ย์ (ฉบ้บทีุ� 4) พื่.ศ. 2551 ซ่ึ่�งในปีี 2563 ผู้สอบบ้ญชีุ 
ไม่ีได้มีีข้อส้งเกตและไม่ีพื่บพื่ฤติการณ์อ้นควรสงส้ย

2. การสอบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจม่ี
ความีขััดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมีการตรวจสอบ 
ได้กำาห้นดกรอบการพิื่จารณารายการทีุ�เกี�ยวโยงก้น และ 
สอบทุานรายการทีุ�เกี�ยวโยงก้นและรายการทีุ�อาจมีีความี 
ข้ดแย้งทุางผลปีระโยชุน์ รายงานของกรรมีการทีุ�เกี�ยวข้อง  
พื่บว่าสอดคล้องตามีนโยบายการเข้าทุำารายการทีุ�เกี�ยวโยงก้น 
และกรอบทีุ�กำาห้นดไว้ พื่ร้อมีทุ้�งเปิีดเผยให้้ตลาดห้ล้กทุร้พื่ย์ 
แห่้งปีระเทุศไทุยทุราบอย่างถูึกต้องตามีเวลาทีุ�กำาห้นด

3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการท่�ด่ บริษ้ัทุมุ่ีงม้ี�น 
ดำาเนินธุุรกิจตามีแนวทุางการพ้ื่ฒนาทีุ�ย้�งย่นภายใต้ห้ล้ก 
บรรษัทุ้ภิบาล โดยอ้างองิตามีมีาตรฐานสากลในการปีฏิิบ้ติงาน 
ได้แก่ Organisation for Economic Co-operation and  
Development (OECD) สำาน้กงานคณะกรรมีการกำาก้บ 
ห้ล้กทุร้พื่ย์และตลาดห้ล้กทุร้พื่ย์ (ก.ล.ต.) ตลาดห้ล้กทุร้พื่ย์ 
แห่้งปีระเทุศไทุย (ตลทุ.) และสมีาคมีส่งเสริมีสถึาบ้น 
กรรมีการบริษ้ัทุไทุย (IOD) คณะกรรมีการตรวจสอบได้ 
พิื่จารณานโยบายและแนวปีฏิิบ้ติด้านการกำาก้บดูแล สอบทุาน 
ปีระสิทุธิุภาพื่และปีระสิทุธุผิลด้านการกำาก้บดูแลกิจการทีุ�ดี  
พื่บว่ากรรมีการบริษ้ัทุ ฝ่่ายจ้ดการ และพื่น้กงานปีฏิิบ้ติตามี 
นโยบายทีุ�กำาห้นดไว้อย่างเคร่งคร้ด โดยมีีคณะกรรมีการ 
บริษ้ัทุและฝ่่ายจ้ดการเป็ีนแบบอย่างทีุ�ดี พื่น้กงานทุุกคน  
ผ่านการทุดสอบ Ethics e-Testing ซ่ึ่�งดำาเนินการต่อเน่�อง 
เป็ีนปีีทีุ� 6

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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ปีี 2563 บริษ้ัทุได้ปีระกาศเจตนารมีณ์เข้าร่วมีโครงการ 
แนวร่วมีต่อต้านคอร์ร้ปีชุ้นของภาคเอกชุนไทุย เพ่ื่�อปีลูกฝั่ง 
การปีฏิิบ้ติตามีนโยบายต่อต้านคอร์ร้ปีชุ้น นอกจากนี�  
บริษ้ัทุย้งได้ขยายผลไปีสู่คู่ธุุรกิจโดยจ้ดทุำาจรรยาบรรณ 
คู่ธุุรกิจเอสซีึ่จี แพื่คเกจจิ�ง เพ่ื่�อใชุ้เป็ีนแนวทุางในการดำาเนิน 
ธุุรกิจ ร่วมีก้นปีฏิิบ้ติตนเป็ีนพื่ลเม่ีองดี ควบคู่ไปีก้บการกำาก้บ 
ดูแลกิจการทีุ�คำาน่งถ่ึงส้งคมีและสิ�งแวดล้อมีอย่างเป็ีนรูปีธุรรมี 
นอกเห้น่อจากทีุ�กฎห้มีายกำาห้นด

4. การสอบทานระบบการประเมิีนการบริหารความีเส่�ยง 
คณะกรรมีการตรวจสอบได้สอบทุานความีมีีปีระสิทุธิุภาพื่ 
และปีระสิทุธิุผลของกระบวนการบริห้ารความีเสี�ยง โดยมีี 
คณะจ้ดการบริห้ารความีเสี�ยงเป็ีนผู้ร้บผิดชุอบในการพิื่จารณา 
กำาห้นดโครงสร้าง ผู้ร้บผิดชุอบ นโยบาย กลยุทุธ์ุ กรอบ 
การบริห้ารความีเสี�ยงและแผนการจ้ดการความีเสี�ยง รวมีถ่ึง 
ทุบทุวนความีเสี�ยงและติดตามีการบริห้ารความีเสี�ยง 
ทุ้�วทุ้�งองค์กร โดยมีีห้น่วยงานบริห้ารความีเสี�ยงทุำาห้น้าทีุ� 
จ้ดทุำารายงานความีเสี�ยงและการบริห้ารความีเสี�ยงในรูปีแบบ  
Risk Dashboard โดยให้้ความีสำาค้ญก้บ Emerging Risk  
เชุ่น ความีเสี�ยงด้านกฎระเบียบห้้ามีห้ร่อจำาก้ดการนำาเข้า 
เศษักระดาษัรีไซึ่เคิลทีุ�มีีแนวโน้มีเข้มีงวดมีากข่�นในห้ลาย 
ปีระเทุศ ความีเสี�ยงจากมีลภาวะทุางสิ�งแวดล้อมีอ้นเกิดจาก 
พื่ลาสติกและปัีญห้าขยะพื่ลาสติก และความีเสี�ยงทุางด้าน  
Cyber Security เป็ีนต้น ซ่ึ่�งเป็ีนการพิื่จารณาความีเสี�ยง 
ทีุ�มีีน้ยสำาค้ญและมีีโอกาสจะเกิดข่�นในอนาคต ทุ้�งนี�  
คณะจ้ดการบริห้ารความีเสี�ยงได้เตรียมีมีาตรการรองร้บ 
โดยกำาห้นดแผนงานทุ้�งระยะปีานกลาง แผนงานปีระจำาปีี  
และในแต่ละโครงการลงทุุน

5. การสอบทานระบบการควบคุมีภายใน คณะกรรมีการ 
ตรวจสอบได้สอบทุานผลการปีระเมีนิระบบการควบคมุีภายใน 
ทุ้�งระบบการปีฏิิบ้ติงานและระบบเทุคโนโลยีสารสนเทุศทีุ� 
สำาน้กงานตรวจสอบไดร้ายงานซ่ึ่�งเปีน็ภารกจิห้น่�งทีุ�กำาห้นดไว้ 
ในกฎบ้ตรสำาน้กงานตรวจสอบ รวมีถ่ึงการปีระเมิีนตามี 
แบบปีระเมิีนความีเพีื่ยงพื่อของระบบการควบคุมีภายในของ 
สำาน้กงานคณะกรรมีการกำาก้บห้ล้กทุร้พื่ย์และตลาดห้ล้กทุร้พื่ย์  
(ก.ล.ต.) พื่บว่ามีีความีเพื่ียงพื่อ เห้มีาะสมีก้บการดำาเนิน 
ธุุรกิจของบริษ้ัทุ และสอดคลอ้งก้บความีเห็้นของผู้สอบบ้ญชีุ 
ทีุ�รายงานว่า จากการสอบทุานไมีพ่ื่บข้อบกพื่รอ่งทีุ�เป็ีนสาระ 
สำาค้ญซ่ึ่�งมีีผลกระทุบต่องบการเงินของบริษ้ัทุ ฝ่่ายจ้ดการ 
เน้นการสร้างความีตระห้น้กรู้เพ่ื่�อส่งเสริมีคุณธุรรมี จริยธุรรมี  
จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์ร้ปีชุ้นให้้พื่น้กงานอย่าง 
ต่อเน่�อง โดยเน้นการพ้ื่ฒนาระบบเชิุงป้ีองก้น (Proactive  
and Preventive System) ปีระกอบดว้ย Ethics e-Testing 
และ e-Policy e-Testing แนวทุางความีร้บผิดชุอบการ 
บริห้ารความีเสี�ยงและการควบคุมีทีุ�ดีตามีแนวปีอ้งก้น 3 ด่าน  
(Three Lines Model) ส่�อสารกรณีศ่กษัา เร่�อง การทุุจริต  
การไม่ีปีฏิิบ้ติตามีกฎห้มีาย ระเบียบ นโยบายบริษ้ัทุและ 

จรรยาบรรณ ปีระเด็นสำาค้ญทีุ�ตรวจพื่บมีาเป็ีนกรณีศ่กษัา  
จ้ดฝึ่กอบรมีเชิุงปีฏิิบ้ติการให้้แก่ห้น่วยงานต่าง ๆ เพ่ื่�อ 
เสริมีสร้างให้้ผู้ร้บผิดชุอบทุุกระด้บเกิดความีเข้าใจร่วมีก้น 
ในเร่�องความีเสี�ยง ผลกระทุบและการควบคมุีภายในทีุ�สำาค้ญ 
ของแต่ละข้�นตอนการปีฏิิบ้ติงาน

นอกจากนี�ได้นำาเคร่�องม่ีอแบบปีระเมีนิตนเองไปีปีระยกุต์ใชุ้ 
ให้้เห้มีาะสมีตามีความีพื่ร้อมีของแต่ละธุุรกิจทุ้�งในปีระเทุศ 
และต่างปีระเทุศ เน้นการลดความีเสี�ยงของบริษ้ัทุทีุ�ลงทุุน 
ในต่างปีระเทุศ โดยตระห้น้กเร่�องการกำาก้บดูแล การบรหิ้าร 
ความีเสี�ยง การปีฏิิบ้ติตามีกฎห้มีาย ระเบียบต่าง ๆ และ 
การควบคมุี และสอดคลอ้งก้บกฎห้มีาย ข้อบ้งค้บทีุ�เกี�ยวข้อง  
สำาน้กงานตรวจสอบร่วมีก้บผู้ปีฏิิบ้ติงาน (First Line)  
พ้ื่ฒนารายงาน โดยใชุ้ Data Analytics เพิื่�มีข่�นอยา่งต่อเน่�อง  
เพ่ื่�อให้้ธุุรกิจใชุ้กำาก้บดูแลงานในความีร้บผิดชุอบ และ 
ผู้ตรวจสอบสามีารถึใชุ้ในงานตรวจสอบ

6. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมีการตรวจสอบได้พิื่จารณา 
กฎบ้ตรคณะกรรมีการตรวจสอบ และกฎบ้ตรสำาน้กงาน 
ตรวจสอบเป็ีนปีระจำาทุุกปีี ในปีี 2563 สำาน้กงานตรวจสอบ 
ดำาเนินการตรวจสอบทุ้�งด้านการปีฏิิบ้ติงานและด้าน 
เทุคโนโลยีสารสนเทุศรวมีทุ้�งสิ�น 54 โครงการ ไม่ีพื่บปีระเด็น 
ทีุ�เป็ีนสาระสำาค้ญ สำาน้กงานตรวจสอบได้ทุบทุวนและปีร้บ 
กลยุทุธ์ุการปีฏิิบ้ติงานตรวจสอบให้้สอดคล้องก้บสถึานการณ์  
โรคโควิด 19 และความีเสี�ยงในยุค New Normal โดยใชุ้  
Machine Learning (ML), Robotic Process Automation  
(RPA), Data Analytics (DA) วิเคราะห้์ความีเสี�ยงให้้มีี 
ปีระสิทุธิุภาพื่มีากยิ�งข่�น ลง Fieldwork เทุ่าทีุ�จำาเป็ีน จ้าง 
ผู้เชีุ�ยวชุาญจากภายนอก (Outsource) ตรวจสอบปีระเทุศทีุ� 
สำาน้กงานตรวจสอบไมีส่ามีารถึปีฏิิบ้ติงานไดเ้น่�องจากสาเห้ตุ 
การ Lockdown และไมีมี่ี Local Staff สรา้งความีตระห้น้กรู้ 
ด้านการกำาก้บดูแล การบริห้ารความีเสี�ยง การกำาก้บดูแล 
การปีฏิิบ้ตงิาน และการควบคุมีภายในเร่�อง Cyber Security  
รวมีถ่ึงการจ้ดส้มีมีนา Online จ้ดอบรมีเชิุงปีฏิิบ้ติการด้าน  
Data Science ให้้ผู้ตรวจสอบเพ่ื่�อสามีารถึเขียนโปีรแกรมี 
เบ่�องต้นได้ จ้ดกิจกรรมี Hackathon ต่อเน่�องเปี็นปีีทีุ� 2  
ศ่กษัาและผล้กด้นแนวทุางป้ีองก้น 3 ด่าน (Three Lines  
Model) อย่างต่อเน่�อง เชุ่น ให้้ First Line ลำาด้บสูงสุดของ 
ห้น่วยงานมีีบทุบาทุสำาค้ญและเปีน็แบบอยา่งทีุ�ดีให้้ก้บพื่น้กงาน  
ส่�อสารและให้้คำาแนะนำาก้บผู้ใต้บ้งค้บบ้ญชุา เพ่ื่�อร่วมีก้น 
ปีระเมิีนความีเสี�ยง กำาห้นดการควบคุมี และติดตามีผลการ 
ปีฏิิบ้ติงาน ทุ้�งระบบงานเดิมี ระบบงานให้ม่ี ธุุรกิจให้ม่ี ห้ร่อ 
ระบบเทุคโนโลยสีารสนเทุศให้มีข่องบรษ้ิัทุ พ้ื่ฒนาผู้ตรวจสอบ 
เพ่ื่�อทุำาห้น้าทีุ�ปีระเมิีนปีระสิทุธิุภาพื่และปีระสิทุธิุผลของ 
การกำาก้บดูแล การบริห้ารความีเสี�ยง การปีฏิิบ้ตติามีกฎห้มีาย  
ระเบยีบต่าง ๆ  การควบคมุีภายในของบรษ้ิัทุยอ่ยทุ้�งในและ
ต่างปีระเทุศ เพิื่�มีทุ้กษัะความีรู้ด้าน Digital ในการวิเคราะห์้
ข้อมูีลในการตรวจสอบด้วยตนเอง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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7. การสอบทานการตรวจสอบข้ัอร้องเร่ยนและแจ้ง
เบาะแส บรษ้ิัทุได้จ้ดทุำาระบบร้บข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
สำาห้ร้บพื่น้กงานและบุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอก 
สามีารถึร้องเรียนผ่านเว็บไซึ่ต์ www.scgpackaging.com  
เพิื่�มีเติมีจากการร้บข้อร้องเรียนผ่านทุางวาจา e-mail  
จดห้มีายถ่ึงกรรมีการบริษ้ัทุ คณะกรรมีการตรวจสอบ  
สำาน้กงานตรวจสอบ สำาน้กงานเลขานกุารบรษ้ิัทุ ในปีี 2563  
มีีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนทีุ�บุคคลภายนอกและ 
พื่น้กงานมีีส่วนร่วมีในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทุำาความีผดิ 
อ้นเกิดจากการไม่ีปีฏิิบ้ติตามีกฎห้มีาย ระเบียบบริษ้ัทุ  
นโยบายต่อตา้นคอรร้์ปีชุ้น นโยบายบรรษัทุ้ภิบาล อุดมีการณ ์4  
จรรยาบรรณพื่น้กงาน ห้ร่อจรรยาบรรณคู่ธุุรกิจ รวมีทุ้�งสิ�น  
10 เร่�อง ดำาเนินการสอบสวนข้อเท็ุจจริงแล้วเสร็จรวมี 11 เร่�อง  
(เป็ีนข้อร้องเรียนของปีี 2562 จำานวน 1 เร่�อง) แบ่งเป็ีน 
การไม่ีปีฏิิบ้ติตามีระเบียบบริษ้ัทุ 1 เร่�อง ไม่ีมีีเร่�องเกี�ยวก้บ 
นโยบายต่อต้านคอร์ร้ปีชุ้น นโยบายการแข่งข้นทุางการค้า  
และสิทุธิุมีนุษัยชุน โดยมูีลค่าความีเสียห้ายไม่ีมีีน้ยสำาค้ญ  
ข้อเทุ็จจริงจากการสอบสวนได้นำามีากำาห้นดวิธีุปีฏิิบ้ติและ
แนวทุางการป้ีองก้น นอกจากนี� คณะกรรมีการตรวจสอบ
ได้สอบทุานมีาตรการและการกำาห้นดแนวทุางเชิุงป้ีองก้น 
การทุุจริตทีุ�จะเกิดข่�นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบ 
การทุุจริตตามีมีาตรฐาน รวมีทุ้�งการปีระเมิีนความีเสี�ยง 
ได้ร้บการทุบทุวนให้้เห้มีาะสมีก้บสภาพื่การดำาเนินธุุรกิจ 
อย่างต่อเน่�อง

8. การพิิจารณาเสนอแต่งตั�งผู้สอบบัญช่และค่าสอบบัญช่
ประจำาปี 2564 บริษ้ัทุเคพีื่เอ็มีจี ภูมิีไชุย สอบบ้ญชีุ จำาก้ด  
ได้ร้บการค้ดเล่อกและแต่งต้�งเป็ีนผู้สอบบ้ญชีุของบริษ้ัทุและ 
บริษ้ัทุย่อย มีีความีเป็ีนอิสระ มีีทุ้กษัะความีรู้ความีสามีารถึ  
มีีปีระสบการณใ์นการตรวจสอบและให้้ความีรู้ทีุ�เกี�ยวข้องก้บ 
ธุุรกิจนอกเห้น่อจากการสอบบ้ญชีุ คณะกรรมีการตรวจสอบ 
จ่งเสนอให้้คณะกรรมีการบริษ้ัทุพิื่จารณา และมีีมีตเิห็้นชุอบ 
ให้้เสนอขออนุม้ีติจากทีุ�ปีระชุุมีผู้ถ่ึอหุ้้นแต่งต้�งนายไวโรจน์  
จินดามีณีพิื่ทุ้กษ์ั ผู้สอบบ้ญชีุร้บอนุญาตเลขทีุ� 3565 ห้ร่อ 
นางสาวธุ้ญล้กษัณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบ้ญชีุร้บอนุญาตเลขทีุ�  
8179 ห้ร่อนางสาวดษุัณีย์ ยิ�มีสุวรรณ ผู้สอบบ้ญชีุร้บอนญุาต 
เลขทีุ� 10235 แห่้งบริษ้ัทุเคพีื่เอ็มีจี ภูมิีไชุย สอบบ้ญชีุ จำาก้ด 
เป็ีนผู้สอบบ้ญชีุของบริษ้ัทุปีระจำาปีี 2564

ในนามีคณะกรรมีการตรวจสอบ 

(นางไขศรี เน่�องสิกขาเพีื่ยร) 
ปีระธุานกรรมีการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท้ังในด้านการเสนอแนะนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล การพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
และคุณสมบัติของกรรมการ รวมท้ังการสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหามกีารปีระชุุม
รวม 5 ครั�ง ซ่ึ่�งกรรมการเข้้าร่วมปีระชุุมคิดเป็ีนร้อยละ 100  
สรุปีสาระสำาคัญในการปีฏิิบัติิหน้าที�ในปีี 2563 ซ่ึ่�งสอดคล้อง
กับข้อบเข้ติหน้าที�ข้องคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา 
ติามที�ปีรากฏิในกฎบัติรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา 
ได้ดังนี�

1. การเสนอแนะ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้าน 
บรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีพีี

ในปีี 2563 คณะกรรมการบริษััทได้มีมติิเห็นชุอบติามข้้อเสนอ 
ข้องคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ใหมี้การทบทวน 
นโยบายและแนวปีฏิิบัติิด้านบรรษััทภิิบาลข้องเอสซึ่ีจีีพีี  
รวมทั�งกำาหนดนโยบายต่ิาง ๆ เพิี�มเติิม นอกเหนือจีากการ 
เติรียมความพีร้อมสำาหรับการออกและเสนอข้ายหุ้นต่ิอ 
ปีระชุาชุนเปี็นครั�งแรก (IPO) และการนำาหุ้นสามัญ 
ข้องบริษััทเข้้าจีดทะเบยีนเป็ีนหลักทรัพีย์ในติลาดหลักทรัพีย์ 
แห่งปีระเทศไทย รวมทั�งเพืี�อสร้างและส่งเสริมความ 
ติระหนักร้้และการปีฏิิบัติิติามหลักบรรษััทภิิบาลและ 
จีรรยาบรรณเอสซีึ่จีี แพีคเกจีจิี�ง ให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และ
พีนักงาน ดังนี�

• ทบทวนความเหมาะสมข้องการนำาหลักการกำากับด้แล 
กิจีการที�ดีสำาหรับบริษััทจีดทะเบียนปีี 2560 หรือ  
Corporate Governance Code (CG Code) ข้อง 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพีย์และติลาดหลักทรัพีย์  
(ก.ล.ติ.) มาปีรับใชุ้กับบริบททางธุุรกิจีข้องเอสซีึ่จีีพีี  
เพืี�อให้เกิดปีระโยชุน์และสร้างคุณค่าอย่างยั�งยืน โดย 
ได้ปีรับปีรุงและเพิี�มเติิมข้้อกำาหนดในกฎบัติร 
คณะกรรมการที�สำาคัญ เชุ่น การเข้้าถ่ึงข้้อม้ลที�จีำาเป็ีน 
ข้องกรรมการ วาระการดำารงติำาแหน่งข้องกรรมการ 
อิสระ และการปีระชุุมคณะกรรมการบริษััท เพืี�อ 
ส่งเสริมการปีฏิิบัติิหน้าที�ข้องคณะกรรมการบริษััท 
ให้เกิดปีระสิทธิุผู้ลมากยิ�งข่้�น

• ทบทวนกฎบัติรคณะกรรมการชุุดย่อย อุดมการณ์  
จีรรยาบรรณ โครงสร้างบรรษััทภิิบาลเอสซึ่ีจีีพีี  
ข้อบเข้ติอำานาจีหน้าที�และความรับผิู้ดชุอบข้อง 
ปีระธุานเจ้ีาหน้าที�บริหาร รวมทั�งนโยบาย มาติรการ  
และแนวปีฏิิบัติิต่ิาง ๆ  ในการบรหิารจัีดการองค์กรติาม 
หลักบรรษััทภิิบาล ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ุข้อง 
บริษััทและการเปีลี�ยนแปีลงข้องกฎหมายและกฎเกณฑ์์ 
ต่ิาง ๆ เพืี�อให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และพีนักงานใชุ้เป็ีน 
แนวทางในการดำาเนินธุุรกิจีและการบริหารจีัดการ 
ที�ก่อให้เกิดความเป็ีนธุรรม โปีร่งใส สามารถึสร้าง 
ผู้ลติอบแทนและเพิี�มม้ลค่าระยะยาวให้ผู้้้ถืึอหุ้น รวมถ่ึง 
สร้างความเชุื�อมั�นต่ิอผู้้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย และสนับสนุน 
ส่งเสริมความสามารถึในการแข่้งขั้นข้องบริษััทให้เติิบโติ 
อย่างยั�งยืน โดยได้ปีระมวลไว้ในค่้มือบรรษััทภิิบาล 
ซ่ึ่�งมีการทบทวนและปีรับปีรุงเป็ีนปีระจีำา เพืี�อให้ข้้อม้ล 
เป็ีนปีัจีจุีบันอย้่เสมอ และเปีิดเผู้ยนโยบายต่ิาง ๆ ที� 
คณะกรรมการบริษััทอนุมัติิบนเว็บไซึ่ต์ิข้องบริษััท

2. การพิีจีารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บริษััท และคุณสมบัติิของกรรมการ

เพืี�อใหโ้ครงสรา้งข้องคณะกรรมการบรษัิัท ทั�งในเรื�องข้นาด 
องค์ปีระกอบ สัดส่วนกรรมการที�เป็ีนอิสระ มีความเหมาะสม
และนำาพีาองคก์รส่้วัติถุึปีระสงคแ์ละเปีา้หมายหลกัที�กำาหนดไว้  
คณะกรรมการบริษััทได้มีมติิเห็นชุอบติามข้้อเสนอข้อง 
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาใหเ้พิี�มจีำานวนกรรมการ 
จีากปีี 2562 จีำานวน 10 คน อีก 2 คน เป็ีน 12 คน โดยเพิี�ม 
กรรมการที�มีความร้้ ความเชีุ�ยวชุาญ และปีระสบการณ์ 
ในด้านธุุรกิจีการค้ามาอย่างยาวนาน โดยเฉพีาะอย่างยิ�งใน 
ธุุรกิจีด้านอุปีโภิคบรโิภิคที�ใกลชิุ้ดกบัล้กค้า ซ่ึ่�งจีะชุว่ยส่งเสรมิ 
และสนบัสนนุการดำาเนินธุุรกิจีและการข้ยายธุุรกจิี ติลอดจีน 
ในด้านการบริหารจีัดการบริษััทข้นาดใหญ่และธุุรกิจี 
ในต่ิางปีระเทศ ซ่ึ่�งจีะเปี็นปีระโยชุน์และเพิี�มปีระสิทธุิภิาพี 
ในการปีฏิิบัติิหน้าที�ข้องคณะกรรมการบริษััท

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นอกจีากนี�ยังได้พิีจีารณากำาหนดนโยบายการกำาหนด 
คุณสมบัติิและการสรรหากรรมการบริษััท รวมทั�งคุณสมบัติิข้อง 
กรรมการบริษััทและความร้้ความชุำานาญหรือปีระสบการณ์ 
เฉพีาะด้านที�พ่ีงมีในคณะกรรมการบริษััท (Board Skills Matrix)  
ปีระกอบด้วยคุณลักษัณะที�ต้ิองการข้องกรรมการบริษััท และ 
ความหลากหลายข้องความร้้ ความชุำานาญ หรือปีระสบการณ์ 
เฉพีาะด้านที�พ่ีงมีในคณะกรรมการบริษััท เพืี�อให้ได้ 
คณะกรรมการที�มีคุณสมบัติิสอดคล้องกับองค์ปีระกอบที� 
กำาหนดไว้ รวมทั�งเริ�มปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงานข้องคณะ 
กรรมการบริษััท คณะกรรมการชุุดยอ่ย และปีระธุานกรรมการ 
ในปีี 2563 เป็ีนปีีแรก เพืี�อนำาผู้ลการปีระเมินไปีใชุ้สำาหรับ 
การพัีฒนาการปีฏิิบัติิหน้าที�ข้องคณะกรรมการบริษััท  
คณะกรรมการชุุดย่อย และปีระธุานกรรมการต่ิอไปี

3. การสรรหาบุคคลแทนติำาแหน่งกรรมการที�ครบกำาหนด้
ออกติามวาระในปี 2564

เพืี�อสนับสนุนการมีส่วนร่วมข้องผู้้้ถืึอหุ้นในการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษััทได้มีมติิเห็นชุอบติามข้้อเสนอข้อง 
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ในการให้สิทธิุแก่ 
ผู้้้ถืึอหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชืุ�อบุคคลเพืี�อเข้้าดำารงติำาแหน่ง 
กรรมการลว่งหนา้กอ่นวนัปีระชุุมสามญัผู้้ถื้ึอหุ้นปีระจีำาปีี 2564  
ระหว่างวันที� 3 สิงหาคม - 3 พีฤศจิีกายน 2563 เป็ีนครั�งแรก  
โดยได้เปิีดเผู้ยหลักเกณฑ์์ วิธีุการ คุณสมบัติิ ติลอดจีนลักษัณะ 
ต้ิองห้ามข้องบุคคลที�จีะได้รับการเสนอชืุ�อเปี็นกรรมการให้ 
ผู้้้ถืึอหุ้นทราบด้วย เพืี�อให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
มีกระบวนการที�โปีร่งใสและชัุดเจีนมากยิ�งข่้�น

ในนามคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

(นายชุาลี จัีนทนยิ�งยง) 
ปีระธุานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทชั้นนำา 
อื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการพิิจารณาคา่ตอบแทนได้้มีการ
ปีระชุุมจำานว่น 4 คร้�ง ซ่ึ่�งกรรมการเข้้าร่ว่มปีระชุุมคิด้เป็ีนร้อยละ 
100 โด้ยได้้มีการพิิจารณาค่าตอบแทนข้องคณะกรรมการบริษ้ัท
และคณะกรรมการชุุด้ยอ่ยต่าง ๆ  โด้ยคำาน่งถ่ึงคว่ามเหมาะสมก้บ
ภาระหน้าที� คว่ามร้บผิิด้ชุอบ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษ้ัท 
และผ้้ิถืึอหุ้นเพืิ�อพิิจารณาอนุม้ติ รว่มถ่ึงพิิจารณาค่าตอบแทน 
ข้องปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารและผ้้ิบริหารระด้้บส้งข้องบริษ้ัทให้ 
เหมาะสมก้บผิลการปีฏิิบ้ติงานและสอด้คล้องก้บผิลปีระกอบการ 
เพืิ�อร้กษัาคว่ามเป็ีนผ้้ินำาในอุตสาหกรรม และเพืิ�อสร้างแรงจ้งใจ 
ให้ก้บผ้้ิบริหารระด้้บส้งในการบริหารงานให้บริษ้ัทมีคว่ามเจริญ 
ก้าว่หน้าต่อไปี

นอกจากนี�ยง้ให้คว่ามเห็นและคำาแนะนำาฝ่่ายจ้ด้การเรื�อง นโยบาย 
การด้้แลพิน้กงาน การปีระเมนิผิลการปีฏิิบ้ติงาน และการกำาหนด้ 
ค่าตอบแทนที�เหมาะสม เพืิ�อสร้างข้ว้่ญกำาล้งใจให้พิน้กงาน  
ตลอด้จนร้กษัาบุคลากรที�มีคว่ามสามารถึใหค้งอย้ก้่บองค์กร

ในนามคณะกรรมการพิิจารณาค่าตอบแทน

(นายชุุมพิล ณ ลำาเลียง) 
ปีระธานกรรมการพิิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
เอสซีจีพี ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพผ่านการทำางานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท่ามกลาง
ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
และมาตรการจำากัดการแพร่ระบาดท่ีภาครัฐในหลายประเทศได้นำามาใช้ ด้วยการสร้างสรรค์ 
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง และการดูแลสุขภาพลูกค้า  
คู่ธุรกิจ และพนักงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำาด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ 
แบบครบวงจรในภูมิภาค ด้วยการขยายกำาลังการผลิตและการควบรวมกิจการผ่านความร่วมมือ 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership)

ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีรายได้้จีากการขายรวมี 92,786 ล้้านบาท เพ่ี�มีข้�นร้อยล้ะ 4 เม่ี�อเทียบกับปีีก่อน โด้ยมีีปัีจีจัียเก่�อหนุนจีาก 
การเติบ่โติอยา่งต่ิอเน่�องของความีติอ้งการใช้้ส่นค้าจีำาเป็ีนในชี้ว่ติปีระจีำาวัน แล้ะการรวมีผล้การด้ำาเน่นงานของ PT Fajar Surya Wisesa  
Tbk. แล้ะ Visy Packaging (Thailand) Ltd. สำาหรับ EBITDA เท่ากับ 16,876 ล้้านบาท เพ่ี�มีข้�นร้อยล้ะ 11 จีากปีีก่อน จีาก 
การมุ่ีงเน้นนำาเสนอส่นค้าบร่การ รวมีทั�งโซีลู้ชั้นที�หล้ากหล้ายแล้ะการบร่หารต้ินทุนอย่างต่ิอเน่�อง สำาหรับกำาไรสุทธ่ิปีี 2563 เท่ากับ  
6,457 ล้้านบาท เพ่ี�มีข้�นร้อยล้ะ 23 เม่ี�อเทียบกับปีีก่อน

ผลการดำาเนินงาน 
ปี 2563

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)018 รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)



รายได�จากการขาย 

79,175 
ล�านบาท

EBITDA 

15,789
ล�านบาท

เพ��มข�้น
ร�อยละ 10 
จากป�ก�อน

เพ��มข�้น
ร�อยละ 14 
จากป�ก�อน

รายได�จากการขาย 

15,448
ล�านบาท

EBITDA 

1,027
ล�านบาท

ลดลง
ร�อยละ 18 
จากป�ก�อน

ลดลง
ร�อยละ 15 
จากป�ก�อน

 > สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบครบวงจร (Integrated 
Packaging Chain): รายได้้จีากการขายของสายธุิรก่จี 
บรรจุีภััณฑ์์แบบครบวงจีรในปีี 2563 เทา่กับ 79,175 ล้้านบาท  
เพี่�มีข้�นร้อยล้ะ 10 จีากปีีก่อน สำาหรับ EBITDA เท่ากับ  
15,789 ล้้านบาท เพ่ี�มีข้�นร้อยล้ะ 14 จีากปีีก่อน โด้ยมีี 
สาเหตุิหลั้กมีาจีากการขยายธุิรก่จีทั�งในแล้ะต่ิางปีระเทศ  
ปีระกอบกับความีติ้องการใช้้ส่นค้าอุปีโภัคบร่โภัคยังเต่ิบโติ 
อย่างติ่อเน่�องแมี้ภัาวะเศรษฐก่จีช้ะล้อติัว แล้ะผล้จีากการ 
ด้ำาเน่นกล้ยุทธ์ิโซีลู้ชั้นบรรจุีภััณฑ์์ครบวงจีรของเอสซีีจีีพีี  
เพ่ี�อติอบสนองกลุ่้มีลู้กค้าแล้ะอุติสาหกรรมีที�หล้ากหล้าย

 > สายธุุรกิิจเย่�อและกิระดาษ (Fibrous Chain): รายได้้จีาก 
การขายของสายธุิรก่จีเย่�อแล้ะกระด้าษเท่ากับ 15,448  
ล้้านบาท ล้ด้ล้งร้อยล้ะ 18 จีากปีีก่อน สำาหรับ EBITDA  
เท่ากับ 1,027 ล้้านบาท ล้ด้ล้งร้อยล้ะ 15 จีากปีีก่อน โด้ยมีี 
สาเหตุิหลั้กมีาจีากปีร่มีาณความีต้ิองการใช้้เย่�อกระด้าษ  
แล้ะกระด้าษพ่ีมีพ์ีเขียนที�ล้ด้ล้งอย่างมีากจีากผล้กระทบ  
รวมีถ้ึงมีาติรการควบคุมีโรคโคว่ด้ 19 โด้ยการปิีด้สถึานศ้กษา 
แล้ะนโยบายรณรงค์ให้ทำางานที�บ้าน

019



ความท้าทายของธุรกิจ

เอสซีีจีีพีีเผช่้ญกับความีท้าทายจีากความีผันผวนทางเศรษฐก่จี 
ทั�งในกลุ่้มีปีระเทศอาเซีียนแล้ะปีระเทศอ่�นทั�วโล้กจีากว่กฤติการณ์ 
การแพีร่ระบาด้ของโรคโคว่ด้ 19 ส่งผล้ให้ปีร่มีาณความีต้ิองการ 
ซ่ี�อส่นค้าในกลุ่้มีส่นค้าคงทน โด้ยเฉพีาะอุติสาหกรรมีเคร่�องใช้้ 
ไฟฟ้าแล้ะยานยนติ์ แล้ะความีติ้องการใช้้กระด้าษพ่ีมีพี์เขียน 
ปีรับตัิวล้ด้ล้งเม่ี�อเทียบกับปีีก่อน อย่างไรก็ติามี ความีต้ิองการ 
ซ่ี�อส่นค้าในกลุ่้มีอุติสาหกรรมีส่นค้าอุปีโภัคบร่โภัค อาหารแล้ะ 
เคร่�องด่้�มี ผล่้ติภััณฑ์์ดู้แล้สุขภัาพี รวมีถ้ึงธุิรก่จีอีคอมีเม่ีร์ซียังคง 
เต่ิบโติอยา่งต่ิอเน่�อง เน่�องจีากผู้บร่โภัคหันมีาใส่ใจีในเร่�องสุขอนามัีย  
แล้ะปีรับพีฤต่ิกรรมีมีาซ่ี�อส่นค้าผ่านช่้องทางออนไล้น์มีากข้�น

การพัฒนาองค์กรด้านธุรกิจและการลงทุน

 • เร่�มีทำาการซ่ี�อขายในติล้าด้หล้กัทรัพีย์แห่งปีระเทศไทยในวนัที� 
22 ตุิล้าคมี 2563 โด้ยมีีมูีล้ค่า Market Capitalization  
ปีระมีาณ 150,000 ล้้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) แล้ะ 
ได้้ถูึกจัีด้ให้อยู่ใน SET 50 โด้ยได้้เง่นจีากการระด้มีทุน IPO  
(รวมีการขายหุ้นส่วนเก่น Over-allotment) ปีระมีาณ  
40,092 ล้้านบาท เพ่ี�อใช้้ในการล้งทุนขยายก่จีการทั�ง 
ในปีระเทศแล้ะติ่างปีระเทศ ใช้้ในการปีรับโครงสร้างทาง 
การเง่น รวมีถ้ึงใช้้เป็ีนเง่นทุนหมุีนเวียนภัายในก่จีการ

 • เข้าร่วมีพัีนธิม่ีติรทางธุิรก่จีกับ Rengo Co., Ltd. (Rengo) 
ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ปีระเทศ 
ฟิล่้ปีปิีนส์ ในสัด้ส่วนการถ่ึอหุ้นระหว่างเอสซีีจีีพีีกับ  
Rengo ร้อยล้ะ 74.8 แล้ะร้อยล้ะ 25.0 ติามีล้ำาดั้บ เพ่ี�อเสร่มี 
ความีแข็งแกร่งของสายธุิรก่จีบรรจุีภััณฑ์์ครบวงจีรของ 
เอสซีีจีีพีีในภูัม่ีภัาคอาเซีียน

 • ขยายธุิรก่จีปีล้ายนำ�าแล้ะขยายฐานลู้กค้าในกลุ่้มีอุติสาหกรรมี 
ส่นค้าอุปีโภัคบร่โภัค (Consumer Goods) เพ่ี�อสร้าง 
เสถีึยรภัาพี โด้ยด้ำาเน่นการควบรวมีก่จีการผ่านความีร่วมีม่ีอ 
กับพัีนธิม่ีติรทางธุิรก่จีใน Bien Hoa Packaging Joint  
Stock Company (SOVI) บร่ษัทชั้�นนำาด้้านบรรจุีภััณฑ์์ 
จีากเย่�อแล้ะกระด้าษในปีระเทศเวียด้นามี ขยายกำาลั้งการผล่้ติ 
บรรจุีภััณฑ์์จีากวัสดุ้สมีรรถึนะสูงแล้ะพีอล่้เมีอร์ของ  
Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO)  
ที�ปีระเทศเวียด้นามี แล้ะได้้ล้งนามีในสัญญาซ่ี�อหุ้นเพ่ี�อเข้า 
ถ่ึอหุ้นในสัด้ส่วนร้อยล้ะ 100 ใน Go-Pak UK Limited  
(Go-Pak) โด้ยได้้รับอนุมัีต่ิขั�นสุด้ท้ายด้้านกฎเกณฑ์์ต่ิาง ๆ  
จีากหน่วยงานที�มีีอำานาจีในปีระเทศที�เกี�ยวข้องในเด่้อน
มีกราคมี 2564

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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การพัฒนาบุคลากร

 • จัีด้ทำาแผนพัีฒนาความีสามีารถึขององค์กร (Organization  
Capability) ที�ติอบโจีทย์ธุิรก่จี แล้ะออกแบบ Platform 
เพ่ี�อพัีฒนาความีสามีารถึของบคุล้ากร (People Capability) 
ผ่านการเรียนรู้ที�หล้ากหล้าย เพ่ี�อให้มัี�นใจีว่า พีนักงาน 
จีะสามีารถึนำาความีรู้แล้ะทกัษะติา่ง ๆ  ไปีปีรบัใช้้ในการทำางาน 
ได้้อย่างมีีปีระส่ทธ่ิภัาพี ซ้ี�งการเรียนรู้ปีระกอบด้้วย 
การเรียนรู้ด้้วยตินเอง การ Coach การเรียนรู้ผ่านการทำางาน  
ติล้อด้จีนการเรียนรู้บน Digital Platform ด้้วย Content  
ที�ทันสมัีย โด้ยการเรียนรู้ด้้วยว่ธีิการต่ิาง ๆ ดั้งกล่้าวจีะถูึก 
ออกแบบให้ติรงกับเป้ีาหมีายของธุิรก่จี เป้ีาหมีายของ 
หน่วยงาน แล้ะเป้ีาหมีายรายบุคคล้

 • สนับสนุนให้พีนักงานพัีฒนาตินเองอย่างต่ิอเน่�อง แล้ะสร้าง 
ให้เก่ด้ภัาวะผู้นำาในทุกระด้บั (Leadership Development)  
ผ่านการพัีฒนาความีรู้ ทักษะที�จีำาเป็ีน มีาต่ิอยอด้ใน 
การทำางาน รวมีถ้ึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมีกัน (Coaching  
Culture) การสร้างพีฤต่ิกรรมีแล้ะว่ธีิค่ด้ว่ธีิการทำางาน  
(Mindset & Behavior) ของผู้นำาที�จีะมีีบทบาทสำาคัญใน 
การสร้างวัฒนธิรรมีองค์กร (Drive Culture & Value) พัีฒนา 
ทีมีงานให้มีีความีรู้ความีสามีารถึ (People Development)  
ผลั้กดั้นให้เก่ด้การทำางานเป็ีนทีมี (Collaboration)  
การสนับสนุนให้เก่ด้การเปีลี้�ยนแปีล้ง ติล้อด้จีนเติรียมีพีร้อมี 
รับม่ีอกับสภัาพีแวด้ล้้อมีที�เปีลี้�ยนแปีล้งไปีได้้อย่างรวด้เร็ว

 • ทำาแผนส่บทอด้ธุิรก่จี (Succession Plan) เพ่ี�อการเปีลี้�ยนผ่านผู้บร่หารแต่ิล้ะรุ่นของเอสซีีจีีพีี โด้ยพ่ีจีารณากลุ่้มีพีนักงานที�มีี 
ศักยภัาพีสูง (Talent) เป็ีนปีระจีำาทุกปีี จีากคุณลั้กษณะ ความีรู้ ความีสามีารถึที�ติอบโจีทยแ์ล้ะเหมีาะสมีต่ิอองค์กร (Organization 
Capability) ในอนาคติ แล้ะด้แูล้ด้้วยระบบการด้แูล้ความีกา้วหนา้ในสายอาช้พีี (Career Path) รวมีถึง้การพีฒันาผา่นกระบวนการ 
เรียนรู้ต่ิาง ๆ ทั�งด้้านการพีัฒนาติามีว่ช้าช้ีพี (Functional) แล้ะการพีัฒนาภัาวะผู้นำาการเปีลี้�ยนแปีล้ง (Transformative  
Leadership) เพ่ี�อให้พีนักงานมีีความีพีร้อมีในการสนับสนุนการขยายธิุรก่จีโด้ยเฉพีาะในต่ิางปีระเทศของเอสซีีจีีพีี รวมีถ้ึง 
การข้�นสู่การเป็ีนผู้บร่หารรุ่นใหม่ีในอนาคติต่ิอไปี

การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน

 • พัีฒนา R-1 บรรจุีภััณฑ์์พีอล่้เมีอร์แบบอ่อนตัิว (Flexible  
Packaging) ที�ผล่้ติจีากฟิล์้มีปีระกบหล้ายชั้�น แต่ิล้ะชั้�นเป็ีน 
พีอล่้เมีอร์ช้น่ด้เดี้ยวกัน (Multi-layer Mono Material)  
สามีารถึปีกป้ีองส่นค้าแล้ะทนแรงกระแทกสูง นำากลั้บมีา 
รีไซีเค่ล้เป็ีนเม็ีด้พีล้าสต่ิกแล้ะวัสดุ้อ่�น ๆ ได้้อย่างมีีคุณภัาพี 
ช่้วยให้เก่ด้การหมุีนเวียนวัติถุึด่้บทด้แทนกลั้บสู่ระบบ 

 • พัีฒนา OptiSorb-X บรรจีุภััณฑ์์ที�มีีคุณสมีบัต่ิป้ีองกัน 
ออกซ่ีเจีนแล้ะไอนำ�าสูง ร่วมีกับเทคน่คการด้ดู้ซัีบออกซ่ีเจีนใน 
บรรจุีภััณฑ์์ภัายหลั้งการบรรจุี จ้ีงช่้วยคงคุณภัาพีของส่นค้า  
แล้ะย่ด้อายุการเก็บส่นค้าให้ยาวนานข้�น เหมีาะสำาหรับขนมี 
เบเกอรี� เน่�อสัติว์แปีรรูปี ฯล้ฯ

 • พัีฒนา Odorlock บรรจีุภััณฑ์์ควบคุมีกล่้�นอาหารไมี่ให้ 
แพีร่กระจีายรบกวนส่นค้าอ่�น เช่้น ทุเรียน ช่้วยให้ขนส่ง 
แล้ะวางจีำาหน่ายร่วมีกับส่นค้าอ่�นได้้

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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“ความต้องการซื้อสินค้า 
ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร 
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ 
ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง”

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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 • พัีฒนา Detect Odor & Monitoring (DOM) นวัติกรรมี 
ด้้านการสำารวจีติรวจีวัด้ การปีระเม่ีนผล้กระทบกล่้�นจีาก 
แหล้ง่กำาเน่ด้ รวมีไปีถึง้ระบบติรวจีวดั้แล้ะเฝ้้าระวงักล้่�น แกส๊  
แล้ะมีล้พ่ีษทางอากาศแบบต่ิอเน่�องที�มีีการนำาผล้ติรวจีวัด้ 
มีาใช้้ร่วมีกับสภัาพีภัูม่ีอากาศ แล้ะแสด้งผล้ติรวจีวัด้บน 
เว็บแพีล้ติฟอร์มีที�สะด้วกแล้ะเข้าถ้ึงได้้ง่าย มีีการแจ้ีงเต่ิอน 
เม่ี�อมีีความีเสี�ยง นอกจีากนี�มีีการใช้้เทคน่คการเรียนรู้ด้้วย 
เคร่�องม่ีอในการสรา้งฐานขอ้มูีล้ เพี่�อใช้้ในการระบอัุติลั้กษณ์ 
ของกล้่�น นำาไปีสู่การว่เคราะห์แล้ะปีระมีวล้ผล้ที�แม่ีนยำา 
แล้ะรวด้เร็วข้�นในอนาคติ

 • พัีฒนานวัติกรรมีเส้นใยนาโนเซีล้ลู้โล้ส (Nanocellulose) เพ่ี�อผล่้ติเส้นใยธิรรมีช้าต่ิที�มีีความีแข็งแรงสูง (Fortified Fiber) ทำาให้
ผล่้ติภััณฑ์์กระด้าษมีีความีแข็งแรงสูงข้�น หร่อล้ด้นำ�าหนักของกระด้าษล้งได้้โด้ยที�ความีแข็งแรงเท่าเด่้มี แล้ะยังสามีารถึล้ด้ปีร่มีาณ 
การใช้้เย่�อใยยาวนำาเข้าจีากต่ิางปีระเทศ เพ่ี�มีการใช้้เย่�อใยสั�นที�สามีารถึผล่้ติได้้เองภัายในธุิรก่จี แล้ะทำาให้สามีารถึผล่้ติบรรจุีภััณฑ์์ 
ที�มีีความีแข็งแรงสูง สามีารถึปีกป้ีองส่นค้าให้ถ้ึงม่ีอผู้บร่โภัคได้้ในสภัาพีที�สมีบูรณ์ ไม่ีเสียหายในระหว่างขนส่ง โด้ยมีีโอกาสในการ 
ขยายผล้แล้ะต่ิอยอด้สู่กระบวนการผล่้ติกระด้าษแล้ะบรรจีภัุัณฑ์์อ่�น ๆ  ของธุิรก่จีต่ิอไปี อีกทั�งยังสอด้คล้้องกับ Circular Economy

 • พัีฒนาระบบ Angel-Maintenance เพ่ี�อช่้วยให้การบร่หารงานซ่ีอมีบำารุงของโรงงานมีีปีระส่ทธ่ิภัาพีมีากข้�น การปีระมีวล้ผล้ 
เพ่ี�อวางแผนหร่อคาด้การณ์งานในอนาคติได้้ ช่้วยในการบร่หารแล้ะจัีด้การกำาลั้งพีล้ได้้อย่างมีีปีระส่ทธ่ิภัาพีมีากข้�น ทำาให้งานช่้าง 
มีีระบบในการช่้วยการทำางานให้รวด้เร็วแล้ะคอยต่ิด้ติามีสถึานะงานได้้ ทำาให้แผนการบำารุงรักษาเคร่�องจัีกรเป็ีนไปีติามีศักยภัาพี 
ที�ต้ิองการ สร้างกระบวนการทำางานด้้านงานซ่ีอมีบำารุงที�สามีารถึขยายการทำางานแบบเปี็นระบบ ต่ิอยอด้การพีัฒนางาน  
ล้ด้ระยะเวล้าการหยุด้เคร่�องเพ่ี�อซ่ีอมีบำารุงได้้ร้อยล้ะ 5 แล้ะเพ่ี�มีเสถีึยรภัาพีของเคร่�องจัีกร

 • จัีด้ตัิ�ง SCGP-Inspired Solutions Studio เพ่ี�อเพ่ี�มีโอกาส
ให้ลู้กค้าแล้ะผู้สนใจีได้้สัมีผสักบัโซีลู้ช้นั รวมีถึง้การออกแบบ
บรรจุีภััณฑ์์ปีระเภัทติ่าง ๆ แล้ะนวตัิกรรมีด้้านบรรจุีภััณฑ์์ 
ที�เอสซีีจีีพีีสามีารถึสร้างสรรค์เพ่ี�อติอบโจีทย์ความีต้ิองการ 
ในหล้ากหล้ายม่ีต่ิ อาท่ ฟังก์ชั้นใช้้งาน ติอบโจีทย์ด้้าน 
การติล้าด้ คำาน้งถ้ึงการดู้แล้รักษาส่�งแวด้ล้้อมีแล้ะการ 
สร้างมูีล้ค่าเพี่�มีแก่ส่นค้า

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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การดำาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
 • เอสซีีจีีพีีด้ำาเน่นการบร่หารจัีด้การกากของเสียอุติสาหกรรมี

อยา่งต่ิอเน่�องโด้ยยด้้หลั้ก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
แล้ะ Circular Economy ด้้วยการปีรับปีรุงแล้ะพัีฒนา
กระบวนการผล่้ติ ติล้อด้จีนว่จียัแล้ะพีฒันานวตัิกรรมีเพี่�อให้
สามีารถึใช้้วัติถุึด่้บแล้ะของเสียอย่างคุ้มีค่าแล้ะมีีปีระส่ทธ่ิภัาพี 
สูงสุด้ โด้ยเฉพีาะการนำาวัสดุ้แล้ะของเสียหมุีนเวียนกลั้บมีา 
ใช้้ใหมี่ในติล้อด้หว่งโซ่ีอุปีทาน การนำากลั้บมีาเข้ากระบวนการ 
ผล่้ติใหม่ีเป็ีนวัติถุึด่้บ เช่้�อเพีล่้งทด้แทน หร่อแปีรรูปีเป็ีน 
ผล่้ติภััณฑ์์ที�มีีมูีล้ค่าเพ่ี�มี เป็ีนการช่้วยล้ด้การใช้้วัติถุึด่้บจีาก 
ทรัพียากรธิรรมีช้าติ ่ล้ด้ผล้กระทบติอ่ส่�งแวด้ล้้อมีจีากปีร่มีาณ 
ของเสียแล้ะการจัีด้การของเสียอุติสาหกรรมี แล้ะเป็ีนไปีติามี 
เป้ีาหมีายที�กำาหนด้ไว้

การบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ
 • เอสซีีจีีพีีได้้เข้าร่วมีปีระชุ้มีคณะอนุกรรมีการติ่ด้ติามีแล้ะ 

ว่เคราะห์แนวโน้มีสถึานการณ์นำ�า ซ้ี�งมีีกรมีช้ล้ปีระทานแล้ะ 
หน่วยงานอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่้น สำานักงานทรัพียากรนำ�า 
แห่งช้าต่ิ สถึาบนัสารสนเทศทรพัียากรนำ�า (องค์การมีหาช้น) 
การไฟฟ้าฝ่้ายผล่้ติแห่งปีระเทศไทย แล้ะสำานักงานช้ล้ปีระทาน
ที� 1-17 ซ้ี�งครอบคลุ้มีภูัม่ีภัาคต่ิาง ๆ ทั�วปีระเทศ ร่วมีกัน
ว่เคราะห์ข้อมูีล้สถึานการณ์นำ�าในพ่ี�นที�ต่ิาง ๆ ทั�วปีระเทศ
เป็ีนปีระจีำาทุก 2 สัปีด้าห์ นอกจีากนี�ยังมีีหน่วยงานบร่หาร
ความีต่ิอเน่�องของการด้ำาเน่นงาน (Business Continuity 
Management) ต่ิด้ติามีสถึานการณ์นำ�าในพ่ี�นที�ต่ิาง ๆ  
ที�มีีโรงงานตัิ�งอยู่ เพ่ี�อร่วมีกันกำาหนด้มีาติรการป้ีองกันการ
ขาด้แคล้นนำ�ากับโรงงานอย่างต่ิอเน่�อง

 • เอสซีีจีีพีีได้้ด้ำาเน่นการนำานำ�าท่�งที�ผ่านการบำาบัด้แล้้วกลั้บมีา 
ใช้้ปีระโยช้น์อย่างต่ิอเน่�อง โด้ยปีรับปีรุงระบบบำาบัด้นำ�าท่�ง 
ด้้วยเทคโนโล้ยทีี�ทันสมัียแล้ะมีีปีระส่ทธ่ิภัาพีสูง เพี่�มีคุณภัาพีนำ�า 
ที�ผ่านการบำาบัด้ แล้ะสามีารถึนำานำ�ากลั้บมีาใช้้เพ่ี�มีได้้มีากข้�น 
เช่้น ฉีด้ล้้าง ทำาความีสะอาด้เคร่�องจัีกร ล้้างพ่ี�น รด้นำ�าต้ินไม้ี  
ฯล้ฯ ในปีี 2563 มีีโครงการนำานำ�าท่�งผ่านการบำาบัด้กลั้บมีา 
ใช้้งาน ทำาให้ล้ด้การใช้้นำ�าได้้เพ่ี�มีอีกปีระมีาณ 8.9 ล้้าน 
ลู้กบาศก์เมีติรต่ิอปีี

การลด PM2.5 ด้วยการรับซื้อใบอ้อยและฟางข้าว
 • เอสซีีจีีพีีได้้ร่วมีกับสภัาหอการค้าไทย รับซ่ี�อใบอ้อยจีาก 

ช้าวไร่อ้อย เพ่ี�อนำามีาใช้้เป็ีนพีลั้งงานทด้แทน ภัายในหมีอ้เผา 
ไอนำ�าที�มีีระบบดั้กจัีบฝุ่้นด้้วย Electrostatic Precipitator ที�มีี 
ปีระส่ทธ่ิภัาพี เพ่ี�อช่้วยล้ด้ปัีญหามีล้ภัาวะจีากการเผาไร่อ้อย  
อีกทั�งยังสร้างรายได้้ให้กับเกษติรกรไทย สอด้คล้้องกับแนวค่ด้
การใช้้ทรัพียากรอย่างคุ้มีค่าติามีหลั้กเศรษฐก่จีหมุีนเวียน 
โด้ยเอสซีีจีีพีีได้้เร่�มีเปิีด้รับซ่ี�อเศษใบอ้อยแล้ะฟางข้าวตัิ�งแต่ิ 
ปีล้ายปีี 2563 กับสมีาคมีช้าวไร่อ้อยเขติ 7 ซ้ี�งครอบคลุ้มี
จัีงหวัด้กาญจีนบุรี ราช้บุรี สุพีรรณบุรี แล้ะเพีช้รบุรี เพ่ี�อนำา 

มีาใช้้เป็ีนเช่้�อเพีล่้งทด้แทนในโรงไฟฟา้ สามีารถึล้ด้การปีล้อ่ย 
ก๊าซีเร่อนกระจีกจีากการใช้้ถ่ึานห่นปีระมีาณ 3,000 ตัิน 
คาร์บอนได้ออกไซีด์้เทียบเท่าต่ิอปีี พีร้อมีทั�งปีรับปีรุงระบบ 
เติรียมีแล้ะป้ีอนใบอ้อยเข้าหม้ีอเผาสำาหรับผล่้ติไอนำ�าแล้ะ 
ไฟฟ้า โด้ยตัิ�งเป้ีารับซ่ี�อที� 10,000 ไร่

Natural Climate Solutions (NCS)
 • เอสซีีจีีพีีได้้ด้ำาเน่นโครงการฟ้�นฟูแล้ะอนุรักษ์ธิรรมีช้าติ ่

ทั�งการปีลู้กปี่าบกในพี่�นที�ของโรงงานแล้ะพี่�นที�นอกโรงงาน 
ในจัีงหวัด้ต่ิาง ๆ เช่้น กำาแพีงเพีช้ร ขอนแก่น กาญจีนบุรี  
ราช้บุรี แล้ะปีราจีีนบุรี รวมีทั�งส่�น 74,097 ต้ิน แล้ะร่วมีม่ีอ
กับชุ้มีช้นท้องถึ่�นฟ้�นฟูป่ีาต้ินนำ�าด้้วยการสร้างฝ้ายช้ะล้อนำ�า
กว่า 687 ฝ้าย

การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

 • เอสซีีจีีพีีล้ด้การใช้้พีลั้งงานแล้ะการปีล่้อยก๊าซีเร่อนกระจีก 
ด้้วยการปีรับปีรุงปีระส่ทธ่ิภัาพีการใช้้พีลั้งงานในกระบวนการ 
ผล่้ติ เพ่ี�มีสัด้ส่วนของพีล้งังานหมุีนเวียนแล้ะพีล้งังานสะอาด้  
สามีารถึล้ด้การใช้้พีลั้งงานได้้ร้อยล้ะ 5.3 แล้ะล้ด้การปีล่้อย 
ก๊าซีเร่อนกระจีกร้อยล้ะ 12.8 เมี่�อเทียบกับกรณีปีกต่ิ ณ  
ปีีฐาน 2550 แล้ะฟ้�นฟูพ่ี�นที�ป่ีาทั�งในพ่ี�นที�โรงงานแล้ะพ่ี�นที� 
ป่ีาชุ้มีช้น เพี่�อเพี่�มีการเก็บกักก๊าซีคาร์บอนได้ออกไซีด์้ 
โด้ยธิรรมีช้าต่ิ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• บ้านโป่่งโมเดล: เอสซีีจีีพีี ร่วมีกับอำาเภัอบ้านโป่ีง จัีงหวัด้ราช้บุรี ขยายการด้ำาเน่นการส่งเสร่มีหล้ักเศรษฐก่จีหมุีนเวียนเพ่ี�อ 
สร้างอำาเภัอบ้านโป่ีงให้เป็ีนอำาเภัอต้ินแบบที�มีีการจัีด้การขยะอย่างมีีปีระส่ทธ่ิผล้ ด้้วยการด้ำาเน่นโครงการขับเคล่้�อนขยายผล้ 
ชุ้มีช้นต้ินแบบการจัีด้การขยะมูีล้ฝ้อยอำาเภัอบ้านโป่ีงเป็ีนปีีที� 2 โด้ยกำาหนด้ให้ชุ้มีช้นที�เข้าร่วมีมีีปีร่มีาณขยะล้ด้ล้งร้อยล้ะ 40 ทำาให้ 
ในปีี 2563 โครงการพัีฒนาชุ้มีช้นต้ินแบบการจัีด้การขยะได้้ทั�งหมีด้ 41 ชุ้มีช้น แล้ะมีีปีระช้าช้นที�สนใจีมีาศ้กษาดู้งานเป็ีนจีำานวนมีาก

• กิิจกิรรม “รักิษ์นำ�า จากิภูัผาสู�มหานทีี”: เอสซีีจีีพีี 
ร่วมีส่บสานการบร่หารจัีด้การนำ�าติามีแนวพีระราช้ด้ำาร่  
โด้ยร่วมีกับกองพีล้ทหารราบที� 9 สร้างฝ้ายช้ะล้อนำ�าใน 
จัีงหวัด้กาญจีนบุรี เพ่ี�อเฉล่้มีพีระเกียรติ่พีระบาทสมีเด้็จี 
พีระวช่้รเกล้้าเจ้ีาอยู่หัว เน่�องในโอกาสวันเฉล่้มีพีระช้นมีพีรรษา  
28 กรกฎาคมี 2563 จีำานวน 268 ฝ้าย ณ บ้านใหม่ีห้วยนำ�าขาว 
ติำาบล้บ้านเก่า อำาเภัอเม่ีองฯ จัีงหวัด้กาญจีนบุรี เพ่ี�อช่้วยให้ 
ผ่นป่ีากลั้บมีาชุ่้มีช่้�น เห็นผล้เช่้งน่เวศที�หล้ากหล้ายแล้ะกลั้บมีา 
สู่สมีดุ้ล้ ชุ้มีช้นมีีรายได้้เพี่�มีข้�น เปี็นการปีลู้กฝั้งแล้ะสร้าง 
ความีติระหนักในความีสำาคัญในคุณค่าของทรัพียากรนำ�าแล้ะ 
ป่ีาไม้ี ก่อให้เก่ด้ความีร่วมีม่ีอในการอนุรักษ์ทรัพียากรธิรรมีช้าต่ิ

• โครงกิารฟ้ื้�นฟูื้และอนุรักิษ์ธุรรมชาติิ: เอสซีีจีีพีี ร่วมีกับ 
หน่วยงานราช้การแล้ะชุ้มีช้น “ปีลู้กต้ินไม้ีเฉล่้มีพีระเกียรต่ิ 
ล้ด้โล้กร้อน” เน่�องในโอกาสมีหามีงคล้วันเฉล่้มีพีระช้นมีพีรรษา  
ครบ 68 พีรรษา แล้ะส่งเสร่มีการปีลู้กต้ินไม้ีในชุ้มีช้นอย่าง 
ต่ิอเน่�องติล้อด้ปีี 2563 จีำานวนต้ินไม้ีที�ปีลู้กทั�งหมีด้ 37,828 ต้ิน

• โครงกิารห้องเรียนสร้างบุญเรียนรู้ สู�ความมั�นคงทีาง
อาหาร: เอสซีีจีีพีีได้้จัีด้โครงการห้องเรียนสร้างบุญเรียนรู้ 
สู่ความีมัี�นคงทางอาหาร ด้้วยการสอนเทคน่คการปีลู้กผัก 
เพ่ี�อเพ่ี�มีปีระส่ทธ่ิภัาพีการผล่้ติส่นค้าเกษติร เช่้น การปีลู้กพ่ีช้ 
ที�เหมีาะสมีกับสภัาวะแล้้งจีัด้ การป้ีองกันแมีล้งศัติรูพ่ีช้ 
ด้้วยเทคน่คพ่ีเศษ การปีลู้กพ่ีช้ที�หล้ากหล้ายแล้ะครอบคลุ้มี  
ไมี่ใช้่ปีลู้กพี่ช้เช้่งเด้ี�ยว เพี่�อรักษาความีอุด้มีสมีบูรณ์ของด่้น  
การทำาแคปีซูีล้เพีาะพ่ีช้ติ้นอ่อน ฯล้ฯ เพ่ี�อส่งมีอบความีรู้ 
แล้ะเทคน่คการปีลู้กผักหาเลี้�ยงชี้พีให้กับคนในชุ้มีช้น  
ให้สามีารถึเลี้�ยงตินเองแล้ะครอบครัวได้้ด้้วยการสร้าง 
แหล่้งอาหารในครอบครัวตินเอง แล้ะขยายผล้เป็ีนอาชี้พีหลั้ก 
หร่ออาชี้พีเสร่มี แก้ปัีญหาความีเด่้อด้ร้อนของชุ้มีช้นให้มีี 
คุณภัาพีชี้ว่ติดี้อย่างยั�งย่น

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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• โครงกิาร “โต๊ิะกิระดาษ 3 in 1” ส�งมอบโอกิาส สานติ�อความยั�งย่น ให้เยาวชนไทีย: มูีล้น่ธ่ิศุภัน่ม่ีติแห่งปีระเทศไทย ร่วมีกับ 
เอสซีีจีีพีี ออกแบบแล้ะผล่้ติโต๊ิะกระด้าษ 3 in 1 ทำาจีากกระด้าษรีไซีเค่ล้นำ�าหนักเบา มีีความีแข็งแรง คงทน ช่้วยอำานวยความีสะด้วก 
ในการขนส่งไปียังพ่ี�นที�ทุรกันด้าร ใช้้วัสดุ้ที�สามีารถึย่อยสล้ายได้้ติามีธิรรมีช้าต่ิ แล้ะสามีารถึนำากลั้บสู่กระบวนการรีไซีเค่ล้ได้้ 
ทั�งหมีด้ ไม่ีก่อให้เก่ด้ขยะที�เป็ีนมีล้พ่ีษต่ิอส่�งแวด้ล้้อมี เป็ีนได้้ทั�งโต๊ิะนั�งเขียนแล้ะอ่านหนังส่อ เปี็นที�เก็บของแล้ะอุปีกรณ์ 
การเรียน แล้ะพัีบเป็ีนกระเป๋ีาใส่สมุีด้หนังส่อห่�วไปีใช้้งานที�บ้านแล้ะโรงเรียนได้้ เพ่ี�อส่งมีอบให้เด็้ก ๆ ได้้ใช้้โต๊ิะเรียนที�เหมีาะสมี 
เพ่ี�อป้ีองกันการนั�งที�ผ่ด้หลั้กการยศาสติร์อันจีะส่งผล้ต่ิอสุขภัาพีในระยะยาว

• โครงกิาร “ไป่รษณีย์ reBOX เป่ลี�ยนกิล�อง/ซองเป็่นของขวัญปี่ใหม� 2564”: เอสซีีจีีพีี ร่วมีกบั ไปีรษณยีไ์ทย รวบรวมีกล้อ่งพีสัดุ้ 
ทุกปีระเภัทแล้ะซีองกระด้าษที�เหล่้อใช้้เข้าสู่กระบวนการแปีรรูปีของเอสซีีจีีพีี แล้ะออกแบบเป็ีนโต๊ิะแล้ะเก้าอี�อุปีกรณ์การเรียน 
เพ่ี�อส่งมีอบเป็ีนของขวัญปีีใหม่ี 2564 จีำานวนทั�งหมีด้ 224 ชุ้ด้ ให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนติำารวจีติระเวนช้ายแด้น ซ้ี�งจีะช่้วยนำา 
กระด้าษกลั้บมีาใช้้ใหม่ีด้้วยการรีไซีเค่ล้ แล้ะเป็ีนการนำาร่องให้มีีการยกระดั้บกล่้องพัีสดุ้ให้มีีคุณค่าแล้ะมูีล้ค่ามีากข้�น

 • เอสซีีจีีพีีร่วมีม่ีอกับพัีนธิม่ีติรกว่า 60 ราย เช่้น เทสโก้ โล้ตัิส ไปีรษณีย์ไทย แสนส่ร่ พีร็อพีเพีอร์ตีิ� เพีอร์เฟค ฯล้ฯ ในการรณรงค์
ให้ผู้บร่โภัคใส่ใจีเร่�องรีไซีเค่ล้ โด้ยได้้มีีการติ่ด้ตัิ�งจุีด้รับเศษกระด้าษแล้ะกล่้องกระด้าษใช้้แล้้วมีากกว่า 380 จุีด้ทั�วปีระเทศ  
เพ่ี�อนำากระด้าษกลั้บเข้าสู่กระบวนการรีไซีเค่ล้ใช้้ปีระโยช้น์ใหม่ี

 • เอสซีีจีีพีีร่วมีสนับสนุนแล้ะช่้วยเหล่้อ 
บรรจุีภััณฑ์์ วัสดุ้อุปีกรณ์ทางการแพีทย์ 
แล้ะอาหารแล้ะเคร่�องด่้�มี แก่ภัาคส่วน 
ต่ิาง ๆ เพ่ี�อร่วมีเป็ีนส่วนหน้�งใน 
การช่้วยเหล่้อแล้ะป้ีองกันการระบาด้ 
ของโรคโคว่ด้ 19

รางวัลที่ได้รับประจำาปี 2563

 • บร่ษัทเอสซีีจีี แพีคเกจีจ่ี�ง จีำากัด้ (มีหาช้น) แล้ะบร่ษัทกลุ่้มีสยามีบรรจุีภััณฑ์์ จีำากัด้ 
ได้้รับรางวัล้ช้นะเล่้ศจีากการปีระกวด้ออกแบบบรรจุีภััณฑ์์ ได้้แก่

• รางวัล้ระดั้บโล้ก WorldStar Packaging Awards 2020 จีาก World 
Packaging Organisation (WPO) จีำานวน 3 รางวัล้ ได้้แก่
 > ปีระเภัท Point of Sale  

จีำานวน 1 รางวัล้
 > ปีระเภัท Luxury Packaging  

จีำานวน 2 รางวัล้

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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• รางวัล้ระดั้บปีระเทศ ThaiStar Packaging Awards 2020 
จีากกรมีส่งเสร่มีอุติสาหกรรมี กระทรวงอุติสาหกรรมี 
จีำานวน 10 รางวัล้ ได้้แก่
 > ปีระเภัท Point of Purchase  

จีำานวน 4 รางวัล้
 > ปีระเภัท Consumer Packaging  

จีำานวน 4 รางวัล้
 > ปีระเภัท Eco Package  

จีำานวน 1 รางวัล้
 > ปีระเภัทบรรจุีภััณฑ์์เพ่ี�อการขนส่ง  

จีำานวน 1 รางวัล้

 • บร่ษัทเอสซีีจีี แพีคเกจีจ่ี�ง จีำากัด้ (มีหาช้น) ได้้รับรางวัล้ 
ช้นะเล่้ศนวัติกรรมีแห่งช้าต่ิ ด้้านการออกแบบผล่้ติภััณฑ์์ 
แล้ะบร่การ ปีระจีำาปีี 2563 จีากนวัติกรรมี Detect Odor &  
Monitoring (DOM) จีากสำานักงานนวัติกรรมีแห่งช้าต่ิ

 • บร่ษัทเอสซีีจีี แพีคเกจีจ่ี�ง จีำากัด้ (มีหาช้น) ได้้รับรางวัล้  
Best IPO for Retail Investors จีากงานปีระกาศผล้รางวลั้  
Alpha Southeast Asia Best Deal & Solution Awards 
2020 จัีด้โด้ยน่ติยสาร Alpha Southeast Asia

 • บร่ษัทสยามีคราฟท์อุติสาหกรรมี จีำากัด้ โรงงานบ้านโป่ีง  
ได้้รับใบรับรองอุติสาหกรรมีสีเขียว (Green Industry)  
ระดั้บ 4 จีากกระทรวงอุติสาหกรรมี

 • บร่ษัทได้น่าแพีคส์ จีำากัด้ ได้้รับรางวัล้สถึานปีระกอบการดี้เด่้น 
ต้ินแบบด้้านความีปีล้อด้ภััย ปีระจีำาปีี 2563 ระดั้บปีระเทศ  
ระดั้บทอง จีากกระทรวงแรงงาน

 • บร่ษัทกลุ่้มีสยามีบรรจีุภััณฑ์์ จีำากัด้ โรงงานสงขล้า ได้้รับ
รางวัล้เจ้ีาหน้าที�ความีปีล้อด้ภััยในการทำางานระดั้บบร่หาร  
ดี้เด่้นระดั้บปีระเทศ ปีระจีำาปีี 2563 จีากกรมีสวัสด่้การ 
แล้ะคุ้มีครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • บร่ษัทกลุ่้มีสยามีบรรจุีภััณฑ์์ จีำากัด้ โรงงานนวนคร โรงงาน
ปีราจีีนบุรี โรงงานสระบุรี โรงงานกำาแพีงเพีช้ร โรงงาน
สมุีทรปีราการ โรงงานสงขล้า โรงงานปีทุมีธิานี โรงงาน
ช้ล้บุรี บร่ษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จีำากัด้ บร่ษัท
ได้น่าแพีคส์ จีำากัด้ บร่ษัทไทยเคนเปีเปีอร์ จีำากัด้ (มีหาช้น) 
โรงงานปีราจีีนบุรี แล้ะบร่ษัทฟิน่คซี พัีล้พี แอนด์้ เพีเพีอร์ 
จีำากัด้ (มีหาช้น) ได้้รับรางวัล้เช่้ด้ชู้เกียรต่ิสถึานปีระกอบ 
ก่จีการดี้เด่้นด้้านแรงงานสัมีพัีนธ์ิแล้ะสวัสด่้การแรงงาน  
จีากกรมีสวัสด่้การแล้ะคุ้มีครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • บร่ษัทสยามีคราฟท์อุติสาหกรรมี จีำากัด้ โรงงานบ้านโป่ีง โรงงาน
วังศาล้า แล้ะบร่ษัทไทยเคนเปีเปีอร์ จีำากัด้ (มีหาช้น) โรงงาน
กาญจีนบุรี แล้ะโรงงานปีราจีีนบุรี ได้้รับรางวัล้ CSR-DIW 
Continuous Award 2020 จีากกระทรวงอุติสาหกรรมี

 • บร่ษัทสยามีคราฟท์อุติสาหกรรมี จีำากัด้ โรงงานบ้านโป่ีง แล้ะ
โรงงานวังศาล้า ได้้รับรางวัล้อุติสาหกรรมีดี้เด่้น (The Prime  
Minister’s Industry Award 2020) ปีระเภัทความีรับผ่ด้ช้อบ 
ต่ิอสังคมี แล้ะบร่ษัทสยามีคราฟท์อุติสาหกรรมี จีำากัด้  
โรงงานวังศาล้า ได้้รับรางวัล้ปีระเภัทการจีัด้การพีล้ังงาน  
จีากกระทรวงอุติสาหกรรมี

 • บร่ษัทไทยเคนเปีเปีอร์ จีำากัด้ (มีหาช้น) ได้้รับรางวัล้ Kincentric 
Best Employers Awards 2020 หร่อสุด้ยอด้นายจ้ีางดี้เด่้น 
แห่งปีระเทศไทย ปีระจีำาปีี 2563 ซ้ี�งเป็ีนรางวัล้ที�ได้้ด้ำาเน่นการ 
มีาแล้้วกว่า 20 ปีี โด้ยพ่ีจีารณาจีากปัีจีจัียที�ส่งผล้ต่ิอความี 
ยั�งย่นขององค์กร ผ่านกระบวนการต่ิาง ๆ เช่้น การสำารวจี 
ความีค่ด้เห็นของพีนักงาน กระบวนการบร่หารจัีด้การทรัพียากร 
บุคคล้ขององค์กร การสำารวจีมุีมีมีองของ CEO ด้้านนโยบายที� 
ก่อให้เก่ด้ผล้ที�ยั�งยน่ รวมีถ้ึงความีสอด้คล้้องแล้ะความีเช่้�อมีโยง 
ของภัาพีรวมีขององค์กร

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)028 รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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โครงสร้าง 
และการดำำาเนิินิงานิ
ของกล่�มบริษััท

นิโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุ่รกิจ

วิิสััยทััศน์์ วิัตถุุประสังค์์ พััน์ธกิิจ กิลยุทัธ์

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง จีำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มเช่�อและตัั้�งอยู่่�บนอุดมก�ริณ์์ในก�ริ 
ดำ�เนินธุุริกิจี 4 ปริะก�ริที�สำ�คัญค่อ ตัั้�งมั�นในคว�มเปน็ธุริริม (Adherence to fairness)  
มุ�งมั�นในคว�มเป็นเลิศ (Dedication to excellence) เช่�อมั�นในคุณ์ค��ของคน (Belief  
in the value of the individual) ถ่ือมั�นในคว�มรัิบผิิดชอบตั้�อสังคม (Concern for  
social responsibility) ดังนั�น บริิษััทจึึงมีีวิิสััยทัศน์์ใน์การิเป็็น์ผู้้�น์ำาด้�าน์โซลู้ชััน์ 
บริริจุึภััณฑ์์แบบคริบวิงจึริใน์ภ้ัมิีภัาค ด้�วิยน์วัิตกริริมีสิัน์ค�าแลูะบริิการิที�หลูากหลูาย  
ควิบค้�กับการิด้ำาเนิ์น์ธุุริกิจึที�ยั�งยืน์ และมุ�งเน้นตั้�อพันธุกิจีตั้�อไปนี�

 • ส�งเสริิมแบรินดแ์ละปริะสทิธิุภ�พของห�วงโซี�อุปท�นของล่กค้�ผิ��นนวตัั้กริริมก�รินำ�
กลับม�ใช้ใหม�ของสินค้�และบริิก�ริ

 • ขยู่�ยู่ธุุริกิจีอยู่��งตั้�อเน่�องทั�งในปริะเทศและตั้��งปริะเทศ เพิ�มคว�มหล�กหล�ยู่ 
ของสินค้� และฐ�นล่กค้� เพ่�อให้รัิบปริะโยู่ชน์จี�กก�ริเติั้บโตั้ของเศริษัฐกิจีมหภ�ค 
และก�ริใช้จี��ยู่ของผ้่ิบริิโภคในภ่มิภ�ค

 • มุ�งมั�นเดนิหน้�เชิงริกุด้�นก�ริพฒัน�ที�ยู่ั�งยู่่นและเปน็ผ้่ิบุกเบกิหลกัเศริษัฐกจิีหมนุเวียู่น 
ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)030 รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)



กระบวนก
ารผ

ลิต

การนำกลับ
มาใช�ใหม�

การนำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน
มาใช�ในบร�ษัท

การใช�
ทรัพยากร

วัตถุดิบ

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ�

การผลิต

การจัดจำหน�าย
สินค�า

การใช�
ผลิตภัณฑ�

กระบวนการนำกลับ
กา
รใ
ช�ง
าน

หลักเศริษัฐกิจีหมุนเวียู่น (Circular  
Economy) และคว�มยู่ั�งยู่น่สอดคล้องกับ 
คุณ์ค��หลกัของบริิษััท และเปน็หัวใจีสำ�คัญ 
ของวิสัยู่ทัศน์และภ�ริกิจีของบริิษััท  
เป้�หม�ยู่ของหลักเศริษัฐกิจีหมุนเวียู่นค่อ 
ก�ริใช้ทรัิพยู่�กริ วัตั้ถุืดิบ และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
ให้เกิดปริะโยู่ชน์ส่งสุด และริักษั�คุณ์ค�� 
ของสิ�งเหล��นี�ไว้ผิ��นก�รินำ�กลับม�ใช้ซีำ��  
ก�ริลดก�ริใช้ และก�ริรีิไซีเคิล เพ่�อแก้ไข 
ปัญห�ทริพัยู่�กริธุริริมช�ตั้ทีิ�มีอยู่��งจีำ�กัด 
และปัญห�เร่ิ�องขยู่ะ นอกจี�กนี�ยู่ังสร้ิ�ง 
ร่ิปแบบธุุริกิจีที�สนับสนุนคว�มยัู่�งยู่น่ด้�น 
คว�มส�ม�ริถืในก�ริแข�งขันของบริิษััทและ 
ก�ริพัฒน�ที�ยู่ั�งยู่น่ หลกัก�รินี�ตั้ริงกนัข�้ม 
กับแนวคิดเร่ิ�องเศริษัฐกิจีเส้นตั้ริง (Linear 
Economy) ซ่ี�งเป็นที�แพริ�หล�ยู่ม�กกว�� 
โดยู่ภ�ยู่ใต้ั้แนวคิดเร่ิ�องเศริษัฐกิจีเส้นตั้ริง 
วัตั้ถุืดิบจีะถ่ืกนำ�ไปใช้ในก�ริผิลิตั้สินค้�
โดยู่ไม�มีก�รินำ�กลับม�ใช้ซีำ��หร่ิอรีิไซีเคิล 
และไม�มีหลักก�รินำ�วัตั้ถุืดิบม�ใช้ให้เกิด
ปริะโยู่ชน์ส่งสุด

กิลยุทัธ์ใน์กิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจของบริษัทัั 

บริิษััทเช่�อว��กลยูุ่ทธ์ุในก�ริปริะกอบธุุริกิจีตั้�อไปนี� ช�วยู่สนับสนุนก�ริเติั้บโตั้ของบริิษััทให้มีแนวโน้มที�ดี

(1) บริิษััทมีแผินที�จีะเพิ�มสัดส�วนก�ริข�ยู่บริริจุีภัณ์ฑ์์ให้แก� 
ล่กค้�ในกลุ�มธุุริกิจีที�มีอัตั้ริ�ก�ริเติั้บโตั้ส่ง ซ่ี�งริวมถ่ืงธุุริกิจี 
อ�ห�ริและเคริ่�องด่�ม ธุุริกิจีสินค้�อุปโภคบริิโภค ธุุริกิจี 
ก�ริบริิก�ริด้�นอ�ห�ริ และธุุริกิจีอีคอมเมิร์ิซี

(2) บริิษััทมีคว�มตัั้�งใจีที�จีะนำ�ร่ิปแบบธุุริกิจีที�ปริะสบคว�มสำ�เร็ิจี 
ในปริะเทศไทยู่ ไปขยู่�ยู่ในตั้��งปริะเทศโดยู่ใช้กริะบวนก�ริ 
บ่ริณ์�ก�ริในแนวตัั้�ง เพ่�อสร้ิ�งคว�มใกล้ชิดริะหว��งบริิษััท 
กับล่กค้� และมีส�วนริ�วมกับล่กค้�ม�กยิู่�งข่�น

(3) บริิษััทจีะดำ�เนินก�ริตั้�มกลยูุ่ทธ์ุก�ริควบริวมกิจีก�ริและ 
ริ�วมม่อกับพันธุมิตั้ริท�งธุุริกิจี เพ่�อเริ�งก�ริเติั้บโตั้อยู่��งตั้�อเน่�อง 
และสร้ิ�งปริะโยู่ชน์จี�กก�ริผิน่กกำ�ลัง (Synergy) ริะหว��ง
ธุุริกิจีภ�ยู่ในบริิษััท

(4) บริิษััทจีะลงทุนและพัฒน�นวัตั้กริริมด้�นบริริจีุภัณ์ฑ์์แบบ 
คริบวงจีริอยู่��งตั้�อเน่�อง เพ่�อตั้อบสนองคว�มต้ั้องก�ริของ 
ผ้่ิบริิโภค และสร้ิ�งคว�มแตั้กตั้��งจี�กค่�แข�ง ริวมถ่ืงเพ่�อ 
ขยู่�ยู่ฐ�นล่กค้�ในตั้ล�ดที�มีก�ริเติั้บโตั้ส่ง

(5) บริิษััทจีะเพิ�มปริะสิทธิุภ�พของก�ริดำ�เนินง�นและห�วงโซี� 
อุปท�น โดยู่ใช้เคร่ิ�องจัีกริกลอัตั้โนมัติั้และเทคโนโลยู่ีดิจิีทัล 
ของบริิษััทอยู่��งตั้�อเน่�อง

(6) บริิษััทจีะเป็นผ้่ิริิเริิ�มก�ริดำ�เนินธุุริกิจีตั้�มหลักเศริษัฐกิจี 
หมุนเวียู่น (Circular Economy) ในฐ�นะที�เป็นผ้่ินำ�ต้ั้นแบบ  
(Role Model) ด้�นก�ริพัฒน�ที�ยู่ั�งยู่่นในภ่มิภ�ค และ 
สนับสนุนแนวคิดดังกล��วให้แก�ผ้่ิปริะกอบธุุริกิจีริ�ยู่อ่�น

RESILIENCE 
 FOR THE  
QUALITY GROWTH
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มกราคม
2561

พฤษภาคม
2562

มิถุนายน
2562

สิงหาคม
2562

ธันวาคม
2562

ตุลาคม
2563

มกราคม
2563

พฤศจ�กายน
2563

ธันวาคม
2563

กิารเปล่�ยน์แปลงและพััฒน์ากิารทั่�สัำาคั์ญ 

ก�ริเปลี�ยู่นแปลงและพัฒน�ก�ริที�สำ�คัญตั้��ง ๆ ในช�วง 3 ปีที�ผิ��นม�เป็นไปตั้�มลำ�ดับเวล�ดังนี�

เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.3  
ใน IPSB ซึ่งเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร 
ของประเทศมาเลเซีย

เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.0 ใน Visy 
Packaging Thailand ซึ่งเป็นบริษัท 
ผู้ผลติบรรจภัุณฑค์งรปูสำาหรบับรรจอุาหาร 
ท่ี 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)  
ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิท จำานวนไม่เกิน 2,937,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำานวน 1,563,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวนใหม่จำานวนไม่เกิน 
4,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 2,937,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย 
หุ้นสามัญปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ  
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำาระแล้วภายหลัง 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
ชำาระแล้วจำานวน 3,126,000,000 บาท

เริม่ทำาการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในวันท่ี 22 
ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market Capitalization ประมาณ  
150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้เงินจาก 
การระดมทุน IPO (รวมการขายหุ้นส่วนเกิน Over-allotment)  
ประมาณ 40,092 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ 
ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ใชใ้นการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ 
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเพือ่เขา้ถือหุน้ในสดัสว่น 
ร้อยละ 100 ใน Go-Pak ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้นำาใน 
การให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร 
ในสหราชอาณาจกัร ยโุรป และอเมรกิาเหนอื โดย 
บรษัิทได้รบัอนุมัตขิัน้สดุท้ายดา้นกฎเกณฑต่์าง ๆ   
จากหน่วยงานท่ีมีอำานาจในประเทศท่ีเก่ียวข้องในเดือน 
มกราคม ปี 2564 โดยบริษัทจะนำา Go-Pak มาจัดทำา 
งบการเงินรวม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

เขา้ซ้ือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 94.1 ใน Bien Hoa  
Packaging Joint Stock Company (SOVI)  
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตชั้นนำาด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ 
และกระดาษรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม  
โดยบริษัทนำาสินทรัพย์และหน้ีสินของ SOVI 
มาจัดทำางบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2563 และ
จะรวมผลการดำาเนินงาน ต้ังแต่เดอืนมกราคม 
2564

เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo  
ในประเทศฟลิปิปินสผ์า่น UPPC ดว้ยสดัสว่น 
การถือหุน้ระหว่างบรษัิทกับ Rengo ใน UPPC  
เป็นรอ้ยละ 74.8 และรอ้ยละ 25.0 ตามลำาดับ  
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า 
ในประเทศฟิลิปปินส์

เขา้ซือ้หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 55.0 ใน Fajar 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ขนาด
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอนิโดนีเซยี
ในแงข่องปรมิาณการขายในปี 2561 จาก
ข้อมูลของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน

เข้าซื้อหุ้นใน INDOCORR เพิ่มเติม
จำานวนร้อยละ 19.9 ทำาให้สัดส่วน
การถือหุน้ใน INDOCORR เพิม่เป็น
ร้อยละ 99.9

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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กิารใช้้เงิน์ทั่�ไดำ้จากิกิารเพั่�มทัุน์

ตั้�มที�บริิษััทได้เสนอข�ยู่หุ้นส�มัญเพิ�มทุนตั้�อปริะช�ชนทั�วไปเป็นครัิ�งแริก (IPO) จีำ�นวน 1,127,550,000 หุ้น และเสนอข�ยู่ให้แก� 
ผ้่ิจัีดห�หุ้นส�วนเกินของบริิษััท จีำ�นวน 39,370,200 หุ้น ริวมทั�งสิ�น 1,166,920,200 หุ้น ในริ�ค�หุ้นละ 35.00 บ�ท บริิษััทได้รัิบเงิน 
จี�กก�ริเสนอข�ยู่หุ้นดังกล��วเป็นจีำ�นวน 40,842 ล้�นบ�ท ซ่ี�งภ�ยู่หลังหักค��ใช้จี��ยู่ที�เกี�ยู่วข้อง บริิษััทได้รัิบเงินจี�กก�ริเสนอข�ยู่ 
หุ้นสุทธิุ 40,092 ล้�นบ�ท จีนถ่ืงวันที�ออกริ�ยู่ง�นฉบับนี� บริิษััทได้ใช้เงินจี�กก�ริเสนอข�ยู่หุ้นแล้ว 16,957 ล้�นบ�ท ดังนี�

ค์ำาอธิบาย
จำาน์วิน์เงนิ์  

และระยะเวิลา
กิารใช้้เงิน์จน์ถุึงวิัน์ทั่�  

31 ธ.ค์. 63 รายละเอ่ยดำ 

1. ใช้เป็นเงนิลงทุนในก�ริขยู่�ยู่ธุุริกิจี 
ด้วยู่ก�ริขยู่�ยู่กำ�ลังก�ริผิลิตั้ของ 
บริิษััท (organic) ก�ริเข้�ซ่ี�อกิจีก�ริ 
ริวมถ่ืงทรัิพย์ู่สินอ่�น (inorganic)  
และ/หร่ิอก�ริลงทุนเพ่�อบำ�รุิงรัิกษั�  
(maintenance)

27,000 ล้�นบ�ท  
(ภ�ยู่ในปี 2566)

3,865 ล้�นบ�ท ใช้เงินเพ่�อซ่ี�อหุ้น Bien Hoa 
Packaging Joint Stock  
Company ริวมทั�งลงทนุในก�ริ
ขยู่�ยู่กำ�ลังก�ริผิลิตั้และเพ่�อบำ�รุิง
รัิกษั�อ่�น ๆ

2. ชำ�ริะค่นเงินก้่ยู่่มให้กับสถื�บัน
ท�งก�ริเงิน (ซ่ี�งอ�จีริวมถ่ืงสถื�บัน
ท�งก�ริเงินที�มีคว�มสัมพันธ์ุ
กับที�ปร่ิกษั�ท�งก�ริเงิน และ/
หร่ิอผ้่ิจัีดก�ริก�ริจัีดจีำ�หน��ยู่ 
และรัิบปริะกันก�ริจีำ�หน��ยู่ 
หลักทรัิพย์ู่ และ/หร่ิอผ้่ิจัีดจีำ�หน��ยู่ 
และรัิบปริะกันก�ริจีำ�หน��ยู่ 
หลักทรัิพยู่์)

13,000 ล้�นบ�ท  
(ภ�ยู่ในปี 2564)

13,000 ล้�นบ�ท ใช้ชำ�ริะค่นเงินก้่ยู่ม่ให้กับสถื�บัน
ท�งก�ริเงิน

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียู่นในก�ริ
ดำ�เนินกิจีก�ริ

92 ล้�นบ�ท  
(ภ�ยู่ในปี 2566)

92 ล้�นบ�ท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียู่นในก�ริ
ดำ�เนินกิจีก�ริ

RESILIENCE  
FOR THE  
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สายธุรกิจบรรจุภัณฑ�แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

บรรจุภัณฑ�จากเยื่อและกระดาษ

บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
 แบบกลองฝาชน
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
 แบบ Die Cut
• บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง

บรรจุภัณฑกลองพิมพสี
เพื่อการแสดงสินคา
• กลองกระดาษแข็งแบบพับได
• บรรจุภัณฑกลองของขวัญ
• ชั้นวางสินคาแบบตั้งพื้น
• ชั้นวางสินคาแบบเคานเตอร
• สื่อโฆษณาแบบตั้งในรูปแบบใหม

• บรรจุภัณฑปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
• บรรจุภัณฑสงเสริมการตลาด และจัดแสดงสินคา
• ผลิตภัณฑนิทรรศการและแสดงสินคา 
• โซลูชันสำหรับเศรษกิจหมุนเวียน 
• โซลูชันสำหรับงานยอย

• โซลูชันอำนวยความสะดวก 
• โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉริยะ 
• โซลูชันดานธุรกิจอีคอมเมิรซ 
• โซลูชันดานกิจกรรมทางการตลาด 

กระดาษบรรจุภัณฑ
• กระดาษบรรจุภัณฑลูกฟูก
• กระดาษกลองขาวเคลือบ
• กระดาษสำหรับผลิต
 ถุงอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑกระดาษพิมพเขียน
• กระดาษถายเอกสาร
• กระดาษกราฟก

เยื่อ
• เยื่อจากไมยูคาลิปตัส
• เยื่อเคมีละลายได

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

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบออนตัว
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
 สำหรับผูบริโภค
• บรรจุภัณฑแบบออนตัวสำหรับ
 การใชงานอุตสาหกรรม
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
 ชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบคงรูป
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการเปา ฉีด 
 และหลอดอัดรีีด
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการอัด

ผลิตภัณฑกระดาษอื่น ๆ 
• กระดาษปดแผนยิปซัม
• กระดาษแกนและกรวยกระดาษ
• ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินคา
 อุปโภคบริโภค
• ถุงอุตสาหกรรม

กระดาษบรรจุภัณฑ�

การให�บร�การและโซลูชันบรรจุภัณฑ�

บรรจุภัณฑ�จากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร� บรรจุภัณฑ�อาหาร ผลิตภัณฑ�เยื่อและกระดาษ

ลักษัณะการประกอบธุ่รกิจ

ก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทแบ�งออกเป็น 2 ธุุริกิจีหลัก ได้แก� ส�ยู่ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคริบวงจีริ (Integrated Packaging Chain) 
และส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อและกริะด�ษั (Fibrous Chain)

 • สัายธุุริกิจึบริริจุึภััณฑ์์แบบคริบวิงจึริ: บริิษััทจีำ�หน��ยู่ 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษั (Fiber-Based  
Packaging) กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ (Packaging Paper)  
และบริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะส่งและพอลิเมอร์ิ  
(Performance and Polymer Packaging) ในส�วนของ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษั บริิษััทผิลิตั้และจีำ�หน��ยู่ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก (Corrugated Containers)  
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องพิมพ์สีเพ่�อก�ริแสดงสินค้� (Retail  
Display Packaging) ถุืงกริะด�ษัริีไซีเคิลสำ�หรัิบสินค้� 
อุปโภคบริิโภค และถืุงอุตั้ส�หกริริมเป็นหลัก และเพ่�อ 
ส�งเสริิมก�รินำ�เสนอผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและ 
กริะด�ษัที�แข็งแกริ�งและตั้อบสนองคว�มตั้อ้งก�ริของล่กค้�  
บริิษััทจ่ีงได้พัฒน�ธุุริกิจีส�ยู่บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะส่ง 
และพอลิเมอร์ิ (PPP) ตัั้�งแตั้�ปี 2558 จีนส�ม�ริถืผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์ 
แบบอ�อนตัั้ว (Flexible Packaging) และบริริจีุภัณ์ฑ์์ 
แบบคงร่ิป (Rigid Packaging) ซ่ี�งเป็นผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ที� 
เหม�ะกับล่กค้�ผ้่ิดำ�เนินธุุริกิจีในอุตั้ส�หกริริมสินค้� 
อุปโภคบริิโภคที�มีก�ริเปลี�ยู่นแปลงอยู่��งริวดเร็ิว (Fast-Moving  

Consumer Goods หร่ิอ FMCG) เช�น อ�ห�ริและสินค้� 
อุปโภคบริิโภค โดยู่ในปัจีจุีบันบริิษััทมีผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ในส�ยู่ 
ธุุริกิจีบริริจีภัุณ์ฑ์์แบบคริบวงจีริที�คริอบคลมุและหล�กหล�ยู่ 
ปริะม�ณ์ 120,000 ร่ิปแบบ (Stocking Keeping Unit หร่ิอ 
SKU) เพ่�อริองรัิบตั้ล�ดผ้่ิบริิโภคที�มีแนวโน้มคว�มต้ั้องก�ริ 
ที�หล�กหล�ยู่และเติั้บโตั้ส่ง นอกจี�กนี� เพ่�อเป็นก�ริสนับสนุน 
ก�รินำ�เสนอผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์ของบริิษััท ฝ่่�ยู่โซีล่ชัน 
ด้�นก�ริออกแบบของบริิษััทได้มีก�ริจีัดตัั้�งเอสซีีจีีพี 
อินสไปร์ิ โซีล่ชันส์ สต่ั้ดิโอ (SCGP-Inspired Solutions  
Studio) ซ่ี�งเป็นศ่นยู่์ออกแบบและพัฒน�ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์แบบ 
คริบวงจีริของบริิษััท เพ่�อให้บริิก�ริออกแบบสำ�หรัิบผิลิตั้ภัณ์ฑ์์  
ริะบบข�ยู่หน้�ร้ิ�น (point of sale) และวัตั้ถุืปริะสงค์ 
ท�งก�ริตั้ล�ดอ่�น ๆ ที�ชนะริ�งวัลตั้��ง ๆ ม�แล้วด้วยู่

 • สัายธุุริกิจึเยื�อแลูะกริะด้าษั: บริิษััทจีำ�หน��ยู่บริริจุีภัณ์ฑ์์ 
อ�ห�ริ (Foodservice Products) และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์เยู่่�อ 
และกริะด�ษั (Pulp and Paper Products) ซ่ี�งส�วนใหญ� 
ปริะกอบไปด้วยู่กริะด�ษัพิมพ์เขียู่นและเยู่่�อกริะด�ษั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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โค์รงสัร้างรายไดำ้ 

ตั้�ริ�งข้�งล��งนี�แสดงให้เห็นถ่ืงโคริงสร้ิ�งริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ของบริิษััท จี�กแตั้�ละส�ยู่ธุุริกิจีสำ�หรัิบช�วงเวล�ที�ได้ริะบุไว้ 

หน่วย : ล้านบาท

ปี

2563 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 2561 (ร้อยละ)

สัายธุรกิิจบรรจุภัณฑ์แบบค์รบวิงจร

ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษั(1) 23,747 25.6 24,615 27.7 25,376 29.1

ธุุริกิจีกริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์(1) 48,293 52.0 41,725 46.8 38,135 43.7

ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะส่งและพอลิเมอร์ิ(1) 6,863 7.4 5,285 5.9 4,723 5.4

ริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่จี�กส�ยู่ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบ 
คริบวงจีริ(2) 78,903 85.0 71,625 80.4 68,234 78.2

สัายธุรกิิจเยื�อและกิระดำาษั

ริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่จี�กส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อและกริะด�ษั(2) 13,883 15.0 17,445 19.6 19,021 21.8

ริายได้�จึากการิขาย 92,786 100.0 89,070 100.0 87,255 100.0

หมายเหตุุ:

(1) ข้้อมูลแตุ่ละธุุรกิิจย่อยข้องสายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบครบวงจรนำามาจากิข้้อมูลทางกิารเงินสำาหรับผูู้้บริหาร

(2) แสดงข้้อมูลหลังตัุดรายกิารระหว่างกัิน

ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับผลิตภัณฑ์ 

ลักิษัณะของผลิตภัณฑ์

บริิษััทเช่�อว��ส�เหตุั้ที�บริิษััทคริองคว�มเป็นผ้่ินำ�ตั้ล�ดบริริจีภัุณ์ฑ์์ 
กริะด�ษัได้เน่�องจี�กมีปริะสบก�ริณ์์ก�ริดำ�เนินง�นที�ยู่�วน�น 
ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น และมีคว�มเข้�ใจีในคว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�  
ริวมถ่ืงคว�มส�ม�ริถืในก�ริบริิห�ริต้ั้นทุนให้แข�งขันได้ผิ��นก�ริ 
ปริะหยู่ัดตั้�อขน�ด (Economies of scale) และก�ริบ่ริณ์�ก�ริ 
ในแนวตัั้�ง (Vertical integration) ของห�วงโซี�อุปท�นของบริริจีภัุณ์ฑ์์ 
จี�กเยู่่�อและกริะด�ษั นอกจี�กนี� บริิษััทยู่งัมุ�งเน้นก�ริพัฒน�ในด้�น 
นวัตั้กริริม คุณ์ภ�พ และคว�มหล�กหล�ยู่ของผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ และ 
ปริะสิทธิุภ�พกริะบวนก�ริผิลิตั้อยู่��งตั้�อเน่�อง ริวมถ่ืงก�ริขยู่�ยู่ 
ฐ�นตั้ล�ดที�มีก�ริเติั้บโตั้ส่งด้วยู่ก�ริควบริวมกิจีก�ริและก�ริ 
เข้�ควบริวมกิจีก�ริที�ผิ��นก�ริคัดสริริอยู่��งริอบคอบ ทั�งหมดนี� 
ล้วนมีส�วนสนับสนุนให้บริิษััทคงคว�มเป็นผ้่ินำ�ตั้ล�ดได้อยู่��ง
ยู่ั�งยู่่น บริิษััทเช่�อว��บริริจุีภัณ์ฑ์์ค่อองค์ปริะกอบสำ�คัญของห�วงโซี� 
อุปท�นในธุุริกิจีของล่กค้� เน่�องจี�กโซีล่ชันด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ 
แบบคริบวงจีริของบริิษััทมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ริริักษั�ปกป้อง  
ก�ริขนส�ง ก�ริส�งเสริิมแบรินด ์และก�ริทำ�ก�ริตั้ล�ดใหกั้บสินค�้ 
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รูปแบบธุรกิจบรรจุภัณฑ�แบบครบวงจร

ฟ�ล�ม / เรซ�น บรรจุภัณฑ�พอลิเมอร�

ศูนย�จัดการวัสดุร�ไซเคิล

ไม�และไม�สับ เยื่อบร�สุทธิ์

ลูก
ค�า

 / 
ผู�บ

ร�โ
ภค

เศษกระดาษร�ไซเคิล

กระดาษ

กระดาษบรรจุภัณฑ�

บรรจุภัณฑ�อาหาร

บรรจุภัณฑ�จาก
เยื่อและกระดาษ

ของล่กค้�ไปยัู่งผ้่ิบริิโภค ในขณ์ะเดียู่วกันบริิษััทยู่ังส�ม�ริถืผิลิตั้ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กในปริิม�ณ์ม�กและเริ�งด�วน เพ่�อริองรัิบ 
ก�ริเติั้บโตั้ของธุุริกิจีอีคอมเมิร์ิซีที�เพิ�มส่งข่�นในตั้ล�ดภ่มิภ�ค
อ�เซีียู่น

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญกับก�ริดำ�เนินก�ริตั้ลอดทั�งห�วงโซี�คุณ์ค�� 
ของบริริจุีภัณ์ฑ์์ โดยู่บริิษััทส�ม�ริถืบริิห�ริจัีดก�ริวัตั้ถุืดิบ พัฒน� 
กริะบวนก�ริผิลิตั้ที�มีปริะสิทธิุภ�พ บริิห�ริจัีดก�ริก�ริจัีดส�ง 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ให้ตั้ริงตั้�มเวล� และตั้อบโจีทย์ู่คว�มต้ั้องก�ริที� 
หล�กหล�ยู่ของล่กค้�ตัั้�งแตั้�บริริจุีภัณ์ฑ์์ปฐมภ่มิสำ�หรัิบบริริจุีสินค้�  
(Primary Packaging) บริริจีุภัณ์ฑ์์ทุติั้ยู่ภ่มิสำ�หริับแสดงสินค้�  

(Secondary Packaging) บริริจุีภัณ์ฑ์์ตั้ติั้ยู่ภ่มิสำ�หรัิบก�ริขนส�ง 
(Tertiary Packaging) ริวมถ่ืงบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ใช้เป็นเคร่ิ�องม่อส�งเสริิม 
ท�งก�ริตั้ล�ด (Promotional and Display Packaging) โดยู่ใช้ 
วัสดุพ่�นฐ�นหล�กหล�ยู่ปริะเภท เช�น กริะด�ษั (Fiber-based)  
หร่ิอพอลิเมอร์ิ (Polymer-based) นอกจี�กนี� บริิษััทยู่ังมี 
บริิก�ริเพิ�มเติั้มทั�งในด้�นก�ริออกแบบ ก�ริพิมพ์ และนวัตั้กริริม 
โซีล่ชันอ่�น ๆ ที�ล่กค้�ต้ั้องก�ริ ด้วยู่ลักษัณ์ะเฉพ�ะของบริิษััท 
ที�ส�ม�ริถืบริิห�ริควบคุมห�วงโซี�อุปท�นของบริริจีุภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อ 
และกริะด�ษั ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถืตั้อบสนองคว�มต้ั้องก�ริ
ของล่กค้�ผิ��นองค์คว�มร้่ิ (Knowhow) และกลยูุ่ทธ์ุในก�ริ 
บ่ริณ์�ก�ริของบริิษััท 

แผินภ�พด้�นล��งแสดงให้เห็นห�วงโซี�คุณ์ค��อยู่��งง��ยู่ของกริะบวนก�ริผิลิตั้แบบคริบวงจีริของบริิษััท 

ผลิตภัณฑ์ของบริษััทั 

แบ�งออกเป็น 2 ปริะเภทหลัก ได้แก� ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ในส�ยู่ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคริบวงจีริ และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ในส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อและกริะด�ษั

สัายธุรกิิจบรรจุภัณฑ์แบบค์รบวิงจร (Integrated Packaging Chain) 

บรรจุภัณฑ์จากิเยื�อและกิระดำาษั 

บริิษััทผิลิตั้และจีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษัที�หล�กหล�ยู่ ซ่ี�งริวมถ่ืงบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�อง
พิมพ์สีเพ่�อก�ริแสดงสินค้� และโซีล่ชันสำ�หรัิบบริริจุีภัณ์ฑ์์ตั้��ง ๆ โดยู่ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษัมีสัดส�วนริ�ยู่ได้ส�วนใหญ�
ม�จี�กบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก ทั�งนี� บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษัของบริิษััทส�ม�ริถืแบ�งออกเป็น 2 ปริะเภทหลัก ได้ดังนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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 • บริริจุึภััณฑ์์กลู�องลู้กฟู้ก (Corrugated Containers)

บริริจีภัุณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กของบริิษััทผิลติั้จี�กกริะด�ษับริริจีภัุณ์ฑ์์ล่กฟู่ก (Containerboard) ที�มีคุณ์ภ�พและคณุ์สมบติัั้ในก�ริใช้ง�น 
ได้หล�กหล�ยู่ นอกเหน่อจี�กก�ริขนส�งสินค้�หร่ิอก�ริปกปอ้งสินค้�ไม�ให้ได้รัิบคว�มเสียู่ห�ยู่แล้ว บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กยู่งัส�ม�ริถื 
ริะบุริ�ยู่ละเอียู่ดสินค้�ภ�ยู่ในเพ่�อส่�อส�ริกับล่กค้� ริวมถ่ืงก�ริออกแบบเพ่�อป้องกันก�ริปลอมแปลงสินค้� ด้วยู่คุณ์สมบัติั้ 
ที�ส�ม�ริถืตั้�้นท�นตั้�อแริงกดกริะแทกจี�กภ�ยู่นอก ทำ�ใหมี้ก�ริใช้บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กในก�ริบริริจีหีุบห�อสินค้�อุปโภคบริิโภค 
และสินค้�อิเล็กทริอนิกส์เพิ�มข่�นอยู่��งตั้�อเน่�อง นอกจี�กนี� บริริจีุภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กเป็นส�วนสำ�คัญในธุุริกิจีก�ริขนส�งสินค้� 
อยู่��งเริ�งด�วนของธุุริกิจีอีคอมเมร์ิิซีที�กำ�ลังเติั้บโตั้อยู่��งริวดเร็ิว ทั�งนี� บริิษััทส�ม�ริถืเพิ�มปริิม�ณ์ก�ริผิลติั้กล�องไดภ้�ยู่ในริะยู่ะเวล� 
อันสั�นและส�ม�ริถืริองรัิบยู่อดสั�งซ่ี�อที�เพิ�มข่�นอยู่��งริวดเร็ิวได้ โดยู่เฉพ�ะอยู่��งยิู่�งในช�วงเวล�ที�มีก�ริส�งเสริิมก�ริข�ยู่ของล่กค้�

 • บริริจุึภััณฑ์์กลู�องพิิมีพ์ิสีัเพืิ�อการิแสัด้งสัิน์ค�า (Retail 
Display Packaging)

บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องพิมพ์สีเพ่�อก�ริแสดงสินค้�ของบริิษััท
นั�น ริวมไปถ่ืงบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ช�วยู่แสดงสินค้� ณ์ จุีดซ่ี�อ 
(Point-of-Purchase) บริริจีุภัณ์ฑ์์ที�ส�ม�ริถืว�งบนชั�น
ว�งสินค้�ในร้ิ�นค้�ปลีกได้โดยู่ตั้ริง (Shelf-Ready and 
Retail-Ready) และบริริจีภัุณ์ฑ์์ส�งเสริิมก�ริข�ยู่ตั้�มเทศก�ล  
ซ่ี�งบริริจุีภัณ์ฑ์์เหล��นี�ส�ม�ริถืใช้เป็นเคร่ิ�องป้องกันอีกชั�นหน่�ง
ในริะหว��งก�ริขนส�งและเป็นเคร่ิ�องม่อท�งก�ริตั้ล�ดในก�ริ
สร้ิ�งแบรินด์ (Branding) และก�ริส�งเสริิมก�ริข�ยู่ (Marketing  
Campaign) ส�ม�ริถืว�งบนชั�นว�งสินค้�ในร้ิ�นค้�ปลีกได้
โดยู่ตั้ริงโดยู่ไม�ต้ั้องแกะสินค้�ที�อยู่่�ภ�ยู่ในออก ติั้ดตัั้�งได้ง��ยู่ 
ซ่ี�งเป็นก�ริเพิ�มปริะสิทธุิภ�พในก�ริใช้สอยู่พ่�นที�และเพิ�ม 
ก�ริมองเห็นและรัิบร้่ิ (Visibility) ถ่ืงสินค้�ของผ้่ิบริิโภค ทั�งนี� 
บริิษััทส�ม�ริถืปรัิบเปลี�ยู่นร่ิปแบบบริริจุีภัณ์ฑ์์ให้เป็นไปตั้�ม 
คว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�แตั้�ละริ�ยู่ได้ 
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กิระดำาษับรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper)

ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ของบริิษััทแบ�งออกได้เป็น  
2 ปริะเภทหลัก ได้แก� กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ (Packaging Paper)  
และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษัอ่�น ๆ (Non-Packaging Paper)  
นอกเหน่อไปจี�กผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์หลักแล้ว บริิษััท 
ยู่ังมีม้วนล�มิเนตั้ (Laminated Rolls) กริะด�ษัตัั้ดแยู่กแผิ�น  
(Ream cut) กริะด�ษัม้วน (Slit Roll) และกริะด�ษัชนิดพิเศษั  
เช�น แผิ�นเคล่อบผิิวล�มิเนตั้แริงดันส่ง (High Pressure Laminate)  
หร่ิอ HPL แผิงรัิงผ่ิ�งริะบ�ยู่คว�มร้ิอน (Evaporative Cooling  
Pads) และแผิ�นเยู่่�อ เป็นต้ั้น 

บรรจุภัณฑ์จากิวิัสัดำุสัมรรถุน์ะสัูงและพัอลิเมอร์ (PPP)

ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP ใช้สำ�หรัิบสินค้�ที�บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษัไม�ส�ม�ริถืริองรัิบได้ เน่�องจี�กต้ั้องมีคุณ์สมบัติั้พิเศษั เช�น  
คว�มส�ม�ริถืสัมผัิสอ�ห�ริโดยู่ตั้ริง คว�มส�ม�ริถืในก�ริกักเก็บของเหลว หร่ิอฝ่�ปิดที�แน�นหน� ทั�งนี� ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP ส�ม�ริถื 
แบ�งออกเป็น 2 ปริะเภทหลัก ได้แก� บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคงร่ิป และบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบอ�อนตัั้ว ซ่ี�งสัดส�วนริ�ยู่ได้ส�วนใหญ�ม�จี�กผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบอ�อนตัั้ว โดยู่ริ�ยู่ละเอียู่ดของผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP แตั้�ละชนิดแสดงได้ดังนี�

 • บริริจุึภััณฑ์์แบบอ�อน์ตัวิ (Flexible Packaging)

บริริจุีภัณ์ฑ์์ชนิดนี�เปลี�ยู่นแปลงร่ิปริ��งได้ตั้�มสิ�งที�บริริจุีลงไป 
โดยู่ลักษัณ์ะก�อนก�ริบริริจุีสินค้�จีะเรีิยู่บแบน ช�วยู่ปริะหยัู่ด
พ่�นที�ในก�ริจัีดเก็บและขนส�ง บริริจุีภัณ์ฑ์์นี�บ�งปริะเภท 
ใช้กริะด�ษัเปน็วัสดุพ่�นฐ�นได ้แตั้�ส�วนใหญ�ใช้ฟิูล์มพอลเิมอร์ิ
ที�มีคว�มยู่่ดหยูุ่�น เหนียู่ว และแข็งแริง ทั�งนี� บริิษััทนำ�เสนอ
บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบอ�อนตัั้วหล�ยู่ร่ิปแบบ โดยู่เน้นด้�นคุณ์ภ�พ 
คุณ์สมบัตั้ ิและด้�นคว�มปลอดภัยู่ แตั้�ไม�ได้ผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์ 
ปริะเภทใช้ครัิ�งเดียู่วแล้วทิ�ง (Single-Use Plastic) ดังนั�น 
บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบอ�อนตัั้วของบริิษััทจ่ีงช�วยู่ลดก�ริสร้ิ�ง 
ขยู่ะอ�ห�ริ (Food Waste) ลดก�ริปล�อยู่ก๊�ซีเร่ิอนกริะจีก  
(Carbon Footprint) ช�วยู่ยู่่ดอ�ยูุ่ก�ริเก็บรัิกษั�สินค้�  
(Shelf Life) และมีนำ��หนักเบ�เพ่�อก�ริขนส�ง ส�ม�ริถืคง 
อัตั้ริ�ส�วนนำ��หนักสินค้�นำ��หนักตั้�อบริริจุีภัณ์ฑ์์ในริะดับส่ง  
และใช้พ่�นที�น้อยู่ลง 

 • บริริจุึภััณฑ์์แบบคงร้ิป็ (Rigid Packaging)

บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคงร่ิปทำ�ให้นำ�เสนอสินค้�โดยู่ก�ริตัั้�งว�ง
บนชั�นว�งสินค้�ให้เห็นเด�นชัดได้ และทำ�ให้สินค้�จัีบและ 
ถ่ือได้ง��ยู่ ด้วยู่ร่ิปลักษัณ์์ที�คงร่ิปทำ�ให้บริริจุีภัณ์ฑ์์ปริะเภทนี� 
ง��ยู่ตั้�อก�ริเก็บม�ริีไซีเคิล ทั�งนี� บริริจีุภัณ์ฑ์์แบบคงร่ิป 
ที�ส�วนใหญ�ถ่ืกหลอมเป่�หร่ิอฉีดข่�นร่ิป (Extrusion Blow  
Mold or Injection) โดยู่ใช้เม็ดพล�สติั้กพอลิเอทิลีน 
หน�แน�นส่ง (HDPE) หร่ิอเม็ดพล�สติั้กพอลิโพริพิลีน (PP) 
เป็นวัตั้ถุืดิบ โดยู่บริิษััทริ�วมม่อกับล่กค้�อยู่��งใกล้ชิดเพ่�อ
ออกแบบบริริจีุภัณ์ฑ์์ให้มีร่ิปริ��งและร่ิปแบบที�เหม�ะกับ 
ก�ริใช้ง�น เช�น ขวดที�มีฝ่�ที�ส�ม�ริถืปิดใหม�ได้หลัง 

ก�ริเปิด (Resealable Caps) หลอดบีบ และบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ม ี
หัวจี��ยู่พเิศษั เช�น หัวฉีดสเปริยู่ ์สเปริยู่ห์มอกนำ��แบบไม�อดัลม 
(Air-Less Mist Spray) ปั�ม และโริลออน ซ่ี�งบริริจุีภัณ์ฑ์์ 
เหล��นี�ส�ม�ริถืใช้สำ�หรัิบก�ริบริริจุีนำ��ยู่�ซัีกผ้ิ� นำ��มันหล�อล่�น 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์อ�ห�ริ เช�น นำ��เช่�อม แยู่ม และเคริ่�องสำ�อ�ง 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ด่แลริ��งก�ยู่ เช�น โลชั�นบำ�รุิงผิิว และยู่�สริะผิม 
ริวมทั�งยู่� เช�น ยู่�ทำ�คว�มสะอ�ดฆ่��เช่�อโริค (Sanitizers) 
และครีิม เจีล ยู่�ท�ภ�ยู่นอกตั้��ง ๆ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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โซลูชันสำหรับ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน 

(Circular Economy Solutions)

โซลูชันสำหรับงานย�อย
(Small Lot Solutions)

โซลูชันอำนวยความสะดวก
(Convenience Solutions)

โซลูชันบรรจุภัณฑ�อัจฉร�ยะ 
(Smart and 

Functional Solutions)

โซลูชันด�านธุรกิจ
อีคอมเมิร�ช

(E-commerce Solutions)

โซลูชันด�านกิจกรรม
ทางการตลาด

(Marketing Event Solutions)

ผลิตภัณฑ�นิทรรศการ
และงานแสดงสินค�า

บรรจุภัณฑ�ปฐมภูมิ บรรจุภัณฑ�ทุติยภูมิ บรรจุภัณฑ�ตติยภูมิ บรรจุภัณฑ�ส�งเสร�มการตลาด
และจัดแสดงสินค�า

กิารให้บรกิิารและโซลชู้ัน์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Solutions)

บริิษััทได้พัฒน�ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริิก�ริที�หล�กหล�ยู่และคริอบคลุมคว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�ตั้ลอดทั�งห�วงโซี�อุปท�น (Supply Chain)  
และยู่ังนำ�เสนอโซีล่ชันด้�นตั้��ง ๆ ที�มีนวัตั้กริริมและส�งเสริิมก�ริดำ�เนินธุุริกิจีแบบยู่ั�งยู่่น เพ่�อสนับสนุนก�ริให้บริิก�ริด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ 
อยู่��งคริบวงจีริและตั้อบโจีทยู่์คว�มตั้้องก�ริพิเศษัของล่กค้� ทั�งนี� ตั้�มแผินภ�พแสดงถ่ืงผิลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริิก�ริที�บริิษััทส�ม�ริถื 
ตั้อบโจีทยู่์คว�มต้ั้องก�ริบริริจุีภัณ์ฑ์์ในแตั้�ละร่ิปแบบ

 • บริริจุึภััณฑ์์ป็ฐมีภ้ัมิีสัำาหรัิบบริริจุึสิัน์ค�า (Primary Packaging)

บริริจุีภัณ์ฑ์์ชนิดนี�เป็นบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�อยู่่�ชั�นในสุดของบริริจุีภัณ์ฑ์์ 
ทั�งหมด ซ่ี�งสัมผัิสกับตัั้วสินค้� ทำ�หน้�ที�บริริจุี จัีดเก็บห�อหุ้ม 
สินค้� เพ่�อป้องกันไม�ให้ได้รัิบคว�มเสียู่ห�ยู่ หร่ิอเพ่�ออำ�นวยู่ 
คว�มสะดวกในก�ริใช้ง�น ริวมถ่ืงเพ่�อยู่่ดอ�ยุู่ก�ริเก็บรัิกษั� 
สินค้� ซ่ี�งจีะทำ�ให้ปริิม�ณ์ขยู่ะและก�ริปล�อยู่ก๊�ซีเร่ิอนกริะจีก  
(Carbon Footprint) ลดลง ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP นับว��เป็น 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ปริะเภทปฐมภ่มิ 

 • บริริจุึภััณฑ์์ทุติยภ้ัมิีสัำาหรัิบแสัด้งสิัน์ค�า (Secondary 
Packaging)

บริริจุีภัณ์ฑ์์ทุติั้ยู่ภ่มิเป็นบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ริวบริวมบริริจุีภัณ์ฑ์์ปฐมภ่มิ 
เข้�ด้วยู่กัน เพ่�อป้องกันไม�ให้ตัั้วสินค้�ได้รัิบคว�มเสียู่ห�ยู่ 
เพ่�อคว�มสะดวกในก�ริขนส�งหร่ิอก�ริจีัดจีำ�หน��ยู่สินค้�
ที�มีปริะสิทธิุภ�พยิู่�งข่�น และช�วยู่เพิ�มม่ลค��ให้กับตัั้วสินค้� 
ช�วยู่ด่งด่ดคว�มสนใจีของผ้่ิบริิโภค ด้วยู่คุณ์ภ�พก�ริพิมพ์ที� 
สวยู่ง�มและร่ิปแบบบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�น��สนใจี อีกทั�งเป็นเคร่ิ�องม่อ 
ท�งก�ริตั้ล�ดในก�ริสริ้�งแบรินด์และก�ริส�งเสริิมก�ริข�ยู่  
ตัั้วอยู่��งบริริจุีภัณ์ฑ์์ทุติั้ยู่ภ่มิ ได้แก� บริริจีภัุณ์ฑ์์กล�องกริะด�ษัแข็ง 
แบบพับได้ (Folding Carton) เช�น กล�องใส�คุกกี� กล�อง 
ใส�เคร่ิ�องสำ�อ�ง กล�องใส�ริองเท้� ฯลฯ
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 • บริริจุึภััณฑ์์ทุติยภ้ัมิีสัำาหรัิบการิขน์สั�ง (Tertiary 
Packaging) 

โดยู่ส�วนม�กเป็นบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก ซ่ี�งมีคว�มแข็งแริง 
ส�ม�ริถืริองรัิบนำ��หนักของสินค้�และปกป้องสินค้�ไม�ให้ 
ได้รัิบคว�มเสียู่ห�ยู่ริะหว��งก�ริจัีดเก็บและขนยู่้�ยู่ เพ่�อให้
ล่กค้�ปล�ยู่ท�งได้ริบัสินค้�อยู่��งสมบ่ริณ์์ นอกจี�กบริริจุีภัณ์ฑ์์
กล�องล่กฟู่กแล้ว ยู่ังริวมถ่ืงพ�เลทกริะด�ษั (Paper Pallet) 
และฉ�กกริะด�ษั (Corner Guard) ด้วยู่

 • บริริจุึภััณฑ์์สั�งเสัริิมีการิตลูาด้แลูะจัึด้แสัด้งสิัน์ค�า 
(Promotional and Display Packaging) 

นอกเหน่อจี�กคุณ์สมบัติั้ในก�ริปกป้องสินค้�แล้ว บริริจุีภัณ์ฑ์์
ชนิดนี�ยู่งัทำ�หน้�ที�เสม่อนเคร่ิ�องม่อท�งก�ริตั้ล�ดที�ช�วยู่ส่�อส�ริ
ข้อม่ลสินค้�ไปยัู่งผ้่ิบริิโภค อีกทั�งเป็นบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ออกแบบ
และพิมพ์อยู่��งพิถีืพิถัืนให้มีร่ิปทริงและลวดล�ยู่ที�ด่งด่ดใจี  
และยัู่งเหม�ะสำ�หรัิบก�ริใช้บริริจุีสินค้�ในโอก�สพิเศษัตั้��ง ๆ   
เช�น บริริจุีภัณ์ฑ์์รัิงนกสำ�หรัิบเทศก�ลวันแม�ในปริะเทศไทยู่  
หร่ิอถุืงกริะด�ษัที�ช�วยู่เพิ�มม่ลค��ให้กับสินค้� นอกจี�กนี�  
ทีมนักออกแบบได้สร้ิ�งสริริค์ชั�นว�งสินค้�ที�ผิลิตั้จี�กกริะด�ษั  
เพ่�อตั้อบโจีทย์ู่ก�ริตั้ล�ดของล่กค้�ที�ต้ั้องก�ริคว�มสวยู่ง�ม 
ริวดเร็ิว เคล่�อนยู้่�ยู่สะดวก และมีอัตั้ลักษัณ์์ของก�ริเป็นผ้่ิผิลิตั้ 
ที�คำ�น่งถ่ืงสิ�งแวดล้อม โดยู่ส�ม�ริถืออกแบบและผิลิตั้ได้ตั้�ม
พ่�นที�ข�ยู่ริวมทั�งปริะเภทสินค้� เหม�ะสำ�หรัิบก�ริจัีดว�งสินค้�
ในร้ิ�นค้�ปลีก อีกทั�งมีร่ิปแบบที�โดดเด�น ช�วยู่ด่งด่ดคว�มสนใจี
และก�ริตัั้ดสินใจีเล่อกซ่ี�อสินค้�ได้ม�กข่�น

 • ผู้ลิูตภััณฑ์์นิ์ทริริศการิแลูะงาน์แสัด้งสิัน์ค�า (Exhibition 
& Event)

บริิษััทได้ตั้�อยู่อดผิลิตั้ภัณ์ฑ์์จี�กกริะด�ษัล่กฟู่ก พัฒน� 
เป็นก�ริให้บริิก�ริออกแบบและติั้ดตัั้�งบ่ธุนิทริริศก�ริสำ�หรัิบ 
ง�นอีเว้นต์ั้และก�รินำ�เสนอสินค้�ร่ิปแบบตั้��ง ๆ โดยู่ผิลิตั้ 
จี�กกริะด�ษัล่กฟู่กเป็นหลัก ทำ�ให้ได้ง�นที�มีร่ิปแบบ 
ไม�ซีำ��ใคริ โดดเด�น ต้ั้นทุนตั้ำ��และตั้ริงกับคว�มตั้อ้งก�ริอยู่��งมี 
เอกลักษัณ์์ อีกทั�งตั้อบโจีทย์ู่แนวท�งหลกัเศริษัฐกจิีหมุนเวียู่น  
(Circular Economy) เพริ�ะลดปริิม�ณ์ขยู่ะและส�ม�ริถื 
นำ�ม�หมุนเวียู่นผิลิตั้ใช้ใหม�ได้

สัายธุรกิิจเยื�อและกิระดำาษั

บรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice Products)

ก�ริผิลิตั้ในส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อและกริะด�ษัทั�งหมดของบริิษััทอยู่่�ใน
ปริะเทศไทยู่ ยู่กเว้นก�ริผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์อ�ห�ริโดยู่ IPSB ในปริะเทศ 
ม�เลเซีียู่ อยู่��งไริก็ตั้�ม บริิษััทมีแผินที�จีะขยู่�ยู่ก�ริดำ�เนินง�น 
ไปยัู่งปริะเทศอ่�น ๆ ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่นและภ่มิภ�คอ่�น ๆ โดยู่ 
มุ�งเนน้ไปที�ภ�ชนะบริริจีอุ�ห�ริ ทั�งนี� บริิษััทได้เปิดตัั้วแบรินด ์Fest

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ในปี 2558 และเข้�ซ่ี�อหุ้น IPSB ซ่ี�งเปน็บริิษััทชั�นนำ�ในอุตั้ส�หกริริม
กริะด�ษัสำ�หรัิบบริริจุีภัณ์ฑ์์อ�ห�ริในปริะเทศม�เลเซีียู่ ในปี 2561  
บริิษััทเช่�อว��บริิษััทมีคว�มได้เปรีิยู่บอยู่��งม�กในก�ริแข�งขัน 
ในตั้ล�ดภ�ชนะบริริจีุอ�ห�ริ เน่�องจี�กบริิษััทผิลิตั้กริะด�ษั 
สัมผิสัอ�ห�ริไดเ้องบ�งส�วนจี�กเยู่่�อกริะด�ษัของบริิษััทซี่�งส�ม�ริถื 
แปริร่ิปไปเป็นภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริได้ 

ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest ถ่ืกนำ�เสนอเพ่�อให้เกิดคว�ม 
ปลอดภัยู่ สะดวกสบ�ยู่ ตั้อบสนองตั้�อคว�มต้ั้องก�ริของผ้่ิบริิโภค  
และเป็นมิตั้ริตั้�อสิ�งแวดล้อม และเป็นส�วนหน่�งของไลฟ์ูสไตั้ล์ในยุู่ค 
ปัจีจุีบัน โดยู่มีคุณ์สมบัติั้ทนคว�มร้ิอนได้ดี ไม�ละล�ยู่ และไม�รัิ�วซ่ีม  
ซ่ี�งผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest แบ�งออกได้เป็น 3 กลุ�มหลัก  
ได้แก� เฟูสท์ ช้อยู่ส์ (Fest Choice) เฟูสท์ ชิลล์ (Fest Chill)  
และเฟูสท์ ไบโอ (Fest Bio) โดยู่บริิษััทฯ จีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
ภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest ให้กับร้ิ�นค้�ที�จีำ�หน��ยู่สินค้�ส�ง เช�น บริิษััท 
ผ้่ิข�ยู่ส�งแบบ cash-and-carry ริ�ยู่ใหญ� นอกจี�กนี� ยู่ังจีำ�หน��ยู่ 
ให้แก�ล่กค้�ซ่ี�อปลีกโดยู่ตั้ริงผิ��นท�งริะบบออนไลน์และ 
ร้ิ�นอ�ห�ริตั้��ง ๆ 

ภ�ยู่หลังก�ริเข้�ซ่ี�อหุ้นของ IPSB สำ�เร็ิจีในปี 2561 บริิษััทไดผ้ิลิตั้ 
และจีำ�หน��ยู่ภ�ชนะบริริจีุอ�ห�ริให้แก�เคร่ิอข��ยู่ร้ิ�นอ�ห�ริที�มี 
ช่�อเสียู่งทั�งในริะดับปริะเทศและน�น�ช�ติั้ IPSB เป็นผ้่ิผิลิตั้ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์อ�ห�ริที�ทำ�จี�กกริะด�ษัที�ได้รัิบก�ริริับริองริะบบ 
ม�ตั้ริฐ�น BRC Global Standard ริะดับ AA ซ่ี�งเป็นม�ตั้ริฐ�น  
ก�ริรัิบริองคุณ์ภ�พและคว�มปลอดภัยู่ด้�นอ�ห�ริส่งสุด และ  
IPSB ให้คว�มสำ�คัญกับบริริจุีภัณ์ฑ์์สำ�หรัิบอ�ห�ริที�มีก�ริพิมพ์ 
ข้อคว�มซ่ี�งใช้ในเคร่ิอข��ยู่บริิษััทฟู�สต์ั้ฟู้่ดข้�มช�ติั้ขน�ดใหญ�  
จ่ีงมีล่กค้�เป็นเคร่ิอข��ยู่ร้ิ�นอ�ห�ริและบริิษััทฟู�สต์ั้ฟู้่ดทั�ว 
ทวีปเอเชียู่ ริวมถ่ืงปริะเทศญี�ปุ่นและปริะเทศเก�หลีใต้ั้ 

ผลิตภัณฑ์เยื�อและกิระดำาษั (Pulp and Paper Products)

 • กริะด้าษัพิิมีพ์ิเขียน์ 

บริิษััทมีกริะด�ษัพิมพ์เขียู่นที�หล�กหล�ยู่สำ�หรัิบสำ�นักพิมพ์
และโริงพิมพ์ และสำ�หรัิบใช้ในบ้�นและสำ�นักง�น ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์
กริะด�ษัพิมพ์เขียู่นหลักของบริิษััทค่อกริะด�ษักริ�ฟิูกและ
กริะด�ษัถื��ยู่เอกส�ริ นอกจี�กนี� บริิษััทยัู่งนำ�เสนอผิลิตั้ภัณ์ฑ์์
กริะด�ษัสำ�หรัิบง�นอุตั้ส�หกริริมและง�นเฉพ�ะท�งตั้��ง ๆ  
ริวมถ่ืงกริะด�ษั Machine Glazed กริะด�ษักล�ซีีน กริะด�ษั
ตัั้ดแยู่กแผิ�น (Ream cut) กริะด�ษัเคล่อบล�มิเนตั้ และ
กริะด�ษัเคล่อบพล�สติั้ก PE

 • เยื�อ

เยื�อจึากไมี�ย้คาลิูป็ตัสั (Eucalyptus Pulp): แบ�งออกเป็น  
3 ปริะเภท ค่อ เยู่่�อกริะด�ษัฟูอกข�ว (Eucalyptus Bleached 
Kraft Pulp) เยู่่�อกริะด�ษัไม�ฟูอกข�ว (Eucalyptus  
Unbleached Kraft Pulp) และเยู่่�อฟูอกข�วก่�งเคมี 
(Eucalyptus Semi-Chemical Bleached Pulp)

เยื�อเคมีีลูะลูายได้� (Dissolving Pulp): โริงง�นของ PPPC 
ในจัีงหวัดขอนแก�นเป็นผ้่ิผิลิตั้เพียู่งแห�งเดียู่วในปริะเทศไทยู่ 
ที�ผิลิตั้เยู่่�อเคมีละล�ยู่ได้ โดยู่บริิษััทผิลิตั้เยู่่�อเคมีละล�ยู่ได้ 
จี�กไม้ยู่่ค�ลิปตัั้สเพ่�อนำ�ไปใช้ในอุตั้ส�หกริริมสิ�งทอ  
(ร้่ิจัีกกันในน�มเส้นใยู่เริยู่อน) โดยู่ส�วนม�กจีะจีำ�หน��ยู่ 
ให้แก�ผ้่ิปริะกอบก�ริสิ�งทอในปริะเทศจีีนและเคริ่�องครัิว  
โดยู่ฝ่่�ยู่วิจีัยู่และพัฒน�ของบริิษััทได้ทำ�ก�ริวิจีัยู่พัฒน� 
คุณ์ภ�พของเยู่่�อเคมีละล�ยู่ทุกขั�นตั้อน เริิ�มตัั้�งแตั้�ขั�นตั้อน 
ก�ริผิสมพันธ์ุุไม้ยู่่ค�ลิปตัั้สข้�มส�ยู่พันธ์ุุ 

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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บรรจุภัณฑ�จากเยื่อและกระดาษ
25 โรงงาน
3 ประเทศ

กระดาษบรรจุภัณฑ�
7 โรงงาน
4 ประเทศ

บรรจุภัณฑ� PPP
6 โรงงาน
2 ประเทศ

เยื่อและกระดาษ
4 โรงงาน
2 ประเทศ

ประเทศไทย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ� 1.83 ล�านตันต�อป�
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ�จากเยื่อและกระดาษ 0.84 ล�านตันต�อป�
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ� PPP แบ�งเป�น บรรจุภัณฑ�แบบอ�อนตัว 392 ล�านตารางเมตรต�อป� 

และบรรจุภัณฑ�แบบคงรูป 25,100 ตันต�อป�
• กำลังผลิตเยื่อและกระดาษ แบ�งเป�น ภาชนะบรรจุอาหาร 6,150 ตันต�อป� เยื่อ 0.56 ล�านตันต�อป� 

และกระดาษพ�มพ�เข�ยน 0.49 ล�านตันต�อปี 

ประเทศอินโดนีเซ�ย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ� 1.40 ล�านตันต�อป�
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ�จากเยื่อและกระดาษ 

0.07 ล�านตันต�อป� 

ประเทศมาเลเซ�ย
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ�อาหาร 

15,800 ตันต�อป�

ประเทศฟ�ลิปป�นส�
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ� 

0.23 ล�านตันต�อป�

ประเทศเว�ยดนาม
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ� 

0.50 ล�านตันต�อป�
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ�จากเยื่อ

และกระดาษ 0.26 ล�านตันต�อป�
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ�แบบอ�อนตัว 

509 ล�านตารางเมตรต�อปี

กิารประกิอบธุรกิิจตามลักิษัณะพั้�น์ทั่�ทัางภูมิศาสัตร์

ก�ริดำ�เนินธุุริกิจีของบริิษััทคริอบคลุมทั�วภ่มิภ�คอ�เซีียู่น ในปี 2563 บริิษััทมีโริงง�นผิลิตั้ 42 แห�งใน 5 ปริะเทศในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น 
ได้แก� ปริะเทศไทยู่ ปริะเทศเวียู่ดน�ม ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ ปริะเทศฟิูลิปปินส์ และปริะเทศม�เลเซีียู่ ก�ริที�บริิษััทมีก�ริปริะกอบธุุริกิจี 
อยู่��งคริอบคลุมพ่�นที�ท�งภ่มิศ�สตั้ร์ินั�น ช�วยู่ส�งเสริิมร่ิปแบบธุุริกิจีแบบคริบวงจีริที�คริอบคลุมตัั้�งแตั้�ธุุริกิจีขั�นต้ั้นจีนถ่ืงขั�นปล�ยู่ 
ของบริิษััทให้มีคว�มให้แข็งแกริ�งม�กข่�น เน่�องจี�กจีะช�วยู่สร้ิ�งปริะโยู่ชน์จี�กก�ริผิน่กกำ�ลังริ�วมกัน (Synergy) ภ�ยู่ในกลุ�มริะหว��ง
บริิษััทยู่�อยู่ของบริิษััทในภ่มิภ�คอ�เซีียู่นม�กข่�น

แผินภ�พด้�นล��งแสดงตั้ำ�แหน�งที�ตัั้�งของโริงง�นผิลิตั้ของบริิษััท ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ไทย
52%

อินโดนีเช�ย
14%

เว�ยดนาม
11%

ฟ�ลิปป�นส�
3%

มาเลเซ�ย
2%

ประเทศอื่นในอาเซ�ยน
2%

ประเทศอื่น ๆ
16%

ล่กค้�ส�วนใหญ�ของบริิษััทอยู่่�ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น โดยู่ริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ของบริิษััท สำ�หรัิบปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัุนว�คม 2563 ที�ม�จี�ก 
ล่กค้�ในปริะเทศ คิดเป็นสัดส�วนปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 52 ของริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ ตั้�มม�ด้วยู่ริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ของบริิษััทที�ม�จี�ก 
ล่กค้�ในจี�กปริะเทศอินโดนีเซีียู่ คิดเป็นสัดส�วนปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 14 ปริะเทศเวียู่ดน�มคิดเป็นสัดส�วนปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 11 และ 
ปริะเทศฟิูลิปปินส์คิดเป็นสัดส�วนปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 3 ตั้�มลำ�ดับ โดยู่ริ�ยู่ได้ริวมจี�กก�ริข�ยู่ของบริิษััทอยู่่�ที� 92,786 ล้�นบ�ท 

แผินภ�พด้�นล��งแสดงสัดส�วนริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ของบริิษััท สำ�หรัิบปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัุนว�คม 2563 แบ�งตั้�มปริะเทศของล่กค้�

 • ป็ริะเทศไทย
บริิษััทเริิ�มต้ั้นดำ�เนินกิจีก�ริในปริะเทศไทยู่ในปี 2518 โดยู่ 
ปัจีจุีบันบริิษััทมีศ่นย์ู่จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิล 22 แห�ง โริงง�น 
ผิลิตั้กริะด�ษับริริจีุภัณ์ฑ์์ 4 แห�ง โริงง�นผิลิตั้บริริจีุภัณ์ฑ์์ 
กล�องล่กฟู่ก 15 แห�ง โริงพิมพ์สำ�หรัิบบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 
1 แห�ง โริงง�นผิลิตั้ PPP 5 แห�ง และโริงง�นผิลิตั้สำ�หรัิบ 
ส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อกริะด�ษั 3 แห�ง ริวมทั�ง SCGP-Inspired  
Solutions Studio ซ่ี�งเป็นศ่นย์ู่ออกแบบและพัฒน�ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
แบบคริบวงจีริของบริิษััทซี่�งตั้ั�งอยู่่�ในปริะเทศไทยู่

 • ป็ริะเทศเวีิยด้น์ามี
บริิษััทเข้�ส่�ตั้ล�ดปริะเทศเวียู่ดน�มเป็นครัิ�งแริกผิ��นก�ริ 
ก�อตัั้�ง VKPC ริ�วมกับ Rengo ในปี 2550 เพ่�อผิลิตั้กริะด�ษั 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ โดยู่ปัจีจุีบันบริิษััทมีบริิษััทยู่�อยู่ในปริะเทศ 
เวียู่ดน�ม 7 บริิษััท ได้แก� NAI APV PV APPH VKPC BATICO  
และ SOVI ซ่ี�งปริะกอบด้วยู่โริงง�นผิลิตั้กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์  
1 แห�ง โริงง�นผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 6 แห�ง และ 
โริงง�นผิลิตั้ PPP 1 แห�ง นอกจี�กนี� บริิษััทมีศ่นย์ู่จัีดก�ริ 
วัสดุรีิไซีเคิล 22 แห�ง

 • ป็ริะเทศอิน์โด้นี์เซีย
บริิษััทเข้�ส่�ตั้ล�ดปริะเทศอินโดนีเซีียู่เป็นครัิ�งแริกผิ��นก�ริเข้� 
ซ่ี�อหุ้นใน PTPM ในปี 2556 โดยู่ปัจีจุีบันบริิษััทมีบริิษััทยู่�อยู่  
5 บริิษััทในปริะเทศอินโดนีเซีียู่ ได้แก� Fajar DAP PTPM 
INDOCORR และ INDORIS เป็นโริงง�นผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์
กล�องล่กฟู่ก 2 แห�ง โริงพิมพ์สำ�หรัิบบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟูก่ 
1 แห�ง และโริงง�นผิลิตั้กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ 1 แห�ง

 • ป็ริะเทศฟิูลิูป็ปิ็น์ส์ั
บริิษััทเข้�ส่�ตั้ล�ดปริะเทศฟิูลิปปินส์ครัิ�งแริกด้วยู่ก�ริเข้�ซ่ี�อหุ้น 
ใน UPPC ซ่ี�งเป็นผ้่ิผิลิตั้กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ ในปี 2539  
โดยู่ปัจีจุีบันบริิษััทมีบริิษััทยู่�อยู่ 1 บริิษััท ได้แก� UPPC และ 
บริิษััทในเคร่ิอ 2 บริิษััท ได้แก� P&S และ UIEC โดยู่มี 
ศ่นยู่์จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิล 24 แห�ง และโริงง�นผิลิตั้กริะด�ษั 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ 1 แห�ง

 • ป็ริะเทศมีาเลูเซีย
ในปี 2561 บริิษััทเข้�ซ่ี�อหุ้นใน IPSB ซ่ี�งเป็นผ้่ินำ�ในธุุริกิจี 
บริริจีุภัณ์ฑ์์สัมผัิสอ�ห�ริในปริะเทศม�เลเซีียู่ โดยู่ปัจีจุีบัน
บริิษััทมีโริงง�นผิลิตั้ภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริสำ�หรัิบธุุริกิจีอ�ห�ริ
ฟู�สต์ั้ฟู้่ดตัั้�งอยู่่�ที�รัิฐสลังงอร์ิ ปริะเทศม�เลเซีียู่
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แน์วิโน์้มภาวิะอุตสัาหกิรรมและสัภาพักิารแข่งขัน์

1) ภาวิะอุตสัาหกิรรม

ภาวิะอุตสัาหกิรรมของสัายธุรกิิจบรรจุภัณฑ์แบบ
ค์รบวิงจร

ในปี 2563 ปริิม�ณ์คว�มตั้้องก�ริบริริจีุภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 
ในปริะเทศไทยู่ลดลงร้ิอยู่ละ 2 เม่�อเทียู่บกับปีก�อน แตั้�ยัู่งคงเติั้บโตั้ 
ในอัตั้ริ�ที�ส่งกว��ก�ริเติั้บโตั้ของ GDP อยู่��งมีนัยู่สำ�คัญ โดยู่ในปี  
2563 ก�ริบริิโภคภ�ยู่ในปริะเทศโดยู่ริวมลดลงเน่�องจี�กวิกฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ที�ส�งผิลให้ก�ริลงทุนของภ�ค 
เอกชนชะลอตัั้วลง ซ่ี�งส�งผิลตั้�อเน่�องไปยัู่งคว�มเช่�อมั�นของผ้่ิบริิโภค 
ในก�ริจัีบจี��ยู่ใช้สอยู่ นอกจี�กนี� ม�ตั้ริก�ริยู่ับยู่ั�งวิกฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ในหล�ยู่ปริะเทศ ปริะกอบกับ 
สงคริ�มก�ริค�้ริะหว��งจีีนกบัสหริฐัอเมริิก�ที�ยู่งัคงยู่ด่เยู่่�อ ยัู่งส�งผิล 
ให้ก�ริส�งออกสินค้�ไปยัู่งกลุ�มปริะเทศค่�ค้� เช�น สหรัิฐอเมริิก�  
ปริะเทศจีีน สหภ�พยุู่โริป และปริะเทศญี�ปุ่น ไม�เติั้บโตั้เท��ที� 
ค�ดก�ริณ์์ ซ่ี�งทำ�ให้ปริิม�ณ์คว�มตั้อ้งก�ริบริริจีภัุณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 
สำ�หรัิบสินค้�ส�งออกลดลง

ในปี 2563 กลุ�มอุตั้ส�หกริริมสินค้�อุปโภคและอ�ห�ริเติั้บโตั้ได้ดี  
โดยู่มีอัตั้ริ�ก�ริเตั้ิบโตั้ปริะม�ณ์ริ้อยู่ละ 4 - 6 เทียู่บกับปีก�อน  
เน่�องจี�กผ้่ิบริิโภคมีก�ริกักตุั้นสินค้�ในช�วงเริิ�มต้ั้นของวิกฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ยิู่�งไปกว��นั�นวิกฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ยัู่งส�งผิลให้ธุุริกิจีอีคอมเมิร์ิซี 
และธุุริกิจีฟู้่ดเดลิเวอรีิ�มีก�ริเติั้บโตั้อยู่��งก้�วกริะโดด โดยู่คิดเป็น 
ก�ริเติั้บโตั้เทียู่บกับปีที�ผิ��นม�ปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 15 - 20 ในขณ์ะที� 
กลุ�มอุตั้ส�หกริริมเคร่ิ�องด่�ม โดยู่เฉพ�ะเคร่ิ�องด่�มแอลกอฮอล์ 
มีคว�มต้ั้องก�ริลดลง ส่บเน่�องจี�กม�ตั้ริก�ริของรัิฐบ�ลในเร่ิ�อง 
ของก�ริงดก�ริจีำ�หน��ยู่เคร่ิ�องด่�มแอลกอฮอลใ์นช�วงไตั้ริม�สที� 2  
เพ่�อจีำ�กัดก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 เช�นเดียู่วกับอุตั้ส�หกริริม 
ที�พ่�งพ�ก�รินำ�เข้�วัตั้ถุืดิบและก�ริส�งออกสินค้� เช�น อุตั้ส�หกริริม 
เคร่ิ�องใช้ไฟูฟู้�และสินค้�อิเล็กทริอนิกส์ เน่�องจี�กวัตั้ถุืดิบนำ�เข้� 
ได้รัิบผิลกริะทบจี�กแหล�งผิลิตั้ต้ั้นท�ง ปริะกอบกับคว�มต้ั้องก�ริ 
สินค้�ของตั้ล�ดค่�ค้�ปรัิบตัั้วลดลง ซ่ี�งส�งผิลให้ปริิม�ณ์คว�มตั้อ้งก�ริ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กในอุตั้ส�หกริริมกลุ�มนี�ลดลง 

ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น ผิลกริะทบจี�กวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ด 
ของโริคโควิด 19 ส�งผิลให้คว�มต้ั้องก�ริบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 
ในปริะเทศอินโดนีเซีียู่ลดลงร้ิอยู่ละ 9 เน่�องจี�กอัตั้ริ�ก�ริเติั้บโตั้ 
ท�งเศริษัฐกิจีที�หดตัั้ว โดยู่เฉพ�ะอุตั้ส�หกริริมริถืยู่นต์ั้ เคร่ิ�องใช้ 
ไฟูฟู้� และอุตั้ส�หกริริมริองเท้�และสิ�งทอเพ่�อก�ริส�งออก ในขณ์ะที� 
คว�มต้ั้องก�ริบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กในปริะเทศเวียู่ดน�มเติั้บโตั้ 
ร้ิอยู่ละ 3 จี�กก�ริยู้่�ยู่ฐ�นก�ริผิลิตั้ของอุตั้ส�หกริริมเคร่ิ�องใช้ 
ไฟูฟู้� สินค้�อิเล็กทริอนิกส์ และอุตั้ส�หกริริมริองเท้�และสิ�งทอ

ในด้�นปริิม�ณ์คว�มตั้อ้งก�ริกริะด�ษับริริจีภัุณ์ฑ์์นั�น ปริะเทศไทยู่ 
มีอัตั้ริ�ก�ริเติั้บโตั้ลดลงร้ิอยู่ละ 2 ในปี 2563 เน่�องจี�กผิลกริะทบ 

ของวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 และม�ตั้ริก�ริ 
ล็อกด�วน์ที�ส�งผิลกริะทบโดยู่ตั้ริงตั้�อคว�มเช่�อมั�นของผ้่ิบริิโภคทั�งใน 
และตั้��งปริะเทศ โดยู่เห็นได้จี�กก�ริชะลอก�ริซ่ี�อผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ในกลุ�ม 
สินค้�ฟุู่มเฟืูอยู่และสินค้�คงทนออกไป ปริิม�ณ์คว�มตั้้องก�ริ 
กริะด�ษับริริจีภัุณ์ฑ์์ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่นลดลงเช�นเดยีู่วกัน โดยู่ปรัิบตั้วั 
ลดลงร้ิอยู่ละ 3 เม่�อเทยีู่บกับปกี�อน ทั�งนี� สถื�นก�ริณ์์คว�มต่ั้งเคริยีู่ด 
ของสงคริ�มก�ริค้�ริะหว��งสหรัิฐอเมริิก�กับปริะเทศจีีน ซ่ี�งอ�จี 
ทำ�ให้มีก�ริยู้่�ยู่ฐ�นก�ริผิลิตั้สินค้�เข้�หร่ิอออกจี�กภ่มิภ�ค  
คว�มไม�แน�นอนท�งก�ริเม่องภ�ยู่ในปริะเทศ และวิกฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ริะลอกใหม�ทั�งในปริะเทศและ 
ตั้��งปริะเทศ ยู่งัมแีนวโนม้ที�จีะดำ�เนนิตั้�อไปและยู่�กที�จีะค�ดคะเน 
ข้อสรุิป ซ่ี�งอ�จีเป็นไปได้ทั�งคว�มเสี�ยู่งและโอก�สตั้�อธุุริกิจีแพคเกจีจิี�ง 

ในช�วงวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 นั�น ผ้่ิปริะกอบก�ริ 
จีะต้ั้องเริ�งเพิ�มปริะสิทธุิภ�พภ�ยู่ในองค์กริเพ่�อยู่กริะดับก�ริ 
ให้บริิก�ริและช�วยู่ลดต้ั้นทุนบริริจุีภัณ์ฑ์์เพ่�อเพิ�มขีดคว�มส�ม�ริถื 
ในก�ริแข�งขัน อยู่��งไริก็ตั้�ม ก�ริพัฒน�บริริจุีภัณ์ฑ์์ที�สร้ิ�ง 
ม่ลค��เพิ�มให้กับสินค้�ของล่กค้�ยู่ังคงเป็นหัวใจีสำ�คัญที�จีะช�วยู่ 
รัิกษั�คว�มสัมพันธ์ุกับล่กค้�ในริะยู่ะยู่�วได้อยู่��งยู่ั�งยู่่น

ภาวิะอุตสัาหกิรรมของสัายธุรกิิจเยื�อและกิระดำาษั

เยื�อ

ในปี 2563 ปริิม�ณ์คว�มตั้้องก�ริเยู่่�อเคมีฟูอกข�วทั�วโลก 
เพิ�มข่�นร้ิอยู่ละ 2 จี�กปี 2562 โดยู่ปริิม�ณ์คว�มต้ั้องก�ริใช้เยู่่�อ 
ได้รัิบแริงหนุนจี�กผ้่ิผิลิตั้สินค้�ในกลุ�มสินค้�สุขอน�มัยู่ เช�น  
กริะด�ษัทิชช่ แตั้�คว�มต้ั้องก�ริใช้เยู่่�อในกลุ�มผ้่ิผิลิตั้กริะด�ษั 
พิมพเ์ขียู่นปริบัตั้วัลดลง เน่�องจี�กไดรั้ิบผิลกริะทบจี�กวกิฤตั้ก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ปริิม�ณ์คว�มต้ั้องก�ริใช้เยู่่�อเคมี 
ละล�ยู่นำ��ลดลงร้ิอยู่ละ 8 จี�กปีก�อน โดยู่คว�มต้ั้องก�ริจี�ก 
ผ้่ิผิลิตั้เส้นใยู่สำ�หรัิบอุตั้ส�หกริริมเริยู่อนได้รัิบผิลกริะทบจี�ก 
สงคริ�มก�ริค้�และวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคโควิด 19  
เช�นเดียู่วกัน 

กิระดำาษัพั่มพั์เขียน์

ภ�พริวมอุตั้ส�หกริริมกริะด�ษัพิมพ์เขียู่นในปริะเทศไทยู่ปี 2563 
มีปริิม�ณ์คว�มต้ั้องก�ริลดลงร้ิอยู่ละ 20 เม่�อเทียู่บกับปีก�อน 
เน่�องจี�กมีก�ริใช้ส่�ออิเล็กทริอนิกส์เข้�ม�ทดแทนก�ริใช้กริะด�ษั 
พิมพ์เขียู่นม�กข่�น ริวมถ่ืงปริิม�ณ์คว�มต้ั้องก�ริใช้กริะด�ษั 
ถื��ยู่เอกส�ริที�ลดลงจี�กวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ดของโริค 
โควิด 19 ที�บริิษััท สำ�นักง�น และผ้่ิบริิโภค ปรัิบร่ิปแบบก�ริทำ�ง�น 
ม�ผิ��นช�องท�งออนไลน์เป็นหลัก ริวมถ่ืงก�ริใช้ง�นที�ลดลง 
ของภ�ครัิฐตั้�มนโยู่บ�ยู่ Zero Copy และ Thailand 4.0

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ด้�นปริิม�ณ์ก�รินำ�เข้�กริะด�ษัพิมพ์เขียู่นในปี 2563 ปรัิบตัั้วลดลง 
ร้ิอยู่ละ 30 เม่�อเทียู่บกับปีก�อน เน่�องจี�กวิกฤตั้ก�ริณ์์ก�ริแพริ�ริะบ�ด 
ของโริคโควิด 19 ที�ทำ�ให้คว�มต้ั้องก�ริในปริะเทศลดลง และ 
ก�ริล็อกด�วน์ของปริะเทศตั้��ง ๆ ที�เป็นต้ั้นท�งก�ริผิลิตั้

2) สัภาพักิารแข่งขัน์ 

บรรจุภัณฑ์จากิเยื�อและกิระดำาษั และกิระดำาษั 
บรรจุภัณฑ์

ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น เอสซีีจีีพีเป็นผ้่ินำ�เสนอโซีล่ชันบริริจีุภัณ์ฑ์์ 
คริบวงจีริชั�นนำ� และถ่ือคริองส�วนแบ�งท�งก�ริตั้ล�ดริวมม�กที�สุด  
เม่�อพิจี�ริณ์�จี�กกำ�ลังก�ริผิลิตั้ริวม ยู่อดข�ยู่ และริ�ยู่ได้จี�ก 
ก�ริข�ยู่กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ล่กฟู่กในปี 2562 ไม�เพียู่งเท��นั�น  
บริิษััทยู่ังมีข้อได้เปริียู่บด้�นต้ั้นทุนอยู่��งมีนัยู่สำ�คัญจี�ก 
ก�ริบ่ริณ์�ก�ริในแนวตัั้�งในห�วงโซี�คุณ์ค�� ได้แก� ขั�นตั้อนก�ริผิลิตั้ 
เยู่่�อกริะด�ษั ขั�นตั้อนก�ริผิลิตั้กริะด�ษั และขั�นตั้อนก�ริแปริร่ิป
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก ซ่ี�งช�วยู่ส�งเสริิมคว�มส�ม�ริถืในก�ริ
แข�งขันของบริิษััท

ในแง�กำ�ลังก�ริผิลิตั้กริะด�ษับริริจีุภัณ์ฑ์์ บริิษััทมีกำ�ลังก�ริผิลิตั้  
ปริะม�ณ์ 4.0 ล้�นตัั้นตั้�อปี ซ่ี�งช�วยู่ให้บริิษััทถ่ือคริองส�วนแบ�งท�ง 
ก�ริตั้ล�ดอยู่��งมนัียู่สำ�คัญในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น และกล�ยู่เป็นผ้่ินำ�
ในอุตั้ส�หกริริม

บริิษััทมีเคร่ิอข��ยู่ศ่นย์ู่จัีดเก็บเศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลทั�งในปริะเทศไทยู่ 
ปริะเทศเวียู่ดน�ม และปริะเทศฟิูลิปปินส์ ซ่ี�งขีดคว�มส�ม�ริถื
ในก�ริริวบริวมและใช้เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลอยู่��งมีปริะสิทธิุภ�พ
ในปริะเทศเหล��นี� ถ่ือเป็นข้อได้เปรีิยู่บอีกปริะก�ริของบริิษััท 
เน่�องจี�กกริะด�ษัรีิไซีเคิลถ่ือเป็นวัตั้ถุืดิบสำ�คัญในกริะบวนก�ริ
ผิลิตั้บริริจีุภัณ์ฑ์์กริะด�ษั จ่ีงยู่ิ�งช�วยู่เพิ�มข้อได้เปริียู่บด้�นต้ั้นทุน 
และช�วยู่ให้บริิษััท ส�ม�ริถืรัิกษั�เสถีืยู่ริภ�พคว�มต้ั้องก�ริวัตั้ถุืดิบ
ได้อีกด้วยู่ 

จี�กก�ริเป็นบริิษััทบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ดำ�เนินกิจีก�ริแบบบ่ริณ์�ก�ริ 
ในแนวตัั้�งในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น บริิษััทจ่ีงมีข้อได้เปรีิยู่บในก�ริ 
ใช้ปริะโยู่ชน์จี�กเคร่ิอข��ยู่ห�วงโซี�อุปท�น (ส�ม�ริถืเข้�ถ่ืงวัตั้ถุืดิบ 
ของบริิษััทเองได้โดยู่ตั้ริง เช�น ไม้ เยู่่�อไม้ และเศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล)  
และโคริงสร้ิ�งต้ั้นทุนภ�ยู่ในองค์กริ (ในร่ิปแบบของริ�ค�ที�ส�ม�ริถื 
แข�งขันได้ริะหว��งหน�วยู่ธุุริกิจี) เพ่�อรัิกษั�ตั้ำ�แหน�งผ้่ิจัีดห�โซีล่ชัน 
ด้�นบริริจุีภณั์ฑ์์กริะด�ษัอันดับ 1 ของภ่มภิ�คตั้�อไป บริิษััทยัู่งเป็น
ผ้่ิปริะกอบก�ริเพียู่งริ�ยู่เดียู่วที�ดำ�เนินกิจีก�ริทั�งใน 4 ปริะเทศ  
ได้แก� ปริะเทศไทยู่ ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ ปริะเทศเวียู่ดน�ม และ 
ปริะเทศฟิูลิปปินส์ ในขณ์ะที�ผ้่ิเล�นส�วนใหญ�ปริะกอบธุุริกิจีใน 
ปริะเทศเดียู่วเท��นั�น 

เน่�องด้วยู่สถื�นะที�มีคว�มแตั้กตั้��งในตั้ล�ด บริิษััทจ่ีงส�ม�ริถื 
จีำ�หน��ยู่กริะด�ษัในริ�ค�ที�ส�ม�ริถืแข�งขันได้และฟัูนฝ่่�สภ�วะ 
ผัินผิวนของตั้้นทุนวัตั้ถุืดิบในภ่มิภ�คนี� เทคโนโลยู่ีก�ริผิลิตั้และ 

ก�ริแปริร่ิปขั�นส่งยู่งัช�วยู่ให้บริิษััทลดต้ั้นทุนจี�กปริะสิทธิุภ�พที�ส่งข่�น  
ซ่ี�งล้วนแล้วแตั้�ช�วยู่เพิ�มผิลกำ�ไริ ตั้ลอดจีนมีแบรินด์ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ที� 
ได้รัิบก�ริยู่อมรัิบม�กกว��ค่�แข�งและถ่ือคริองส�วนแบ�งท�งก�ริตั้ล�ด 
ม�กกว��อยู่��งมีนัยู่สำ�คัญในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น

บรรจุภัณฑ์จากิวิัสัดำุสัมรรถุน์ะสัูงและพัอลิเมอร์ 
 (PPP)

ในตั้ล�ดบริริจุีภัณ์ฑ์์กริะด�ษัของภ่มิภ�คอ�เซีียู่น บริิษััทมีข้อ 
ได้เปรีิยู่บจี�กก�ริเป็นผ้่ิปริะกอบก�ริบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�นำ�เสนอ 
ทั�งโซีล่ชันบริริจีุภัณ์ฑ์์กริะด�ษัและโซีล่ชันบริริจุีภัณ์ฑ์์พอลิเมอริ์  
ถ่ืงแม้ว��เม่�อเทียู่บกับธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์กริะด�ษั บริิษััทจีะไม�ได้ 
ถ่ือคริองส�วนแบ�งท�งก�ริตั้ล�ดริะดับเดียู่วกันในภ่มิภ�คนี� แตั้� 
บริิษััทเป็นเพียู่งไม�กี�แบรินด์ที�ดำ�เนินกิจีก�ริในริะดับภ่มิภ�ค  
(สำ�นักง�นใหญ�ตัั้�งอยู่่�ในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น) เพียู่งริ�ยู่เดียู่ว โดยู่ที� 
ค่�แข�งของบริิษััทส�วนใหญ�เป็นบริริษััทข้�มช�ตั้ิขน�ดใหญ�ที�มี
สำ�นักง�นใหญ�ตัั้�งอยู่่�นอกภ่มิภ�คอ�เซีียู่น

ตั้ล�ดบริริจีภัุณ์ฑ์์พอลิเมอร์ิในภ่มิภ�คอ�เซีียู่นมีก�ริกริะจี�ยู่ตั้วัส่ง 
พ่�งพ�ก�ริกำ�หนดริ�ค�ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์เป็นสำ�คัญ และมีผ้่ิปริะกอบก�ริ 
ขน�ดกล�งและขน�ดยู่�อมในปริะเทศจีำ�นวนม�ก ส�งผิลให้ 
อุตั้ส�หกริริมนี�มีก�ริแข�งขันส่ง บริิษััทมีข้อได้เปรีิยู่บในก�ริจัีดห� 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์พอลิเมอร์ิให้กับแบรินด์ใหญ�ในภ่มิภ�คนี� 
และมีคว�มส�ม�ริถืที�จีะขยู่�ยู่ตั้ล�ดก�ริดำ�เนินกิจีก�ริ ตั้ลอดจีน 
ส�วนแบ�งท�งก�ริตั้ล�ดด้วยู่ก�ริขยู่�ยู่ธุุริกิจีอยู่��งตั้�อเน่�อง

คว�มช่�นชอบของล่กค้�ในด้�นก�ริออกแบบบริริจีุภัณ์ฑ์์และ 
แนวโน้มก�ริใช้ง�นมีก�ริเปลี�ยู่นแปลงอยู่��งตั้�อเน่�อง อีกทั�ง 
ก�ริแข�งขันในตั้ล�ดค�ดว��จีะส่งข่�น ดังนั�น คว�มต้ั้องก�รินวตัั้กริริม 
เชิงผิลิตั้ภัณ์ฑ์์และเทคโนโลยู่ี เพ่�อตั้อบสนองคว�มตั้้องก�ริ 
ของผ้่ิบริิโภค จีะเป็นปัจีจัียู่สำ�คัญที�ช�วยู่ยู่กริะดับก�ริแข�งขันริะหว��ง 
ผ้่ิปริะกอบก�ริริ�ยู่ตั้��ง ๆ ในอุตั้ส�หกริริมนี�

กิารจำาหน่์ายและช่้องทัางกิารจำาหน์า่ย

บรรจุภัณฑ์จากิเยื�อและกิระดำาษั

โริงง�นผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์บริิษััทมีที�ตัั้�งหล�ยู่แห�งเพ่�อให้ใกล้กับ 
โริงง�นล่กค้� เน่�องจี�กคว�มใกล้ชิดกับล่กค้�เป็นหน่�งในคว�ม 
สำ�เร็ิจีของบริิษััท ด้วยู่กลยุู่ทธ์ุที�ส�ม�ริถืช�วยู่ล่กค้�ในเร่ิ�อง 
ดังตั้�อไปนี� (1) ก�ริจัีดห�และส�งสินค้�อยู่��งริวดเร็ิวและสมำ��เสมอ  
(2) ต้ั้นทุนและริะยู่ะเวล�ก�ริขนส�งที�ลดลงจี�กโริงง�นของบริิษััท 
ไปยัู่งสถื�นที�จัีดส�ง และ (3) ก�ริส่�อส�ริและก�ริเข้�ถ่ืงบริิก�ริ 
ของบริิษััทได้อยู่��งริวดเร็ิว

โดยู่ปกติั้แล้ว โริงง�นของบริิษััทจีะตัั้�งอยู่่�ใกล้กับโริงง�นของล่กค้�  
(โดยู่ทั�วไปจีะมีริะยู่ะท�งน้อยู่กว�� 100 กม.) อ�ทิ โริงง�น 
ผิลิตั้กล�องของบริิษััทที�จัีงหวัดริะยู่องให้บริิก�ริบริริจุีภัณ์ฑ์์สำ�หรัิบ 
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อุปกริณ์์อิเล็กทริอนิกส์และเคร่ิ�องใช้ไฟูฟู้� เน่�องจี�กผ้่ิผิลิตั้ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
อิเล็กทริอนิกส์และเคร่ิ�องใช้ไฟูฟู้�หล�ยู่ริ�ยู่ตัั้�งอยู่่�ในบริิเวณ์ 
โคริงก�ริอีสต์ั้เทิร์ินซีีบอร์ิด นอกจี�กนี� ข้อได้เปรีิยู่บในก�ริมีโริงง�น 
ผิลิตั้อยู่่�ใกล้กับล่กค้�ค่อ ส�งเสริิมให้บริิษััทส�ม�ริถืนำ�เสนอบริิก�ริ
เพ่�อช�วยู่ให้กริะบวนก�ริผิลิตั้ของล่กค้�มีปริะสิทธิุภ�พส่งสุด เช�น 
ริะบบก�ริจัีดส�งแบบ Just in Time และก�ริบริิห�ริสินค้�คงคลัง
ให้ล่กค้� หร่ิอ Vendor Managed Inventory (VMI) ฯลฯ

ในปัจีจุีบัน ล่กค้�ที�เป็นบริริษััทข้�มช�ตั้ิส�วนใหญ� มีริะบบก�ริ 
บริิห�ริก�ริจีัดซ่ี�อในลักษัณ์ะคล้�ยู่กัน กล��วค่อ ใช้ริะบบจีัดซ่ี�อ 
แบบศ่นยู่์ริวม (Central Procurement) โดยู่มีหน�วยู่ง�น 
จัีดซ่ี�อเดียู่วที�ด่แลก�ริจัีดซ่ี�ออุปกริณ์์และวัตั้ถุืดิบทั�งหมดให้กับ 
ทุกบริิษััทในกลุ�มที�กริะจี�ยู่อยู่่�ทุกภ่มิภ�ค ดังนั�น บริิษััทจ่ีงได้ 
มีก�ริจัีดตัั้�งหน�วยู่ง�นเพ่�อด่แลล่กค้�บริริษััทข้�มช�ติั้กลุ�มนี� 
โดยู่เฉพ�ะ ซ่ี�งหน�วยู่ง�นนี�จีะทำ�หน้�ที�ติั้ดตั้�อปริะส�นง�นกบัล่กค้� 
เพ่�อรัิบคว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�ม�พัฒน�ตั้�อ และนำ�เสนอ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์และก�ริให้บริิก�ริด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์อยู่��งคริบวงจีริ  
เพ่�อตั้อบโจีทยู่์คว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�ริ�ยู่นั�น ๆ อยู่��งมี 
ปริะสิทธุภิ�พส่งสุด อีกทั�ง บริิษััทมีโริงง�นที�กริะจี�ยู่อยู่่�ทั�วภ่มิภ�ค  
ทั�งในปริะเทศไทยู่ ปริะเทศเวียู่ดน�ม และปริะเทศอินโดนีเซีียู่  
จ่ีงทำ�ให้ส�ม�ริถืให้บริิก�ริแก�ล่กค้�บริริษััทข้�มช�ติั้ที�ตัั้�งอยู่่�ตั้�ม 
ภ่มิภ�คตั้��ง ๆ ได้อยู่��งริวดเร็ิว นอกจี�กนี� หน�วยู่ง�นดังกล��ว 
ยู่ังได้มีก�ริพัฒน�ล่กค้�ใหม�อยู่��งตั้�อเน่�อง โดยู่อ�ศัยู่คว�มร้่ิ  
และปริะสบก�ริณ์์ก�ริให้บริิก�ริจี�กฐ�นล่กค้�ในปริะเทศไทยู่ 
เป็นแนวท�งในก�ริให้บริิก�ริล่กค้�อยู่��งมีม�ตั้ริฐ�น

กิระดำาษับรรจุภัณฑ์

บริิษััทจีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ให้แก�โริงง�นผิลิตั้ 
กล�องในปริะเทศไทยู่ผิ��นช�องท�งข�ยู่ตั้ริงแตั้�เพียู่งอยู่��งเดียู่ว  
ในส�วนของก�ริส�งออกนั�น บริิษััทจีำ�หน��ยู่กริะด�ษับริริจีุภัณ์ฑ์์ 
ส�งออกปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 45 (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) ผิ��น 
ช�องท�งข�ยู่ตั้ริง ส�วนอีกปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 55 ผิ��นตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่ 
สินค�้ เน่�องจี�กกริะด�ษับริริจีภัุณ์ฑ์์จัีดเป็นสินค้�โภคภณั์ฑ์์ปริะเภท 
ก�ริตั้ล�ดธุุริกิจี (B2B) นโยู่บ�ยู่ด้�นก�ริตั้ล�ดสำ�หรัิบกริะด�ษั 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ของบริิษััทจ่ีงปริะกอบไปด้วยู่ก�รินำ�เสนอผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
ที�มีคุณ์ภ�พสมำ��เสมอ ก�ริจัีดส�งที�ตั้ริงตั้�อเวล�และก�ริให้ส�วนลด 
โดยู่พิจี�ริณ์�ยู่อดข�ยู่ โคริงก�ริพิเศษั หร่ิอล่กค้�ริ�ยู่ใหม�

บรรจภุณัฑจ์ากิวิสััดำสุัมรรถุน์ะสังูและพัอลเิมอร์  
(PPP)

ช�องท�งก�ริจีัดจีำ�หน��ยู่หลักสำ�หรัิบบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบอ�อนตัั้ว 
และแบบคงร่ิปของบริิษััทค่อ ก�ริข�ยู่โดยู่ตั้ริงให้กับล่กค้� 
ในปริะเทศไทยู่และปริะเทศเวียู่ดน�ม ซ่ี�งคิดเป็นปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 96 ของยู่อดข�ยู่ PPP ทั�งหมด (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ 
ก�ริข�ยู่) ส�วนก�ริข�ยู่ผิ��นตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่สินค้� และผ้่ิค้�หลัก ๆ  

คิดเป็นปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 4 ของยู่อดข�ยู่ PPP (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ 
ก�ริข�ยู่) ซ่ี�งโดยู่ส�วนใหญ�เป็นก�ริส�งออก

บรรจุภัณฑ์อาหาร

บริิษััทจีำ�หน��ยู่ภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest ใน 
ปริะเทศไทยู่เป็นส�วนใหญ� โดยู่จีำ�หน��ยู่ให้แก�ผ้่ิจีำ�หน��ยู่สินค�้แบบ 
ข�ยู่ส�ง เช�น ล่กค้�ที�เปน็ผ้่ิปริะกอบก�ริริ�้นค�้ปลกีในร่ิปก�ริข�ยู่ส�ง  
(cash and carry) และร้ิ�นค้�ปลีกและร้ิ�นค้�ส�งอ่�น ๆ คิดเป็น 
ปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 98 ของยู่อดข�ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ดังกล��ว (คำ�นวณ์ 
จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) สำ�หรัิบก�ริข�ยู่ภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริภ�ยู่ใต้ั้ 
แบรินด์ในตั้��งปริะเทศเป็นก�ริดำ�เนินก�ริผิ��นท�งตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่ 
สินค�้ คิดเป็นปริะม�ณ์ริอ้ยู่ละ 2 ของยู่อดข�ยู่ภ�ชนะบริริจีอุ�ห�ริ 
(คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) 

สำ�หรัิบภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริที� IPSB เป็นผ้่ิผิลิตั้นั�น ในปัจีจุีบัน 
บริิษััทมีคว�มสัมพันธ์ุอันแน�นแฟู้นและข�ยู่ตั้ริงให้กับเคร่ิอข��ยู่ 
ร้ิ�นอ�ห�ริและบริิษััทฟู�สต์ั้ฟู่ดขน�ดใหญ� โดยู่ก�ริเข้�ริ�วมปริะกวด 
ริ�ค�เพ่�อให้ได้ล่กค้�ริะดับภ่มิภ�คที�เป็นร้ิ�นอ�ห�ริและเคร่ิอข��ยู่ 
บริิษััทฟู�สต์ั้ฟู้่ดชั�นนำ�

นอกจี�กนี� กริะด�ษัสัมผัิสอ�ห�ริปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 30 (คำ�นวณ์
จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) จีะถ่ืกส�งออกผิ��นท�งตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่สินค้� 
แตั้�โดยู่ส�วนใหญ�แล้วบริิษััทจีะใช้กริะด�ษัสัมผัิสอ�ห�ริที�บริิษััท 
ผิลิตั้ ม�ใช้สำ�หรัิบก�ริผิลิตั้ภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริของบริิษััท

ผลิตภัณฑ์เยื�อและกิระดำาษั

สำ�หรัิบส�ยู่ธุุริกิจีกริะด�ษัพิมพ์เขียู่น (1) บริิษััทจีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
กริะด�ษักริ�ฟิูก ผิ��นก�ริข�ยู่โดยู่ตั้ริงไปยัู่งโริงพิมพ์ คิดเป็นปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 38 ของยู่อดข�ยู่ (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) และผิ��น 
ตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่สินค้� คิดเป็นปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 56 ของยู่อดข�ยู่  
(คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) เพ่�อก�ริส�งออกไปยัู่งตั้ล�ดตั้��งปริะเทศ  
(2) บริิษััทจีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษัถื��ยู่เอกส�ริผิ��นก�ริข�ยู่ 
โดยู่ตั้ริง คิดเป็นปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 63 ของยู่อดข�ยู่ (คำ�นวณ์จี�ก
ปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) และผิ��นตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่สินค้� คิดเป็นปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 37 ของยู่อดข�ยู่ (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) เพ่�อก�ริ 
ส�งออกไปยัู่งตั้ล�ดตั้��งปริะเทศ แตั้�สำ�หรัิบเยู่่�อกริะด�ษั ช�องท�ง 
ก�ริข�ยู่จีะแตั้กตั้��งกันไปตั้�มปริะเภทของผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ บริิษััท 
จีำ�หน��ยู่เยู่่�อกริะด�ษัฟูอกข�วผิ��นก�ริข�ยู่โดยู่ตั้ริงให้กับค่�สัญญ� 
ที�เกี�ยู่วข้องและล่กค้�ที�ดำ�เนินกิจีก�ริโริงง�นผิลิตั้ทิชช่ และบริิษััท 
ข�ยู่เยู่่�อกริะด�ษัไม�ฟูอกข�วผิ��นท�งก�ริข�ยู่โดยู่ตั้ริง คิดเป็น 
ปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 85 ของยู่อดข�ยู่ (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่)  
และผิ��นตัั้วแทนจีำ�หน��ยู่สินค้� คิดเป็นปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 15 ของ 
ยู่อดข�ยู่ (คำ�นวณ์จี�กปริิม�ณ์ก�ริข�ยู่) นอกจี�กนั�น บริิษััท 
จีำ�หน��ยู่เยู่่�อฟูอกข�วก่�งเคมีให้แก�บริิษััทภ�ยู่ในกลุ�ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

046



กิลุ่มลูกิค์้าเป้าหมาย

บรรจภุณัฑจ์ากิเยื�อและกิระดำาษั และบรรจภุณัฑ์
จากิวิัสัดำุสัมรรถุน์ะสัูงและพัอลิเมอร์

บริิษััทได้พัฒน�คว�มสัมพันธ์ุอยู่��งยู่�วน�นกับล่กค้�ชั�นนำ�ผ้่ิใช้ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์และเจ้ี�ของแบรินด์หล�ยู่ริ�ยู่ในภ่มิภ�อ�เซีียู่นและ 
ในภ่มิภ�คอ่�น ๆ โดยู่บริิษััทได้จีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ที�ตั้อบสนอง 
คว�มต้ั้องก�ริของล่กค้�ในด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ม�ม�กกว�� 4,000 ริ�ยู่  
ริวมถ่ืงจีำ�หน��ยู่ให้บริิษััทชั�นนำ� (Blue Chip) บริริษััทข้�มช�ติั้  
และผ้่ิค้�ปลีกในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น กลุ�มล่กค้�ของบริิษััทเป็นก�ริ 
ผิสมผิส�นที�หล�กหล�ยู่ริะหว��งบริิษััทที�มีช่�อเสียู่งเป็นที�ยู่อมรัิบ 
ริะดับโลก ริะดับภ่มิภ�ค ริวมถ่ืงบริิษััทชั�นนำ�ในแตั้�ละปริะเทศ 
โดยู่เฉพ�ะในกลุ�มผิลิตั้ภัณ์ฑ์์อุปโภคบริิโภค อ�ห�ริและเคร่ิ�องด่�ม 
อ�ห�ริแช�แข็ง อ�ห�ริกริะป๋อง อุปกริณ์์อิเล็กทริอนิกส์ อีคอมเมิร์ิซี 
และก�ริขนส�ง ตั้�มปกติั้แล้วฐ�นล่กค้�สำ�คัญของบริิษััท  
เป็นบริริษััทข้�มช�ติั้ซ่ี�งล่กค้�กลุ�มนี�มีคว�มต้ั้องก�ริและ 
ข้อกำ�หนดที�เปลี�ยู่นแปลงไดต้ั้ลอดเวล� โดยู่ล่กค้�กลุ�มนี�ต้ั้องก�ริ 
ผ้่ิให้บริิก�ริด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�ให้บริิก�ริแบบคริบวงจีริ ริวมทั�งต้ั้อง 
มีฐ�นก�ริดำ�เนินกิจีก�ริและปริะสิทธิุภ�พในก�ริปริะกอบธุุริกิจี 
ในริะดับโลกหริ่อริะดับภ่มิภ�ค เพ่�อให้ล่กค้�เหล��นี�ส�ม�ริถื 
บริริลุวัตั้ถุืปริะสงค์ด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ ดังนั�น ด้วยู่ร่ิปแบบธุุริกิจี 
แบบคริบวงจีริ บริิษััทจ่ีงส�ม�ริถืปริบัใหเ้ข้�กับคว�มตั้อ้งก�ริของ 
ล่กค้�ได้อยู่��งริวดเร็ิว ทำ�ให้ช�องท�งก�ริจัีดจีำ�หน��ยู่มีม�กข่�น  
ริวมถ่ืงเพิ�มโอก�สในก�ริเสนอข�ยู่สินค้�และบริิก�ริที�เกี�ยู่วข้อง

บริิษััทปริะเมินว�� ปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 70 ของริ�ยู่ได้จี�กก�ริข�ยู่ 
จี�กส�ยู่ธุุริกิจีบริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคริบวงจีริของบริิษััท สำ�หรัิบ 
ปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัุนว�คม 2563 (ไม�ริวมริ�ยู่ได้จี�กก�ริส�งออก)  
เกิดจี�กก�ริข�ยู่ไม�ว��ท�งตั้ริงหร่ิอท�งออ้มให้กับล่กค้�ขั�นสดุท�้ยู่  
(End-customers) ที�ดำ�เนินธุุริกิจีในอตุั้ส�หกริริมอปุโภคบริิโภค 
(ริวมถ่ืง FMCG อ�ห�ริและเคร่ิ�องด่�ม และเคร่ิ�องใช้ไฟูฟู้�) 

สำ�หรัิบผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและกริะด�ษั บริิษััทมีกลุ�ม 
ล่กค้�ที�หล�กหล�ยู่ ทั�งบริิษััทในปริะเทศขน�ดใหญ�และบริริษััท 
ข้�มช�ติั้ที�ดำ�เนินกิจีก�ริเกี�ยู่วกับอ�ห�ริ เคริ่�องด่�ม ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
อุปโภคบริิโภค อ�ห�ริแช�แข็ง เคร่ิ�องใช้ไฟูฟู้� อ�ห�ริกริะป๋อง  
และอุตั้ส�หกริริมพ�ณิ์ชยู่์อิเล็กทริอนิกส์

สำ�หรัิบบริริจีุภัณ์ฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะส่งและพอลิเมอริ์ บริิษััท 
มีกลุ�มล่กค้�ที�หล�กหล�ยู่ ทั�งบริิษััทในปริะเทศขน�ดใหญ�และ 
บริริษััทข้�มช�ติั้ที�ดำ�เนินกิจีก�ริเกี�ยู่วกับอ�ห�ริ ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์สุขภ�พ  
เคร่ิ�องสำ�อ�ง ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ยู่� เคมีภัณ์ฑ์์ และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์เกี�ยู่วกับ 
อุตั้ส�หกริริม ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP ส�วนใหญ�จีะนำ�ไปใช้สำ�หรัิบผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
อ�ห�ริ และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์อุปโภคบริิโภค 

กิระดำาษับรรจุภัณฑ์

ล่กค้�ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์และกริะด�ษัปริะเภทอ่�น ๆ  
โดยู่ส�วนใหญ�จีะเป็นโริงง�นผิลิตั้บริริจีุภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กและ 
โริงง�นผิลิตั้แผิ�นยู่ิปซัีม

บรรจุภัณฑ์อาหาร

โดยู่ทั�วไปล่กค้�ที�ใช้ภ�ชนะบริริจุีอ�ห�ริภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest 
มักเป็นบุคคลทั�วไปที�ซ่ี�อผิลิตั้ภัณ์ฑ์์สำ�หรัิบบริิก�ริด้�นอ�ห�ริ 
ภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest จี�กร้ิ�นค้�ปลีก ผ้่ิค้�ปลีกอ�ห�ริริ�ยู่ยู่�อยู่  
และผ้่ิให้บริิก�ริเคริ่�องด่�มที�ซ่ี�อบริริจีุภัณ์ฑ์์ของบริิษััทใน 
ปริิม�ณ์ม�ก ริวมถ่ืงร้ิ�นอ�ห�ริที�ซ่ี�อบริริจุีภัณ์ฑ์์ของบริิษััท  
เพ่�อก�ริจัีดส�งและก�ริซ่ี�อกลับบ้�น 

ในส�วนที�เกี�ยู่วกับ IPSB ล่กค้�ของบริิษััทส�วนใหญ�เป็นกลุ�มบริิษััท
ฟู�สต์ั้ฟู้่ดที�มีช่�อเสยีู่งทั�งในและนอกปริะเทศม�เลเซีียู่ นอกจี�กนี� 
IPSB ยู่ังส�งออกผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ให้กับล่กค้�กลุ�มบริิษััทฟู�สต์ั้ฟู้่ด 
ในปริะเทศญี�ปุ่นและปริะเทศเก�หลีใต้ั้

ในส�วนที�เกี�ยู่วกับบริริจีุภัณ์ฑ์์ที�เป็นกริะด�ษัสัมผัิสอ�ห�ริ ล่กค้�
ในกลุ�มนี�ค่อบริิษััทที�ดำ�เนินกิจีก�ริแปริร่ิป กริะด�ษัเป็นภ�ชนะ
บริริจุีอ�ห�ริ

ผลิตภัณฑ์เยื�อและกิระดำาษั

ล่กค้�ส�วนใหญ�ของผิลิตั้ภัณ์ฑ์์กริะด�ษัสำ�หรัิบก�ริพมิพ์เขียู่นของ 
บริิษััท ไดแ้ก� โริงพิมพ์ในปริะเทศไทยู่ และตั้วัแทนจีำ�หน��ยู่สนิค�้

สำ�หรัิบเยู่่�อกริะด�ษั เน่�องจี�กบริิษััทใช้เยู่่�อกริะด�ษัในก�ริผิลิตั้ 
ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ภ�ยู่ใต้ั้แบรินด์ Fest และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์สำ�หรัิบก�ริพิมพ์ 
และก�ริเขียู่น โดยู่บริิษััทข�ยู่เยู่่�อกริะด�ษับริิสุทธิุ�ส�วนใหญ� 
ให้กับบริิษััทยู่�อยู่ของบริิษััท

น์โยบายกิารวิิจัยและกิารพััฒน์า

ก�ริวิจัียู่และพัฒน�เป็นส�วนสำ�คัญในก�ริส�งมอบโซีล่ชันด้�น 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ชั�นนำ�แบบคริบวงจีริให้กับล่กค้� ซ่ี�งเป็นไปตั้�ม 
อุดมก�ริณ์์ในก�ริดำ�เนินธุุริกิจีของบริิษััทค่อ “มุ�งมั�นสร้ิ�งสริริค์ 
เพ่�อสิ�งที�ดีกว��” (Passion for Better) โดยู่ก�ริสร้ิ�งสริริค์ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
บริิก�ริและเทคโนโลยู่ทีี�เป็นโซีล่ชันของบริริจุีภัณ์ฑ์์ร่ิปแบบตั้��ง ๆ   
เพ่�อส�งเสริิมยู่กริะดับแบรินด์ของล่กค้� พัฒน�ปริะสิทธิุภ�พ 
ห�วงโซี�อุปท�นตั้ลอดส�ยู่ โดยู่สอดคล้องกับหลักเศริษัฐกิจีหมุนเวียู่น  
(Circular Economy) เพ่�อสร้ิ�งคุณ์ภ�พชีวิตั้ที�ดีกว�� ก�ริวิจัียู่
และพัฒน�ของบริิษััทจ่ีงมุ�งเน้นที�จีะปรัิบปรุิงส�ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ของ
บริิษััท และขั�นตั้อนตั้��ง ๆ ในกริะบวนก�ริผิลิตั้ของบริิษััท เพ่�อ
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ให้ส�ม�ริถืนำ�เสนอบริิก�ริโซีล่ชันด้�นบริริจุีภัณ์ฑ์์ที�มีคุณ์ภ�พส่งอยู่��งตั้�อเน่�อง ริวมทั�งนำ�เสนอโซีล่ชันที�คริอบคลุมคว�มต้ั้องก�ริที� 
เฉพ�ะเจี�ะจีงและสร้ิ�งคว�มแตั้กตั้��งให้กับสินค้�ของล่กค้�จี�กผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ของผ้่ิอ่�น ปี 2563 บริิษััทลงทุนในก�ริวิจัียู่พัฒน� 529 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้ิอยู่ละ 0.6 ของริ�ยู่ได้ริวม ทั�งนี� ฝ่่�ยู่วิจัียู่และพัฒน�ได้กำ�หนดก�ริสริ้�งองค์คว�มร้่ิสำ�คัญในก�ริสริ้�งสริริค์นวัตั้กริริม  
(Technology Platform) ออกเป็น 12 ปริะเภท ดังนี�

1. วิทยู่�ศ�สตั้ร์ิท�งพ่ชและศ�สตั้ร์ิก�ริเพ�ะปล่ก
2. เทคโนโลยู่ีก�ริผิลิตั้และฟูอกเยู่่�อ
3. วิทยู่�ศ�สตั้ร์ิและวิศวกริริมเส้นใยู่
4. เทคโนโลยู่ีส�ริเติั้มแตั้�ง - แป้ง ฟิูลเลอร์ิ และส�ริยู่ด่ติั้ด
5. เทคโนโลยู่ีก�ริผิลิตั้กริะด�ษั
6. เทคโนโลยู่ีหม่กและก�ริพิมพ์
7. เทคโนโลยู่ีก�ริทำ�ล่กฟู่กและกล�อง
8. วิทยู่�ศ�สตั้ร์ิพอลิเมอร์ิ
9. เทคโนโลยู่ีก�ริเคล่อบและปรัิบปรุิงพ่�นผิิว
10. เทคโนโลยู่กี�ริตั้ริวจีวดั พัฒน�วธีิุทดสอบและก�ริวเิคริ�ะห์

โคริงสร้ิ�งและคุณ์สมบัติั้ของวัสดุ และปริ�กฏก�ริณ์์ตั้��ง ๆ
11. เทคโนโลยู่ีรีิไซีเคิลและก�ริกำ�จัีดหม่ก
12. พลังง�นท�งเล่อกและเทคโนโลยู่ีเพ่�อสิ�งแวดล้อม

กิารจัดำหาผลิตภัณฑ์หรือบริกิาร

โรงงาน์ผลิตและกิำาลังกิารผลิต

บริิษััทมีโริงง�นผิลิตั้ริวม 42 แห�ง ตัั้�งอยู่่�ในปริะเทศไทยู่ ปริะเทศเวียู่ดน�ม ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ ปริะเทศฟิูลิปปินส์ และปริะเทศ 
ม�เลเซีียู่

ช้ื�อบริษััทั สัถุาน์ทั่�ตั้งโรงงาน์

กิำาลังกิารผลิต 

จำาน์วิน์ หน์่วิย

บรรจุภัณฑ์จากิเยื�อและกิระดำาษั

1. TCG ปทุมธุ�นี/ปริะเทศไทยู่ 80,000 ตัั้นตั้�อปี

2. TCG สริะบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 45,000 ตัั้นตั้�อปี

3. TCG กำ�แพงเพชริ/ปริะเทศไทยู่ 32,000 ตัั้นตั้�อปี

4. TCG สมุทริปริ�ก�ริ/ปริะเทศไทยู่ 92,000 ตัั้นตั้�อปี

5. TCG ริ�ชบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 82,000 ตัั้นตั้�อปี

6. TCG สงขล�/ปริะเทศไทยู่ 34,000 ตัั้นตั้�อปี

7. TCG ชลบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 66,000 ตัั้นตั้�อปี

8. TCG ปริ�จีีนบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 28,000 ตัั้นตั้�อปี

9. TCG ปทุมธุ�นี/ปริะเทศไทยู่ 55,000 ตัั้นตั้�อปี

10. TCK ขอนแก�น/ปริะเทศไทยู่ 55,000 ตัั้นตั้�อปี

11. TCRY ริะยู่อง/ปริะเทศไทยู่ 72,000 ตัั้นตั้�อปี

12. TWN สมุทริปริ�ก�ริ/ปริะเทศไทยู่ 61,000 ตัั้นตั้�อปี

13. ORIENT สมุทริส�คริ/ปริะเทศไทยู่ 77,000 ตัั้นตั้�อปี

14. DYNA สมุทริส�คริ/ปริะเทศไทยู่ 44,000 ตัั้นตั้�อปี

15. D-IN นคริปฐม/ปริะเทศไทยู่ 14,900 ตัั้นตั้�อปี

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ช้ื�อบริษััทั สัถุาน์ทั่�ตั้งโรงงาน์

กิำาลังกิารผลิต 

จำาน์วิน์ หน์่วิย

16. PPC สมุทริส�คริ/ปริะเทศไทยู่ 5,000 ตัั้นตั้�อปี

17. NAI Ho Chi Minh/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 53,500 ตัั้นตั้�อปี

18. APV Binh Duong/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 70,000 ตัั้นตั้�อปี

19. PV Binh Duong/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 2,000 ตัั้นตั้�อปี

20. APPH Hanoi/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 38,000 ตัั้นตั้�อปี

21. SOVI Dong Nai/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 50,000 ตัั้นตั้�อปี

22. SOVI Binh Duong/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 50,000 ตัั้นตั้�อปี

23. PTPM Tangerang/ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ 37,000 ตัั้นตั้�อปี

24. INDORIS Tangerang/ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ 6,000 ตัั้นตั้�อปี

25. INDOCORR Bekasi/ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ 32,000 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตบริริจุึภััณฑ์์จึากเยื�อแลูะกริะด้าษั 1,181,400 ตัน์ต�อปี็

กิระดำาษับรรจุภัณฑ์

1. SKIC ก�ญจีนบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 818,000 ตัั้นตั้�อปี

2. SKIC ริ�ชบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 715,000 ตัั้นตั้�อปี

3. TCP ก�ญจีนบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 120,000 ตัั้นตั้�อปี

4. TCP ปริ�จีีนบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 180,000 ตัั้นตั้�อปี

5. UPPC Bulacan/ปริะเทศฟิูลิปปินส์ 230,000 ตัั้นตั้�อปี

6. Fajar Bekasi/ปริะเทศอินโดนีเซีียู่ 1,400,000 ตัั้นตั้�อปี

7. VKPC Binh Duong/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 500,000 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตกริะด้าษับริริจุึภััณฑ์์ 3,963,000 ตัน์ต�อปี็

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน์ตัวิ

1. PREPACK สมุทริส�คริ/ปริะเทศไทยู่ 223 ล้�นตั้�ริ�งเมตั้ริ

2. PREPACK สมุทริส�คริ/ปริะเทศไทยู่ 138 ล้�นตั้�ริ�งเมตั้ริ

3. PREPACK ริะยู่อง/ปริะเทศไทยู่ 31 ล้�นตั้�ริ�งเมตั้ริ

4. BATICO Long An/ปริะเทศเวียู่ดน�ม 509 ล้�นตั้�ริ�งเมตั้ริ

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตบริริจุึภััณฑ์์แบบอ�อน์ตัวิ 901 ลู�าน์ตาริางเมีตริ

บรรจุภัณฑ์แบบค์งรูป

1. CONIMEX สมุทริปริ�ก�ริ/ปริะเทศไทยู่ 10,000 ตัั้นตั้�อปี

2. Visy ริะยู่อง/ปริะเทศไทยู่ 15,100 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตบริริจุึภััณฑ์์แบบคงร้ิป็ 25,100 ตัน์ต�อปี็

บรรจุภัณฑ์อาหาร

1. PPPC ขอนแก�น/ปริะเทศไทยู่ 3,500 ตัั้นตั้�อปี

2. TPC ริ�ชบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 2,650 ตัั้นตั้�อปี

3. IPSB Selangor/ปริะเทศม�เลเซีียู่ 15,800 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตบริริจุึภััณฑ์์อาหาริ 21,950 ตัน์ต�อปี็
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ช้ื�อบริษััทั สัถุาน์ทั่�ตั้งโรงงาน์

กิำาลังกิารผลิต 

จำาน์วิน์ หน์่วิย

กิระดำาษัพั่มพั์เขียน์

1. PPPC ขอนแก�น/ปริะเทศไทยู่ 200,000 ตัั้นตั้�อปี

2. TPC ริ�ชบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 290,900 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตกริะด้าษัพิิมีพ์ิเขียน์ 490,900 ตัน์ต�อปี็

เยื�อ (Pulp)

1. PPPC ขอนแก�น/ปริะเทศไทยู่ 257,000 ตัั้นตั้�อปี

2. TPC ก�ญจีนบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 180,100 ตัั้นตั้�อปี

3. TPC ริ�ชบุรีิ/ปริะเทศไทยู่ 118,900 ตัั้นตั้�อปี

ริวิมีกำาลัูงการิผู้ลิูตเยื�อ 556,000 ตัน์ต�อปี็

วิัตถุุดำิบ

บริิษััทได้จัีดห�วัตั้ถุืดิบจี�กผ้่ิข�ยู่สินค้�หล�ยู่ริ�ยู่เพ่�อเพิ�มคว�ม
มั�นคงในก�ริจัีดห�แหล�งวัตั้ถุืดิบ และมีต้ั้นทุนที�ส�ม�ริถืแข�งขันได้ 
นอกจี�กนี� บริิษััทยู่ังจัีดห�วัตั้ถุืดิบนำ�เข้�บ�งชนิดส�วนหน่�ง เช�น  
เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล และถื��นหิน ผิ��น SCG International  
ซ่ี�งเป็นบริิษััทที�ทำ�หน้�ที�จัีดห�วัตั้ถุืดิบบ�งส�วนให้กับกลุ�ม SCC  
และทำ�ธุุริกิจีซ่ี�อม�ข�ยู่ไปสำ�หรัิบสินค้�โภคภัณ์ฑ์์ในปริิม�ณ์ม�ก  
ดังนั�น จ่ีงส�ม�ริถืจัีดห�วัตั้ถุืดิบที�มีคุณ์ภ�พในริ�ค�ที�ส�ม�ริถื 
แข�งขันได้อยู่��งตั้�อเน่�อง

วิัตถุุดำิบทั่�ใช้้ใน์กิารผลิตบรรจุภัณฑ์จากิเยื�อ
และกิระดำาษั

วัตั้ถุืดิบที�สำ�คัญที�สุดสำ�หรัิบก�ริผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์จี�กเยู่่�อและ
กริะด�ษัคอ่ เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล (ซี่�งจีะถืก่แปริร่ิปไปเป็นเยู่่�อริไีซีเคลิ
และตั้�อม�เป็นกริะด�ษับริริจีุภัณ์ฑ์์ล่กฟู่ก) แป้ง และเยู่่�อบริิสุทธุิ�

Recovered Paper (RCP)

RCP เป็นแหล�งที�ม�หลักของเยู่่�อรีิไซีเคิลที�ใช้ในก�ริผิลิตั้กริะด�ษั 
บริริจุีภัณ์ฑ์์ของบริิษััท RCP (ซ่ี�งโดยู่ส�วนม�กจีะปริะกอบด้วยู่ 
บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กที�ใช้ง�นแล้ว) จีะถ่ืกจัีดเก็บ จัีดเรีิยู่ง และ 
อัดเป็นก้อน แล้วส�งไปยัู่งโริงง�นกริะด�ษั ในปี 2563 บริิษััท 
รีิไซีเคิล RCP ปริะม�ณ์ 4 ล้�นตัั้น ซ่ี�งเท��กับปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 95 
ของเยู่่�อที�ต้ั้องก�ริใช้ในก�ริผิลิตั้กริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์

ในปี 2563 บริิษััทรัิบ RCP ม�จี�กศ่นยู่์จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิล 
แห�งตั้��ง ๆ ของบริิษััท และแหล�งในภ่มิภ�คอ�เซีียู่น ปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 53 ในขณ์ะที� RCP ส�วนที�เหล่อที�ต้ั้องก�ริใช้ม�จี�ก 
ก�รินำ�เข้�จี�กแหล�งที�มีคุณ์ภ�พในสหภ�พยุู่โริป สหรัิฐอเมริิก�  
และปริะเทศญี�ปุ่น 

ทั�งนี� บริิษััทมีศ่นยู่์จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิลทั�วภ่มิภ�คอ�เซีียู่น จีำ�นวน 
ริวม 68 แห�ง มีศ่นยู่์จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิลในปริะเทศไทยู่ 22 แห�ง  
ปริะเทศเวียู่ดน�ม 22 แห�ง และปริะเทศฟิูลิปปินส์ 24 แห�ง

นอกจี�กนี� บริิษััทได้จัีดห�เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลโดยู่ตั้ริงจี�ก 
พันธุมิตั้ริท�งธุุริกิจี ตัั้วอยู่��งเช�น ในปริะเทศไทยู่ บริิษััทเข้�เป็น
พันธุมิตั้ริท�งธุุริกิจีกับเคร่ิอข��ยู่ห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ� บริิษััท
ได้รัิบอนุญ�ตั้ให้ติั้ดตัั้�งเคร่ิ�องจัีกริอัดกริะด�ษัที�ศ่นย์ู่กริะจี�ยู่
สินค้� ซ่ี�งมีบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กใช้แล้วจีำ�นวนม�ก นอกจี�กนี� 
ยัู่งได้เก็บเศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลจี�กโริงง�นผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์ 
กล�องล่กฟู่กทั�งของบริิษััทเองและบุคคลภ�ยู่นอก ซ่ี�งเกิดจี�ก 
ก�ริตัั้ดแตั้�งบริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่กบริิษััท ริวมถ่ืงบริิษััทยู่ัง 
พยู่�ยู่�มที�จีะอำ�นวยู่คว�มสะดวกในก�ริเกบ็เศษักริะด�ษัริไีซีเคิล 
ผิ��นแอปพลิเคชันบนโทริศัพท์ม่อถ่ือที�พัฒน�โดยู่บริิษััท 
(Paper-X) ก�ริใช้แอปพลิเคชัน Paper-X ช�วยู่ให้ผ้่ิค้� 
เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลได้รัิบเงินสดโดยู่ไม�ต้ั้องผิ��นคนกล�ง อีกทั�ง 
ทำ�ให้บริิษััทได้รัิบข้อม่ลเกี�ยู่วกับผ้่ิค้�เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล ซ่ี�ง 
ส�ม�ริถืนำ�ม�วิเคริ�ะห์และออกแบบโคริงก�ริเพ่�อจ่ีงใจีให้มี 
ก�ริรีิไซีเคิลม�กข่�น

ถ่ืงแม้เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิลจีะเป็นสินค้�โภคภัณ์ฑ์์ที�มีก�ริซ่ี�อข�ยู่ 
ทั�วโลก แตั้�บริิษััทเช่�อว��ก�ริที�บริิษััทส�ม�ริถืควบคุมปริิม�ณ์ 
เศษักริะด�ษัส�วนใหญ�ที�บริิษััทตั้้องก�ริใช้โดยู่ตั้ริง ซ่ี�งเป็นสิ�งที� 
สำ�คัญม�กในก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท ด้วยู่ขน�ดของธุุริกิจีและ 
ปริะสบก�ริณ์์หล�ยู่ปีในก�ริดำ�เนินง�นศ่นยู่์จัีดก�ริวัสดุรีิไซีเคิล  
บริิษััทได้สร้ิ�งเคร่ิอข��ยู่ท้องถิื�นที�แข็งแริงในหล�ยู่ ๆ พ่�นที� และ 
สร้ิ�งคว�มสัมพันธ์ุที�ดีอันยู่�วน�นกับผ้่ิค้�เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล 
ซี่�งจีะช�วยู่ให้บริิษััทมีแหล�งวัตั้ถืุดิบที�มั�นคงและตั้้นทุนที�มี 
เสถีืยู่ริภ�พ ซ่ี�งข้อได้เปริียู่บนี�จีะช�วยู่บริิษััทบริริเท�ผิลกริะทบ 
จี�กคว�มเสี�ยู่งที�อ�จีเกดิจี�กคว�มผินัผิวนของริ�ค�เศษักริะด�ษั 
รีิไซีเคิลในตั้ล�ดโลก และก�ริเกิดสภ�วะข�ดตั้ล�ดของเศษั 
กริะด�ษัริีไซีเคิลซ่ี�งเกิดข่�นได้ด้วยู่ปัจีจัียู่ภ�ยู่นอกหล�ยู่อยู่��ง  
เช�น ก�ริออกกฎริะเบียู่บของรัิฐบ�ล เป็นต้ั้น

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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แป้ง 

แป้งใช้เพ่�อเพิ�มคว�มแข็งแกริ�งให้กับกริะด�ษับริริจีุภัณ์ฑ์์ ซ่ี�ง 
โดยู่ส�วนม�กจัีดห�จี�กภ�ยู่ในปริะเทศที�บริิษััทปริะกอบธุุริกิจี  
แป้งถ่ืกใช้เพ่�อเพิ�มคว�มแข็งแริงให้กับกริะด�ษั โดยู่ใช้ใน 3 ขั�นตั้อน 
ของก�ริผิลิตั้ ได้แก� ขั�นตั้อนก�ริข่�นร่ิปเป็นแผิ�นกริะด�ษั ช�วยู่ให้ 
เยู่่�อกริะด�ษัจีับตัั้วกัน และใช้เคล่อบผิิวหน้�กริะด�ษัเพิ�ม 
คว�มแข็งแริงและคว�มเรีิยู่บเนียู่นเพ่�อเพิ�มคุณ์สมบัติั้ด้�น 
ก�ริพิมพ์ที�ดี นอกจี�กนี�ยู่งัใช้ผิสมเป็นก�วเพ่�อเพิ�มคว�มแข็งแกริ�ง 
ให้กับกริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์ บริิษััทใช้แป้งในกริะบวนก�ริผิลิตั้ 
ปริะม�ณ์ 100,000 ตัั้นตั้�อปี โดยู่จัีดห�แป้งมันสำ�ปะหลังจี�ก 
ผ้่ิผิลิตั้ในปริะเทศ

เยื�อบริสัุทัธิ�

เยู่่�อบริิสุทธิุ�ถ่ืกเติั้มเข้�ไปในก�ริผิลติั้กริะด�ษัเพ่�อทำ�ให้ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
จี�กกริะด�ษับริริจุีภัณ์ฑ์์มีคว�มแข็งแริงม�กข่�น เยู่่�อบริิสุทธิุ�  
(Virgin Pulp) ที�บริิษััทใช้ทั�งหมดทำ�ม�จี�กไม้สับที�ม�จี�ก 
สวนไม้ยู่่ค�ลิปตัั้สของบริิษััท หร่ิอของเคร่ิอข��ยู่เกษัตั้ริกริที�เป็น 
บุคคลภ�ยู่นอก หร่ิอนำ�เข้�

วิัตถุุดิำบทั่�ใช้้ใน์กิารผลิตบรรจุภัณฑ์จากิวิัสัดุำ
สัมรรถุน์ะสัูงและพัอลิเมอร์ (PPP)

วัตั้ถุืดิบที�สำ�คัญที�สุดสำ�หรัิบ PPP ค่อ พอลิเมอร์ิ เริซิีน และฟิูล์ม 
พอลิเมอร์ิ บริิษััทจัีดห�วัตั้ถุืดิบเหล��นี�จี�กปริะเทศไทยู่และ 
ปริะเทศเพ่�อนบ้�น เช�น ปริะเทศม�เลเซีียู่ ปริะเทศสงิคโปริ ์ปริะเทศ 
เวียู่ดน�ม และปริะเทศอินโดนีเซีียู่ และจี�กปริะเทศอ่�น ๆ เช�น  
ปริะเทศเก�หลีใต้ั้ ปริะเทศญี�ปุ่น ปริะเทศจีีน ปริะเทศไต้ั้หวัน  
ปริะเทศก�ตั้�ร์ิ และสหรัิฐอเมริิก�

พัอลิเมอร์ เรซิน์ 

พอลิเมอร์ิ เริซิีนเป็นส�วนปริะกอบสำ�คัญในผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP ของ 
บริิษััท โดยู่ต้ั้นทุนพอลิเมอร์ิ เริซิีนคิดเป็นสัดส�วนปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 33 ของต้ั้นทุนแปริผัินทั�งหมดที�บริิษััทใช้ในผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 
PPP บริิษััทจัีดห�เริซิีน เช�น พอลิเอทิลีนคว�มหน�แน�นตั้ำ�� 
เชิงเส้น (LLDPE) พอลิเอทิลีนคว�มหน�แน�นตั้ำ�� (LDPE) พอลิเอทิลีน 
คว�มหน�แน�นส่ง (HDPE) พอลิโพริพิลีน (PP) และพอลิเอทิลีน  
เทเริฟูท�เลตั้ (PET) จี�กผ้่ิข�ยู่สินค้�และวัตั้ถุืดิบที�มีช่�อเสียู่ง 
ในภ่มิภ�คและในริะดับน�น�ช�ติั้ ทั�งนี� บริิษััทซ่ี�อเริซิีนจี�กผ้่ิผิลิตั้ 
ที�หล�กหล�ยู่ เน่�องจี�กบริิษััทตั้้องก�ริเริซิีนที�มีคุณ์สมบัติั้และ 
ลักษัณ์ะที�แตั้กตั้��งกัน นอกจี�กนี� บริิษััทยัู่งใช้เริซิีนรีิไซีเคิล 
ห�กล่กค้�แจ้ีงคว�มปริะสงค์ ริวมทั�งล่กค้�บริริจุีภัณ์ฑ์์แบบคงร่ิป 
บ�งริ�ยู่ได้ขอให้บริิษััทผิสมเริซิีนรีิไซีเคิลในก�ริผิลิตั้บริริจุีภัณ์ฑ์์ 
ให้แก�ล่กค้�อีกด้วยู่

ฟิิล์มพัอลิเมอร์

ต้ั้นทุนฟิูล์มพอลิเมอร์ิคิดเป็นปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 25 ของต้ั้นทุนแปริผัิน 
ทั�งหมดที�บริิษััทใช้ในผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ PPP บริิษััทผิลิตั้ฟิูล์ม LLDPE  
บ�งส�วนเอง และจัีดห�ฟูล์ิมพอลิเมอร์ิส�วนที�เหล่อจี�กผ้่ิข�ยู่สินค้� 
และวัตั้ถุืดิบที�มีช่�อเสียู่งในภ่มิภ�คและในริะดับน�น�ช�ติั้ 

วิัตถุุดำิบทั่�ใช้้ใน์สัายธุรกิิจเยื�อและกิระดำาษั

วัตั้ถุืดิบที�สำ�คัญที�สุดในก�ริผิลิตั้ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ในส�ยู่ธุุริกิจีเยู่่�อ 
และกริะด�ษัค่อ ไม้สับ (ซ่ี�งในภ�ยู่หลังจีะถ่ืกแปริร่ิปไปเป็นเยู่่�อ)  
ส�ริเคมี แป้ง และนำ�� 

ไม้สัับ (Wood Chips)

บริิษััทจัีดห�ไม้สับและไม้ (ซ่ี�งจีะถ่ืกแปริร่ิปเป็นไม้สับในภ�ยู่หลัง 
โดยู่บริิษััทเอง) ทั�งหมดจี�กแหล�งวัตั้ถุืดิบในปริะเทศไทยู่  
ก�ริจัีดห�ไมสั้บเริิ�มตั้น้จี�กสวนไมข้องบริิษััทและก�ริริบัซ่ี�อไมจ้ี�ก 
เกษัตั้ริกริในปริะเทศไทยู่ บริิษััทยู่�อยู่ของบริิษััท ได้แก� SFT เป็น 
บริิษััทที�ดำ�เนินก�ริพัฒน�และปล่กต้ั้นยู่่ค�ลิปตัั้สในหล�ยู่พ่�นที� 
ในปริะเทศไทยู่ SFT เป็นบริิษััทปล่กสวนไม้แห�งแริกในปริะเทศไทยู่ 
ที�สนับสนนุกริะบวนก�ริผิลติั้กริะด�ษัดว้ยู่พ่�นที�เพ�ะปล่กที�ได้รัิบ 
ก�ริรัิบริองโดยู่ Forest Stewardship Council (FSC) ทั�งนี�  
SFT พัฒน�และผิลิตั้ต้ั้นกล้�ด้วยู่ก�ริเพ�ะเลี�ยู่งเน่�อเยู่่�อ เพ่�อ 
ให้ก�ริเจีริิญเติั้บโตั้ของต้ั้นกล้�มีคว�มสมำ��เสมอและส�ม�ริถื 
ต้ั้�นท�นตั้�อก�ริกล�ยู่พันธ์ุุ ต้ั้นกล้�ของบริิษััทจ่ีงให้ผิลผิลิตั้ส่ง  
ในช�วงริะยู่ะเวล� 4 ปี บริิษััทได้จีำ�หน��ยู่ต้ั้นอ�อนและต้ั้นกล้� 
ไปให้แก�เกษัตั้ริกริที�เป็นบุคคลภ�ยู่นอกทั�วปริะเทศไทยู่ (เกษัตั้ริกริ 
เคร่ิอข��ยู่) โดยู่เฉพ�ะอยู่��งยู่ิ�งผ้่ิที�อยู่่�ใกล้เคียู่งศ่นยู่์ริวบริวมต้ั้นไม้ 
และไม้ของบริิษััท ริวมทั�งเสนอบริิก�ริคริบวงจีริให้แก�เกษัตั้ริกริ 
เคร่ิอข��ยู่ดังกล��ว และดว้ยู่ก�ริสนบัสนนุจี�กฝ่่�ยู่วิจัียู่และพฒัน� 
ของบริิษััท จ่ีงมีก�ริพัฒน�ส�ยู่พันธ์ุุของไม้ยู่่ค�ลิปตัั้สอยู่��ง 
ตั้�อเน่�อง เพ่�อให้ส�ม�ริถืเติั้บโตั้ได้ในสภ�พภ่มิอ�ก�ศและสภ�พดิน 
ที�หล�กหล�ยู่ 

โดยู่ปกติั้ บริิษััทจีะจัีดห�ไมสั้บหร่ิอไม้ที�ใช้ในกริะบวนก�ริผิลติั้จี�ก 
สวนไม้ของบริิษััท ในจีำ�นวนปริะม�ณ์ร้ิอยู่ละ 1 ของอุปท�นไม้ 
ทั�งหมดของบริิษััท และจัีดห�ไม้จี�กเกษัตั้ริกริเคร่ิอข��ยู่ปริะม�ณ์ 
ร้ิอยู่ละ 39 ซ่ี�งตัั้�งอยู่่�ทั�วปริะเทศไทยู่ และส�วนที�เหล่อจี�กเกษัตั้ริกริ 
ทั�วไปที�มีสวนไม้อยู่่�ทั�วปริะเทศไทยู่ 

นอกจี�กก�ริผิลติั้ไม้สับของบริิษััทและก�ริจีดัห�ไมจ้ี�กเกษัตั้ริกริ 
ที�เป็นบุคคลภ�ยู่นอก บริิษััทยู่งัได้จัีดห�ไม้สับจี�กบุคคลภ�ยู่นอก 
เพ่�อจีะได้มีแหล�งวัตั้ถุืดิบไม้ส�วนเกินไว้ ริวมทั�งบริิษััทจีำ�หน��ยู่ 
ไม้สับที�มีขน�ดเล็กให้กับโริงง�นไฟูฟู้�ชีวมวล และไม้สับที�มี 
ขน�ดอ่�น ๆ ให้กับผ้่ิซ่ี�อในปริะเทศเก�หลีใต้ั้และปริะเทศญี�ปุ่น
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สิัน์ทัรัพัย์ทั่�ใช้้ใน์กิารประกิอบธุรกิิจ

สัิน์ทัรัพัย์ถุาวิรหลักิทั่�ใช้้ใน์กิารประกิอบธุรกิิจของบริษััทัและบรษิััทัย่อย 

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทและบริิษััทยู่�อยู่มีสินทรัิพยู่์ถื�วริหลักที�ใช้ในก�ริปริะกอบธุุริกิจี ดังนี�

สัิน์ทัรัพัย์ถุาวิรหลักิทั่�ใช้้ใน์กิารประกิอบธุรกิิจ 

สินทรัิพย์ู่ถื�วริหลักที�ใช้ในก�ริปริะกอบธุุริกิจี ปริะกอบด้วยู่ที�ดินและส�วนปรัิบปรุิงที�ดิน อ�ค�ริและสิ�งปล่กสร้ิ�ง เคร่ิ�องจัีกริและอุปกริณ์์  
เคร่ิ�องตั้กแตั้�งติั้ดตัั้�งและเคร่ิ�องใช้สำ�นักง�น ยู่�นพ�หนะและอุปกริณ์์ ง�นริะหว��งก�อสร้ิ�ง และพ่ชเพ่�อก�ริให้ผิลิตั้ผิล ส�ม�ริถืแสดง 
ได้ตั้�มตั้�ริ�งตั้�อไปนี� 

สัิน์ทัรัพัย์
มูลค์่าสัุทัธิตามบัญช้ี 

(ล้าน์บาทั) ลกัิษัณะกิรรมสิัทัธิ� ภาระผูกิพััน์

ที�ดินและส�วนปรัิบปรุิงที�ดิน 6,708.3 กริริมสิทธิุ�  
สิทธิุคริอบคริอง (น.ส.3 ก.) 
และ HGB Certificate(1)

ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

อ�ค�ริและสิ�งปล่กสร้ิ�ง 9,745.3 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

เคร่ิ�องจัีกริและอุปกริณ์์ 56,924.7 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน 
ยู่กเว้นเคร่ิ�องจัีกริ 

และอุปกริณ์์บ�งริ�ยู่ก�ริ(2)

เคร่ิ�องตั้กแตั้�งติั้ดตัั้�งและเคริ่�อง
ใช้สำ�นักง�น

365.5 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

ยู่�นพ�หนะและอุปกริณ์์ 119.7 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

ง�นริะหว��งก�อสร้ิ�ง(3) 10,033.3 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

พ่ชเพ่�อก�ริให้ผิลิตั้ผิล 39.5 กริริมสิทธิุ� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

สินทรัิพยู่์สิทธิุก�ริใช้(4) 3,335.0 สิทธิุก�ริเช�� ปลอดภ�ริะผ่ิกพัน

ริวิมี 87,271.3

หมายเหตุุ: 
(1) HGB Certificate (Right to Build) เป็็นเอกิสารสิทธิุป็ระเภัทหน่�งข้องป็ระเทศอินโดนีเซีีย 
(2) เป็็นเคร่�องจักิรและอุป็กิรณ์ข้องบริษััทย่อยแห่งหน่�งที�ได้มาจากิกิารซ่ี�อกิิจกิารในไตุรมาสที� 4 และมีกิารนำาไป็ใช้้เป็็นหลักิป็ระกัินเงินกู้ิ ซ่ี�งบริษััทอยู่ระหว่างกิารดำาเนินกิาร 

ป็ลดภัาระจำานอง
(3) งานระหว่างก่ิอสร้างโดยส่วนใหญ่่ป็ระกิอบด้วยเคร่�องจักิรและอุป็กิรณ์ที�เกีิ�ยวข้้องกัิบโครงกิารข้ยายกิำาลังกิารผู้ลิตุกิระดาษับรรจุภััณฑ์์ลูกิฟููกิ (Containerboard)  

ที�ป็ระเทศฟิูลิป็ปิ็นส์ และกิระดาษักิล่องเคล่อบข้าว (Duplex Paper) ที�ป็ระเทศอินโดนีเซีีย และกิารลงทุนเพ่ื่�อป็รับป็รุงป็ระสิทธิุภัาพื่กิารผู้ลิตุ
(4) ก่ิอน TFRS 16 มีผู้ลบังคับใช้้ บริษััทในฐานะผูู้้เช่้ารับรู้รายจ่ายภัายใตุ้สัญ่ญ่าเช่้าดำาเนินงานในกิำาไรหร่อข้าดทุน โดยวิธีุเส้นตุรงตุลอดอายุสัญ่ญ่า เม่�อ TFRS 16 มีผู้ลบังคับใช้้  

ตัุ�งแตุ่วันที� 1 มกิราคม 2563 ได้กิำาหนดให้วิธีุกิารบัญ่ชี้เดียวสำาหรับผูู้้เช่้า โดยผูู้้เช่้าตุ้องรับรู้สินทรัพื่ย์สิทธิุกิารใช้้และหนี�สินตุามสัญ่ญ่าเช่้าซ่ี�งยกิเว้นกิารรับรู้รายกิารสำาหรับสัญ่ญ่าเช่้า 
ระยะสั�น หร่อสินทรัพื่ย์อ้างอิงนั�นมีมูลค่าตุำ�า บริษััทถื่อป็ฏิิบัตุิตุาม TFRS 16 เป็็นครั�งแรกิตุั�งแตุ่วันที� 1 มกิราคม 2563 ซี่�งกิำาหนดให้ผูู้้เช้่าตุ้องรับรู้สินทรัพื่ย์สิทธุิกิารใช้้และ 
หนี�สินตุามสัญ่ญ่าเช่้า โดยใช้้วิธีุป็รับป็รุงย้อนหลังโดยกิารรับรู้ผู้ลกิระทบสะสมในสินทรัพื่ย์สิทธิุกิารใช้้และหนี�สินตุามสัญ่ญ่าเช่้า และไม่ถ่ือป็ฏิิบัติุกัิบข้้อมูลที�แสดงเป็รียบเทียบ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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สัิน์ทัรัพัย์สัิทัธิกิารใช้้

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 สินทรัิพยู่์สิทธิุก�ริใช้ของบริิษััทและบริิษััทยู่�อยู่มีม่ลค��สุทธิุตั้�มบัญชีเท��กับ 3,335.0 ล้�นบ�ท โดยู่มี 
ริ�ยู่ละเอียู่ดดังตั้�อไปนี� 

ประเภทัสัิทัธิกิารใช้้ ลักิษัณะกิรรมสัิทัธิ�
มูลค์่าสุัทัธิตามบัญช้ี 

(ล้าน์บาทั)

ที�ดินและส�วนปริับปริุงที�ดิน สิทธิุก�ริเช�� 811.0

อ�ค�ริและสิ�งปล่กสริ้�ง สิทธิุก�ริเช�� 712.4

เคริ่�องจีักริและอุปกริณ์์ สิทธิุก�ริเช�� 1,387.8

เคริ่�องตั้กแตั้�งตั้ดิตั้ั�งและเคริ่�องใช้สำ�นกัง�น สิทธิุก�ริเช�� 34.8

ยู่�นพ�หนะและอุปกริณ์์ สิทธิุก�ริเช�� 389.0

สัิน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัวิตน์

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 สินทรัิพยู่ไ์ม�มีตัั้วตั้นของบริิษััทและบริิษััทยู่�อยู่ที�ปริะกอบธุุริกิจีหลกัปริะกอบดว้ยู่มีริ�ยู่ละเอยีู่ดดังตั้�อไปนี� 

รายกิาร
มูลค์่าสัุทัธิตามบัญชี้

(ล้าน์บาทั) รายละเอ่ยดำ
ค��ลิขสิทธิุ�ซีอฟูต์ั้แวร์ิ 
และอ่�น ๆ

392.2 ต้ั้นทุนก�ริติั้ดตัั้�งและสิทธิุในก�ริใช้ซีอฟูต์ั้แวร์ิคอมพิวเตั้อร์ิ  
ซ่ี�งได้แก� โปริแกริมสำ�หรัิบก�ริดำ�เนินง�นทุกส�วนง�นของบริิษััท 
และบริิษััทยู่�อยู่ ฯลฯ 

ทัรัพัย์สัิน์ทัางปัญญา

เค์รื�องหมายกิารค์้า

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทเป็นเจ้ี�ของและได้รัิบอนุญ�ตั้ 
ให้ใช้สิทธิุในเคร่ิ�องหม�ยู่ก�ริค้�ตั้��ง ๆ  ที�จีดทะเบียู่นกับกริะทริวง 
พ�ณิ์ชยู่์ในปริะเทศไทยู่จีำ�นวน 116 คำ�ขอ จีำ�นวนร่ิปที�ได้รัิบ 
จีดทะเบียู่นจีำ�นวน 89 ร่ิป (ทั�งนี�ริวมเคร่ิ�องหม�ยู่ก�ริค้�ที�มีอยู่่� 
ในริะหว��งก�ริตั้�ออ�ยู่)ุ และกับหน�วยู่ง�นในตั้��งปริะเทศจีำ�นวน  
108 คำ�ขอ จีำ�นวนร่ิปที�ได้รัิบจีดทะเบยีู่นจีำ�นวน 27 ร่ิป นอกจี�กนี� 
บริิษััทมีนโยู่บ�ยู่ที�จีะจัีดให้มีก�ริจีดทะเบียู่นและริักษั�ไว้ 
ซ่ี�งเคริ่�องหม�ยู่ก�ริค้�ในทุกปริะเทศที�บริิษััทไดมี้ก�ริปริะกอบธุุริกิจี 

สัิทัธิบัตรและอน์ุสัิทัธิบัตร

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทได้จีดทะเบียู่นสิทธิุบัตั้ริและ 
อนุสิทธิุบัตั้ริกับกริะทริวงพ�ณ์ิชยู่์ในปริะเทศไทยู่จีำ�นวนทั�งสิ�น  
64 ริ�ยู่ก�ริ และไดจ้ีดทะเบยีู่นสิทธิุบัตั้ริกบัหน�วยู่ง�นตั้��งปริะเทศ  
แบ�งเป็นสิทธิุบัตั้ริก�ริปริะดิษัฐ์ 1 ริ�ยู่ก�ริ และก�ริได้รัิบสิทธิุ 
ในก�ริใช้สิทธิุบัตั้ริก�ริออกแบบผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ 4 ริ�ยู่ก�ริ ทั�งนี� ยู่ังมี
สิทธิุบตัั้ริและอนุสทิธิุบัตั้ริที�อยู่่�ในริะหว��งก�ริดำ�เนินก�ริจีดทะเบียู่น
ทั�งในปริะเทศไทยู่และในตั้��งปริะเทศจีำ�นวน 103 ริ�ยู่ก�ริ

กิารประกิัน์ภัยธุรกิิจและทัรัพัย์สัิน์ท่ั�ใช้้ใน์กิาร
ประกิอบธุรกิิจ

บริิษััทมีนโยู่บ�ยู่ทำ�กริมธุริริม์ปริะกันภัยู่ที�คุ้มคริองทรัิพยู่์สิน 
ในริะดบัที�เหม�ะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบัติั้ในอตุั้ส�หกริริม  
โดยู่บริิษััทมีนโยู่บ�ยู่ตั้�ออ�ยุู่กริมธุริริม์ปริะกันภัยู่ตั้��ง ๆ เม่�อ 
คริบกำ�หนดตั้�ออ�ยูุ่กริมธุริริม์ดังกล��ว 

สัิทัธิประโยช้น์์จากิกิารส่ังเสัริมกิารลงทัุน์

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทได้รัิบสิทธิุปริะโยู่ชน์จี�ก 
บัตั้ริส�งเสริิมก�ริลงทุนสำ�นักง�นคณ์ะกริริมก�ริก�ริส�งเสริิม 
ก�ริลงทุนจีำ�นวน 28 บัตั้ริ 
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ผู้ถุือหุ้น์

รายช้ื�อผู้ถุือหุ้น์ 10 รายแรกิ

โคริงสร้ิ�งก�ริถ่ือหุ้นของบริิษััท ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 และภ�ยู่หลังก�ริเสนอข�ยู่หุ้นส�มัญเพิ�มทุนตั้�อปริะช�ชนเป็นก�ริทั�วไป
เป็นครัิ�งแริก สรุิปได้ดังนี�

ผูถุ้ือหุ้น์
จำาน์วิน์หุ้น์สัามัญ 

(ออกิจำาหน์่ายและช้ำาระแล้วิ)
สััดำสั่วิน์ 
(ร้อยละ)

1 บริิษััทป่นซิีเมนต์ั้ไทยู่ จีำ�กัด (มห�ชน) 3,095,882,660 72.12

2 บริิษััททุนลด�วัลยู่์ จีำ�กัด 71,498,900 1.67

3 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นริะยู่ะยู่�ว 46,131,418 1.07

4 บริิษััทไทยู่เอ็นวีดีอ�ร์ิ จีำ�กัด 43,832,192 1.02

5 สำ�นักง�นปริะกันสังคม 36,495,486 0.85

6 น�ยู่ณ์รัิฐ จิีว�ลัยู่ 35,650,400 0.83

7 น�ยู่ทวีรัิช ปรุิงพัฒนสกุล 33,853,800 0.79

8 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 28,800,895 0.67

9 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 26,520,761 0.62

10 บริิษััทไทยู่ปริะกันชีวิตั้ จีำ�กัด (มห�ชน) 13,976,700 0.33

หมายเหตุุ: ผูู้้ถื่อหุ้นรายย่อยอ่�นมีจำานวนหุ้นรวมทั�งสิ�น 860,276,988 หุ้น คิดเป็็นร้อยละ 20.03

ผู้ถุือหุ้น์ของบริษััทัย่อยทั่�ประกิอบธุรกิิจหลกัิ

(1) บริิษััทกลุู�มีสัยามีบริริจุึภััณฑ์์ จึำากัด้ (TCG)

รายชื้�อผู้ถุือหุน้์
จำาน์วิน์หุ้น์  

(หุ้น์)
สััดำส่ัวิน์กิารถุือหุ้น์  

(ร้อยละ)

SCGP 9,687,999 70.0

Rengo Co., Ltd. (RENGO) 4,152,000 30.0

น�งภัทริวริริณ์ ตุ้ั้นสกุล 1 0.0

ริวิมี 13,840,000 100.0

(2) บริิษััททีซี เฟูล็ูกซิเบิ�ลูแพิคเกจึจิึ�ง จึำากัด้ (TCFP)

รายชื้�อผู้ถุือหุน้์
จำาน์วิน์หุ้น์  

(หุ้น์)
สััดำส่ัวิน์กิารถุือหุ้น์  

(ร้อยละ)

บริิษััทกลุ�มสยู่�มบริริจุีภัณ์ฑ์์ จีำ�กัด (TCG) 15,809,395 75.0

Rengo Co., Ltd. (RENGO) 4,215,839 20.0

Howa Sangyo Co., Ltd. 1,053,960 5.0

ริวิมี 21,079,194 100.0

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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(3) บริิษััทฟิูนิ์คซ พัิลูพิ แอน์ด์้ เพิเพิอร์ิ จึำากัด้ (มีหาชัน์) (PPPC)

รายชื้�อผู้ถุือหุน้์
จำาน์วิน์หุ้น์  

(หุ้น์)
สััดำส่ัวิน์กิารถุือหุ้น์  

(ร้อยละ)

SCGP 171,363,184(1) 69.6

Nippon Paper Industries Co., Ltd. (NPI) 73,884,303(2) 30.0

ผ้่ิถ่ือหุ้นริ�ยู่ยู่�อยู่อ่�น 1,033,673 0.4

ริวิมี 246,281,160 100.0

หมายเหตุุ:
(1) หุ้นข้องบริษััทจำานวนนี�มีหุ้นบุริมสิทธิุจำานวน 6,857,036 หุ้น ซ่ี�งคิดเป็็นสัดส่วนกิารถ่ือหุ้นร้อยละ 2.8 ข้องจำานวนหุ้นทั�งหมดข้อง PPPC ทั�งนี� หุ้นบุริมสิทธิุดังกิล่าวมีสิทธิุออกิเสียง 

ใน PPPC เทียบเท่ากัิบหุ้นสามัญ่
(2) หุ้นข้อง NPI จำานวนนี�มีหุ้นบุริมสิทธิุจำานวน 2,941,914 หุ้น ซ่ี�งคิดเป็็นสัดส่วนกิารถ่ือหุ้นร้อยละ 1.2 ข้องจำานวนหุ้นทั�งหมดข้อง PPPC ทั�งนี� หุ้นบุริมสิทธิุดังกิล่าวมีสิทธิุออกิเสียง

ใน PPPC เทียบเท่ากัิบหุ้นสามัญ่

(4) บริิษััทสัยามีคริาฟูท์อุตสัาหกริริมี จึำากัด้ (SKIC)

รายชื้�อผู้ถุือหุน้์
จำาน์วิน์หุ้น์  

(หุ้น์)
สััดำส่ัวิน์กิารถุือหุ้น์  

(ร้อยละ)

SCGP 34,499,998 100.0

น�งภัทริวริริณ์ ตัุ้้นสกุล 1 0.0

น�งส�วปริะพ�ฬริัตั้น์ ตั้ั�งวิริิยู่ะไพบ่ลยู่์ 1 0.0

ริวม 34,500,000 100.0

(5) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

รายช้ื�อผูถุ้ือหุน้์
จำาน์วิน์หุ้น์  

(หุ้น์)
สััดำสั่วิน์กิารถุือหุ้น์  

(ร้อยละ)

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (SCGPSS) 1,368,663,916 55.2

PT Intercipta Sempana (PTICS) 1,102,069,224 44.5

ผิ่้ถื่อหุ้นริ�ยู่ยู่�อยู่อ่�น 7,155,647 0.3

ริวิมี 2,477,888,787 100.0

ข้อตกิลงระหวิ่างผู้ถุือหุ้น์รายใหญ่ (Shareholders’ agreement) ใน์เรื�องทั่�ม่ผลกิระทับต่อกิารออกิและ 
เสัน์อขายหลักิทัรัพัย์ หรือกิารบริหารงาน์ของบริษััทั และอธิบายสัาระสัำาค์ัญทั่�ม่ผลต่อกิารดำำาเน์ิน์งาน์

-ไม�มี-

บุค์ค์ลทั่�อาจม่ค์วิามขัดำแย้งถุือหุ้น์ใน์บริษััทัย่อยหรือบริษััทัร่วิมรวิมกิัน์เกิิน์กิวิ่าร้อยละ 10 ของจำาน์วิน์หุ้น์ 
ทั่�ม่สัิทัธิออกิเสั่ยงของบรษิััทัดำังกิล่าวิ

-ไม�มี-

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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ค์วิามสััมพััน์ธ์กัิบกิลุ่มธุรกิิจของผู้ถืุอหุ้น์รายใหญ่ 

บริิษััทป่นซิีเมนต์ั้ไทยู่ จีำ�กัด (มห�ชน) (SCC) เป็นผ้่ิถ่ือหุ้นริ�ยู่ใหญ�ของบริิษััท ซ่ี�งมีสัดส�วนก�ริถ่ือหุ้นอยู่่�ที�ร้ิอยู่ละ 72.1 ของ 
ทุนที�ออกและชำ�ริะแล้วของบริิษััท ทั�งนี� SCC ปริะกอบไปด้วยู่ 3 ธุุริกิจีหลัก ได้แก� ธุุริกิจีซีีเมนต์ั้และผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ก�อสร้ิ�ง ธุุริกิจีเคมิคอลส์  
และธุุริกิจีแพคเกจีจิี�ง ซ่ี�งดำ�เนินง�นโดยู่กลุ�มบริิษััท ดังนั�น กลุ�มบริิษััทมีก�ริเข้�ทำ�ริ�ยู่ก�ริริะหว��งกันที�มีข้อตั้กลงท�งก�ริค้�ปกติั้ 
กับกลุ�ม SCC โดยู่จีำ�หน��ยู่ผิลิตั้ภัณ์ฑ์์บ�งส�วนให้แก�กลุ�ม SCC เช�น ถุืงอุตั้ส�หกริริมสำ�หรัิบผิลิตั้ภัณ์ฑ์์ป่นซีีเมนต์ั้ บริริจุีภัณ์ฑ์์กล�องล่กฟู่ก 
เพ่�อก�ริขนส�ง ส่�อโฆ่ษัณ์�เพ่�อก�ริแสดงสินค้� และจัีดห�วัตั้ถุืดิบบ�งส�วนจี�กกลุ�ม SCC เช�น ปิโตั้ริเคมี เศษักริะด�ษัรีิไซีเคิล 

จำาน์วิน์ทุัน์จดำทัะเบ่ยน์และทัุน์ช้ำาระแล้วิ

จำาน์วิน์ทัุน์จดำทัะเบ่ยน์และทัุน์ช้ำาระแล้วิ

ณ์ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทมีทุนจีดทะเบียู่นจีำ�นวน 
4,500,000,000 บ�ท โดยู่เป็นทุนชำ�ริะแล้วจีำ�นวน 4,292,920,200 
บ�ท แบ�งออกเป็นหุ้นส�มัญจีำ�นวน 4,292,920,200 หุ้น ม่ลค��
ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท 

กิารออกิหลักิทัรัพัย์อื�น์

ที�ปริะชุมวิส�มัญผ้่ิถ่ือหุ้นของบริิษััท ครัิ�งที� 2/2562 ปริะชุม 
เม่�อวันที� 25 พฤศจิีก�ยู่น 2562 ไดมี้มติั้อนุมัติั้ก�ริออกและเสนอ 
ข�ยู่หุ้นก้่ในวงเงินไม�เกิน 40,000 ล้�นบ�ท เพ่�อเป็นก�ริสนับสนุน 
ก�ริลงทุน ก�ริขยู่�ยู่ธุุริกิจี และก�ริเพิ�มสภ�พคล�องท�งก�ริเงิน 
ริวมถ่ืงปรัิบโคริงสริ�้งท�งก�ริเงนิของบริิษััทให้มีคว�มเปน็อิสริะ 
จี�ก SCC โดยู่จีะเสนอข�ยู่ให้แก�ปริะช�ชนทั�วไป (Public Offering) 
และ/หร่ิอเสนอข�ยู่ตั้�อผ้่ิลงทนุในวงจีำ�กัด (Private Placement)  
และ/หร่ิอผ้่ิลงทุนสถื�บัน และ/หร่ิอผ้่ิลงทุนริ�ยู่ใหญ� และให้ 
คณ์ะกริริมก�ริบริิษััทส�ม�ริถืพจิี�ริณ์�ออกและเสนอข�ยู่หุ้นก้่ใหม�  
ออกเพิ�มเติั้ม และ/หร่ิอออกหุ้นก้่ทดแทนหุ้นก้่เดิมที�ไถื�ถือนไป 
ในร่ิปแบบตั้��ง ๆ  กันครัิ�งเดียู่วหร่ิอเป็นคริ�ว ๆ  ข่�นอยู่่�กับดุลพินิจี 
และเง่�อนไขของคณ์ะกริริมก�ริบริิษััทหร่ิอกริริมก�ริบริิษััทที� 
ได้รัิบมอบหม�ยู่ โดยู่หุ้นก้่ที�ออกจีำ�หน��ยู่แล้วในขณ์ะใดขณ์ะหน่�ง 
จีะต้ั้องไม�เกินวงเงินดังกล��วข้�งต้ั้น

น์โยบายกิารจ่ายเงนิ์ปัน์ผล

น์โยบายกิารจ่ายเงิน์ปัน์ผลของบรษิััทั

บริิษััทจีะพิจี�ริณ์�คว�มส�ม�ริถืในก�ริจี��ยู่เงินปันผิลตั้�ม 
ข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยู่ ซ่ี�งริวมถ่ืงพริะริ�ชบัญญัติั้บริิษััทมห�ชนจีำ�กัด  
พ.ศ. 2535 (และที�ได้มีก�ริแก้ไขเพิ�มเติั้ม) ที�กำ�หนดว�� บริิษััท
มห�ชนจีำ�กัดจีะส�ม�ริถืจี��ยู่เงินปันผิลจี�กงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจีก�ริ 
ได้ในกริณี์ที�ไม�มีก�ริข�ดทุนสะสม

บริิษััทมีนโยู่บ�ยู่ก�ริจี��ยู่เงินปันผิลไม�ตั้ำ��กว��ร้ิอยู่ละ 20 ของกำ�ไริ
สุทธิุตั้�มงบก�ริเงินริวม หลังหักภ�ษัีเงินได้นิติั้บุคคลและหลัง 
หักสำ�ริองตั้��ง ๆ  ทุกปริะเภทตั้�มที�กฎหม�ยู่และบริิษััทกำ�หนดไว้

ในแตั้�ละปี โดยู่อัตั้ริ�ก�ริจี��ยู่เงินปันผิลดงักล��วอ�จีเปลี�ยู่นแปลง 
ไปจี�กที�กำ�หนดไว้ ทั�งนี� ข่�นอยู่่�กับผิลก�ริดำ�เนินง�น โคริงสริ�้งและ
ฐ�นะท�งก�ริเงิน สภ�พคล�อง คว�มจีำ�เป็นในก�ริลงทุนเพิ�มเติั้ม  
แผินก�ริลงทนุ ก�ริขยู่�ยู่ธุุริกิจี ก�ริสำ�ริองเงินไว้เพ่�อชำ�ริะค่นเงิน
ก้่ยู่ม่ หร่ิอเป็นเงินทุนหมนุเวียู่นภ�ยู่ในบริิษััท เง่�อนไขและขอ้จีำ�กัด 
ตั้�มที�กำ�หนดไว้ในสัญญ�ก้่ยู่่มเงินและปัจีจัียู่อ่�น ๆ ที�เกี�ยู่วข้อง
ในก�ริบริิห�ริง�น

ทั�งนี� ก�ริจี��ยู่เงินปันผิลดงักล��วตั้อ้งไม�เกินกว��กำ�ไริของงบก�ริเงนิ 
เฉพ�ะกิจีก�ริ ตั้�มแนวท�งที�ปริ�กฏตั้�มคำ�ชี�แจีงกริมพัฒน� 
ธุุริกิจีก�ริค้�

น์โยบายกิารจ่ายเงนิ์ปัน์ผลของบริษััทัย่อย

นโยู่บ�ยู่ก�ริจี��ยู่เงินปันผิลของบริิษััทยู่�อยู่ จีะเป็นไปตั้�มที� 
คณ์ะกริริมก�ริบริิษััทของบริิษััทยู่�อยู่จีะพิจี�ริณ์�ใหค้ว�มเหน็ชอบ 
และจีะต้ั้องได้ริับคว�มเห็นชอบจี�กที�ปริะชุมผ้่ิถื่อหุ้นของ 
บริิษััทยู่�อยู่ในแตั้�ละป ีเว้นแตั้�จีะเปน็ก�ริจี��ยู่เงินปนัผิลริะหว��งก�ล 
ซ่ี�งคณ์ะกริริมก�ริบริิษััทของบริิษััทยู่�อยู่มีอำ�น�จีอนุมัติั้ให้จี��ยู่
เงินปันผิลได้เป็นครัิ�งคริ�วเม่�อเห็นว��บริิษััทยู่�อยู่มีผิลกำ�ไริสมควริ 
พอจีะทำ�เช�นนั�นได้ ภ�ยู่ใต้ั้กริอบของกฎหม�ยู่ปริะเทศที�บริิษััทยู่�อยู่
หร่ิอบริิษััทริ�วมตัั้�งอยู่่� และให้คณ์ะกริริมก�ริบริิษััทของบริิษััทยู่�อยู่ 
ริ�ยู่ง�นให้ที�ปริะชุมผ้่ิถ่ือหุ้นของบริิษััทยู่�อยู่ทริ�บในก�ริปริะชุม
คริ�วตั้�อไป ทั�งนี� คณ์ะกริริมก�ริบริิษััทของบริิษััทยู่�อยู่จีะพจิี�ริณ์� 
ก�ริจี��ยู่เงินปันผิลโดยู่คำ�น่งถ่ืงปัจีจัียู่ตั้��ง ๆ  เพ่�อผิลปริะโยู่ชน์ตั้�อ
ผ้่ิถ่ือหุ้นเป็นหลัก เช�น ผิลก�ริดำ�เนินง�น โคริงสริ้�งและฐ�นะ 
ท�งก�ริเงิน สภ�พคล�อง คว�มจีำ�เป็นในก�ริลงทุนเพิ�มเติั้ม 
แผินก�ริลงทุน ก�ริขยู่�ยู่ธุุริกิจี ก�ริสำ�ริองเงินไว้เพ่�อจี��ยู่ชำ�ริะค่น 
เงินก้่ยู่ม่หร่ิอเป็นเงินทุนหมุนเวียู่นภ�ยู่ในบริิษััทยู่�อยู่ เง่�อนไขและ 
ข้อจีำ�กัดตั้�มที�กำ�หนดไว้ในสัญญ�ก้่ยู่ม่เงิน และปัจีจัียู่อ่�น ๆ ที� 
เกี�ยู่วข้องในก�ริบริิห�ริง�นตั้�มที�คณ์ะกริริมก�ริบริิษััทของ 
บริิษััทยู่�อยู่ และ/หร่ิอผ้่ิถ่ือหุ้นของบริิษััทยู่�อยู่เห็นสมควริ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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การบริหาร
จัดการ 
ความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหาร
ความเสี่ยง

เอสซีีจีีพีีตระหนัักถึึงความสำาคัญของการบริหารจัีดการองค์กร 
ทีี่�ดี เพ่ี�อขับเคล่ื่�อนัองค์กรให้มีการเติบโตแลื่ะขยายธุุรกิจีอย่าง 
มีเสถีึยรภาพี มีฐานัะการเงินัทีี่�มั�นัคง แลื่ะสามารถึสร้าง 
ผลื่ตอบแที่นัใหแ้กผ้้่ถ่ึอหุ้นัในัระดบัที่ี�เหมาะสม โดยคำานึังถึึงประเดน็ั 
การพัีฒนัาทีี่�ยั�งย่นัทัี่�งด้านัสิ�งแวดล้ื่อม สังคม แลื่ะบรรษััที่ภิบาลื่  
(ESG) เป็นัแนัวที่างในัการดำาเนิันัธุุรกิจี ทัี่�งนีั�ภาวะการแข่งขันัที่าง
ธุุรกิจีทีี่�บริษััที่ต้องเผชิิญอย่้ในัปจัีจุีบันันัั�นัเกดิการเปลีื่�ยนัแปลื่งอย้่
ตลื่อดเวลื่า ซึี�งอาจีส่งผลื่กระที่บต่อความสามารถึในัการบรรลืุ่ 
เป้าหมายแลื่ะภารกิจีหลัื่กของบริษััที่ได้ คณะกรรมการบริษััที่ 
จึีงได้กำาหนัดนัโยบายการบริหารความเสี�ยงขึ�นั เพ่ี�อให้มั�นัใจีว่ามี 
ระบบการบริหารความเสี�ยงทัี่�วทัี่�งบริษััที่อย่างมีประสิที่ธิุภาพีแลื่ะ 
ประสทิี่ธิุผลื่ ซึี�งครอบคลื่มุถึึงการวางกรอบการบรหิารความเสี�ยง 
ตามแนัวปฏิิบัตทีิี่�ดใีนัสากลื่ การจัีดตั�งคณะจัีดการบริหารความเสี�ยง  
(Risk Management Committee) ซึี�งมีประธุานัเจ้ีาหน้ัาทีี่� 
บริหารเป็นัประธุานั แลื่ะการจัีดที่ำาแผนัการบริหารความเสี�ยงทัี่�ง 
ในัดา้นักลื่ยทุี่ธ์ุ ด้านัโครงการลื่งที่นุั แลื่ะด้านัการดำาเนิันังานั รวมถึึง 
การส่งเสริมให้มีการถ่ึายที่อดความร้้ด้านัการบริหารความเสี�ยง 
ให้พีนัักงานัอย่างสมำ�าเสมอ เพ่ี�อช่ิวยในัการประเมินัความเสี�ยง 
แลื่ะกำาหนัดมาตรการจีดัการความเสี�ยงทีี่�เหมาะสมใหค้วามเสี�ยง 
อย้่ในัระดับทีี่�สามารถึยอมรับได้

กรอบการบริหารความเสี่ยง

เอสซีีจีีพีีมีการบริหารความเสี�ยงทัี่�วทัี่�งองค์กรทีี่�เป็นัไปตามมาตรฐานั 
สากลื่ โดยกรอบการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิัที่ประกอบดว้ย

1. การกำาหนดกลยุทธ์

เอสซีีจีีพีีกำาหนัดวัตถุึประสงค์แลื่ะระดับความเสี�ยงที่ี�ยอมรับได้  
(Risk Appetite) ในัการบริหารความเสี�ยงอย่างชัิดเจีนั 
โดยพิีจีารณาทัี่�งความเสี�ยงระยะสั�นั ระยะกลื่าง แลื่ะระยะยาว  
เพ่ี�อให้การบริหารความเสี�ยงเป็นัไปในัทิี่ศที่างเดียวกันัทัี่�วทัี่�ง 
องค์กร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)062 รายงานประจำำาปี 2563  
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คณะกรรมการบร�ษัทเอสซ�จ� แพคเกจจ�้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะจัดการบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

Business 
Management Team

(BMT)

คณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั�งยืน

คณะกรรมการ
การบร�หารจัดการด�าน

ความปลอดภัย

Community 
Relations Committee

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

เอสซีีจีีพีีกำาหนัดผังโครงสร้างการบริหารความเสี�ยงดังทีี่�แสดงให้เห็นัตามแผนัภาพีด้านัล่ื่างนีั�

บที่บาที่แลื่ะหน้ัาทีี่�ของคณะจัีดการบริหารความเสี�ยง

 • กำาหนัดโครงสร้างแลื่ะผ้้รับผิดชิอบในัการบริหารความเสี�ยง

 • พิีจีารณาแลื่ะอนุัมัตินัโยบาย กลื่ยุที่ธ์ุ กรอบการบริหารความเสี�ยง แลื่ะแผนัการจัีดการความเสี�ยง

 • ที่บที่วนัความเสี�ยงของบริษััที่ (Risk Profile) แลื่ะติดตามการบริหารความเสี�ยงทัี่�วทัี่�งบริษััที่อย่างสมำ�าเสมอ

 • รายงานัผลื่การบริหารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการตรวจีสอบของบริษััที่เป็นัประจีำาทุี่กไตรมาส

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เอสซีีจีีพีีนัำากรอบการบริหารความเสี�ยงมาใช้ิในัการดำาเนิันังานัหลัื่ก 3 ด้านั ได้แก่ การบริหารความเสี�ยงด้านักลื่ยุที่ธ์ุ การบริหาร 
ความเสี�ยงของโครงการลื่งทุี่นั แลื่ะการบริหารความเสี�ยงในัการดำาเนิันังานั โดยกระบวนัการบริหารความเสี�ยงได้ถ้ึกรวบรวมไว้ในั 
“ค่้ม่อการบริหารความเสี�ยง” โดยแบ่งตามกระบวนัการหลัื่กเป็นั 4 ขั�นัตอนั ได้แก่ 1) การระบุความเสี�ยง/โอกาสในัการดำาเนิันัธุุรกิจี
2) การประเมินัความเสี�ยง 3) การกำาหนัดมาตรการจัีดการ กำาหนัดดัชินีัชีิ�วัดความเสี�ยง (Key Risk Indicators) แลื่ะกำาหนัดดัชินีั 
ชีิ�วัดผลื่การดำาเนิันังานั (Key Performance Indicators) ซึี�งเป็นัทัี่�ง Leading แลื่ะ Lagging Indicator เพ่ี�อคาดการณ์เหตุการณ์ 
ความเสี�ยงแลื่ะเพี่�อควบคมุกิจีกรรมลื่ดความเสี�ยงใหเ้ป็นัไปตามเปา้หมาย 4) การรายงานัความเสี�ยงตอ่คณะจีดัการบรหิารความเสี�ยง  
ก่อนัทีี่�จีะรายงานัต่อคณะกรรมการตรวจีสอบไตรมาสลื่ะครั�ง
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

เอสซีีจีีพีีตระหนัักดีว่า วัฒนัธุรรมองค์กรเป็นัองค์ประกอบสำาคัญต่อความสำาเร็จีของการบริหารความเสี�ยง ดังนัั�นับริษััที่จึีงได้กำาหนัด 
ให้ผ้้บริหารเป็นัผ้้ส่�อสารถึึงความสำาคัญของการบริหารความเสี�ยง แลื่ะเป็นัต้นัแบบในัการบริหารความเสี�ยง รวมถึึงสร้างวิธีุการนัำา 
การบริหารความเสี�ยงไปใช้ิให้เห็นัผลื่ในัที่างปฏิิบัติ โดยกำาหนัดให้มีการใช้ิภาษัาความเสี�ยงทีี่�ตรงกันั มีการกำาหนัดระดับความเสี�ยงทีี่�ยอมรับได้  
แลื่ะมรีะบบการประเมนิัความเสี�ยงในัร้ปแบบเดยีวกันั รวมถึึงสนัับสนุันัให้มีการกำาหนัดวาระเร่�องความเสี�ยงในัการประชิมุหลัื่ก ๆ  ของ 
แต่ลื่ะบริษััที่ นัอกจีากนีั�ยังมีการกำาหนัดให้การบริหารความเสี�ยงเป็นัส่วนัหนึั�งในัหลัื่กส้ตรการฝึึกอบรมแลื่ะพัีฒนัาพีนัักงานั แลื่ะ 
ส่งเสริมให้มกีารแบ่งปันัประสบการณ์การบริหารความเสี�ยงระหว่างหน่ัวยงานั เพ่ี�อส่�อสารประโยชิน์ัการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเน่ั�อง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ในัปี 2563 เอสซีีจีีพีีได้ประเมินัความเสี�ยงทีี่�สำาคัญทัี่�งด้านักลื่ยุที่ธ์ุ การดำาเนิันัธุุรกิจี การลื่งทุี่นัของผ้้ถ่ึอหลัื่กที่รัพีย์ แลื่ะความเสี�ยง 
ทีี่�เกิดขึ�นัใหม่ (Emerging Risk) โดยมีความสอดคลื่้องกับประเด็นัด้านัการพีัฒนัาทีี่�ยั�งย่นั ซึี�งประกอบไปด้วยด้านัสิ�งแวดลื่้อม  
ด้านัสังคม แลื่ะด้านับรรษััที่ภิบาลื่ ดังนีั�

ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง

กระบวนัการผลื่ิตเย่�อแลื่ะกระดาษัของบริษััที่ต้องใช้ินัำ�า 
ปริมาณมาก แลื่ะการทีี่�บริษััที่มีโรงงานัผลิื่ตเย่�อแลื่ะกระดาษั 
ในัภาคตะวันัออกเฉีียงเหน่ัอ ซึี�งเป็นัพ่ี�นัทีี่�ทีี่�มีโอกาสได้รับ 
ผลื่กระที่บจีากภัยแล้ื่งรุนัแรงกว่าภ้มิภาคอ่�นัของประเที่ศไที่ย  
จึีงมีความเสี�ยงทีี่�จีะที่ำาให้กระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่หยุดชิะงัก 
ลื่งได้ บริษััที่ตระหนัักดีว่าปัจีจัียที่างธุรรมชิาติเป็นัสิ�งทีี่�อย้่เหน่ัอ 
การควบคุมแลื่ะไม่สามารถึคาดการณ์ได้อย่างแม่นัยำา บริษััที่  
จึีงจัีดให้มีมาตรการในัการเฝึ้าระวังแลื่ะติดตามระดับนัำ�า 
ในัเข่�อนัอุบลื่รัตน์ั จัีงหวัดขอนัแก่นั ซึี�งเป็นัเข่�อนัทีี่�สำาคัญต่อ 
กระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่ในัพ่ี�นัทีี่�ดังกล่ื่าวอย่างใกล้ื่ชิิด  
รวมถึึงการร่วมม่อกับชุิมชินัแลื่ะภาครัฐเพ่ี�อบริหารจัีดการ 
ความเสี�ยงเร่�องภัยแลื่้งอย่างมีประสิที่ธิุภาพี โดยได้ดำาเนิันัการ 
ดังนีั�

 • บริหารจัีดการนัำ�าอย่างบ้รณาการ ด้วยการประเมินัสถึานัการณ์ 
นัำ�าด้วยเคร่�องม่อทีี่�ได้รับการยอมรับในัระดับสากลื่แลื่ะ 
ภาพีถ่ึายดาวเทีี่ยม GISTDA เพ่ี�อที่ำาระบบแจ้ีงเต่อนั Early  
Warning System (EWS) แลื่ะเข้าร่วมประชุิมในัคณะ 
อนุักรรมการติดตามแลื่ะวิเคราะห์แนัวโนั้มสถึานัการณ์นัำ�า 
กับหน่ัวยงานัภาครัฐทีี่�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อร่วมกันักำาหนัดมาตรการ 
ป้องกันั เช่ินั มาตรการลื่ดการใช้ินัำ�าภายในัโรงงานั การจัีดเตรียม 
บ่อสำารองนัำ�าใช้ิ แลื่ะการนัำานัำ�าทิี่�งผ่านัการบำาบัดกลัื่บมา 
ใช้ิงานั ฯลื่ฯ

 • เพิี�มประสิที่ธิุภาพีการใช้ินัำ�าในักระบวนัการผลิื่ต โดยปรับปรุง 
กระบวนัการบำาบัดนัำ�าทิี่�งใหมี้ประสิที่ธิุภาพีส้งขึ�นั จีนัสามารถึ 
นัำานัำ�าทีี่�ใช้ิแล้ื่วมาบำาบัดแลื่ะหมุนัเวียนักลัื่บมาใช้ิใหม่ได้ 
เพิี�มขึ�นั ที่ำาให้ในัปี 2563 บริษััที่ใช้ินัำ�าบริสุที่ธิุ�ลื่ดลื่งร้อยลื่ะ 16.8 
เม่�อเทีี่ยบกับกรณีปกติ ณ ปีฐานั 2557 แลื่ะตั�งเป้าหมายว่า 
ในัปี 2564 บริษััที่จีะลื่ดการใช้ินัำ�าบริสุที่ธิุ�เพิี�มขึ�นัเป็นั 
ร้อยลื่ะ 22.0 เม่�อเทีี่ยบกับกรณีปกติ ณ ปีฐานั 2557

 • พัีฒนัาความสามารถึของบุคลื่ากรทีี่�ปฏิิบัติงานัด้านันัำ�า

 • ฟ้ื้�นัฟ้ื้ระบบนิัเวศทีี่�เกี�ยวข้องกับแหล่ื่งนัำ�าทัี่�งภายในัแลื่ะ 
นัอกโรงงานัให้มีนัำ�าอย่้เสมอ เพ่ี�อสนัับสนุันันัำ�าให้ชุิมชินั 
แลื่ะเกษัตรกรรมรอบ ๆ โรงงานั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

064



ป� 2563

ใช�น้ำ
บร�สุทธิ์
ลดลง
ร�อยละ 16.8
เทียบกับกรณีปกติ ณ ฐานป� 2557 

ใช�เช�้อเพลิง
ทดแทน
ร�อยละ 31.0

ปลูกป�าบก
ในพ�้นที่โรงงาน
และพ�้นที่นอกโรงงาน

74,097 ต�น

ปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ลดลง
ร�อยละ 12.8
เทียบกับกรณีปกติ ณ ฐานป� 2550

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระบวนัการผลิื่ตของโรงงานัอุตสาหกรรมแลื่ะการที่ำางานัของ
เคร่�องจัีกรทีี่�ปล่ื่อยก๊าซีเร่อนักระจีกมีส่วนัที่ำาให้ภาวะโลื่กร้อนั
ที่วีความรุนัแรงขึ�นั แลื่ะส่งผลื่กระที่บในัเชิิงลื่บต่อระบบนิัเวศ 
ความเปน็ัอย่้ รวมถึึงคณุภาพีการดำารงชิวิีตของสิ�งมีชีิวิตแลื่ะมนัษุัย์  
การรับม่อกับปัญหาภาวะโลื่กร้อนัแลื่ะการเปลีื่�ยนัแปลื่งสภาพี 
ภ้มิอากาศจีึงเป็นัประเด็นัสำาคัญระดับโลื่ก นัานัาประเที่ศจีึงได้ 
ร่วมกันัตั�งเป้าหมายควบคุมอุณหภ้มิเฉีลีื่�ยของโลื่กไม่ให้ส้งเกินั  
1.5 องศาเซีลื่เซีียสตามความตกลื่งปารีส ในัฐานัะทีี่�บริษััที่ 
ประกอบธุุรกิจีทีี่�มีโรงงานัจีำานัวนั 42 แห่ง กระจีายอย้ใ่นัภ้มิภาค 
อาเซีียนั จึีงมิอาจีหลีื่กเลีื่�ยงได้ต่อการปล่ื่อยก๊าซีเร่อนักระจีก

บริษััที่ตระหนัักต่อหน้ัาทีี่�ความรับผิดชิอบทีี่�มีต่อสังคม โดยเฉีพีาะ 
ชุิมชินัโดยรอบ มุ่งมั�นัทีี่�จีะลื่ดการปลื่่อยก๊าซีเร่อนักระจีกแลื่ะ 
ลื่ดการใช้ิพีลัื่งงานั ในัปี 2563 บริษััที่ประสบความสำาเร็จีในัการลื่ด 
การปล่ื่อยก๊าซีเร่อนักระจีกลื่งร้อยลื่ะ 12.8 เม่�อเทีี่ยบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐานั 2550 แลื่ะกำาหนัดเป้าหมาย Net Zero ในัปี 2593  
แลื่ะยังมุ่งมั�นัดำาเนิันัมาตรการเพ่ี�อลื่ดผลื่กระที่บต่อสิ�งแวดล้ื่อม 
ดังต่อไปนีั�

 • ปรับปรุงหร่อปรับเปลีื่�ยนักระบวนัการแลื่ะอุปกรณ์การผลิื่ต
ให้มีประสิที่ธิุภาพีการใช้ิพีลัื่งงานัส้งขึ�นั

 • เพิี�มสัดส่วนัการใช้ิพีลัื่งงานัหมุนัเวียนัแลื่ะที่ดแที่นัแหล่ื่ง 
พีลัื่งงานัสะอาด เพ่ี�อลื่ดการพึี�งพีาเช่ิ�อเพีลิื่งฟื้อสซิีลื่

 • วิจัียแลื่ะพีัฒนัาเที่คโนัโลื่ยีเพ่ี�อบรรลืุ่เป้าหมาย Net Zero 
ในัปี 2593

 • ประยุกต์ใช้ิเคร่�องม่อด้านัเศรษัฐศาสตร์เพ่ี�อส่งเสริมการลื่ด
การปล่ื่อยก๊าซีเร่อนักระจีก

 • พัีฒนัาสินัค้า บริการ แลื่ะโซีล้ื่ชัินั ทีี่�ลื่ดการปล่ื่อยก๊าซี 
เร่อนักระจีกตลื่อดห่วงโซ่ีคุณค่า (Value Chain)

 • ปล้ื่กแลื่ะฟ้ื้�นัฟ้ื้พ่ี�นัทีี่�ป่าบกให้มีความหลื่ากหลื่ายที่างชีิวภาพี 
แลื่ะเป็นัแหล่ื่งด้ดซัีบคาร์บอนัไดออกไซีด์

 • จัีดกิจีกรรมสร้างจิีตสำานึักการอนุัรักษ์ัพีลัื่งงานัแลื่ะการ
รับม่อกับการเปลีื่�ยนัแปลื่งสภาพีภ้มิอากาศให้แก่พีนัักงานั
แลื่ะค่้ค้าธุุรกิจี
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม

2.1 ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การดำาเนัินังานัของบริษััที่เกี�ยวข้องกับการผลื่ิต การให้บริการ  
แลื่ะการขนัส่ง จึีงที่ำาให้มีความเสี�ยงจีากสภาพีแวดลื่้อมในัการ 
ที่ำางานัซึี�งมาจีากเคร่�องจัีกร สารเคมี แลื่ะความร้อนั ซึี�งอาจี 
ส่งผลื่ให้พีนัักงานัหร่อค่้ธุุรกิจีประสบอุบัติเหตุจีนัได้รับบาดเจ็ีบ 
หร่อเสียชีิวิตได้ บริษััที่ให้ความสำาคัญส้งสุดกับสุขภาพีแลื่ะ 
ความปลื่อดภัยของทุี่กคนั แลื่ะตั�งเป้าหมายว่าจีะต้องไม่มีอุบัติเหตุ 
ถึึงขั�นัหยุดงานั (Lost Time Injury Frequency Rate หร่อ  
LTIFR) ภายในัปี 2565 แลื่ะไม่มีอุบัติเหตุถึึงขั�นัเสียชีิวิตของ 
พีนัักงานัแลื่ะค่้ธุุรกิจีในัทุี่ก ๆ  ปี จึีงมีมาตรการเพ่ี�อลื่ดความเสี�ยง
ด้านัสุขภาพีแลื่ะความปลื่อดภัยดังนีั�

 • จัีดตั�งคณะกรรมการกำากับด้แลื่อาชีิวอนัามัยแลื่ะความ
ปลื่อดภัย ค่อ คณะกรรมการบริหารจัีดการด้านัความ
ปลื่อดภัยของค่้ธุุรกิจี (Contractor Safety Management 
Committee) คณะกรรมการความปลื่อดภัยในัการขนัส่ง 
(Transportation Safety Committee) คณะกรรมการ
ความปลื่อดภัยสำานัักงานั (Off ice Safety) คณะกรรมการ
วัฒนัธุรรมความปลื่อดภัย (Safety Culture Committee) 
แลื่ะคณะกรรมการพัีฒนัา Intelligent Safety Management 
Platform เพ่ี�อขับเคล่ื่�อนัแลื่ะด้แลื่งานัด้านัอาชีิวอนัามัย 
แลื่ะความปลื่อดภัยให้เข้มงวดแลื่ะมีประสิที่ธิุภาพียิ�งขึ�นั

 • สร้างความตระหนัักแลื่ะปรับเปลีื่�ยนัพีฤติกรรมการที่ำางานั 
ให้เกิดเป็นัวัฒนัธุรรมความปลื่อดภัย โดยบริษััที่บังคับใช้ิ 
กฎพิีทัี่กษ์ัชีิวิต (Life Saving Rules) กับพีนัักงานัแลื่ะ 
ค่้ธุุรกิจีอย่างเข้มงวด การให้ผ้้บริหารแลื่ะหัวหน้ัางานั 
เป็นัแบบอย่างในัความมุ่งมั�นัจีริงจัีงด้านัความปลื่อดภัย  
ตามแนัวปฏิิบัติของบริษััที่

 • ใช้ิระบบการจัีดการอาชีิวอนัามัยแลื่ะความปลื่อดภัยของ 
เอสซีีจีี (SCG Safety Framework) ร่วมกับเคร่�องม่อ 
ตรวจีประเมินัประสิที่ธิุผลื่ด้านัความปลื่อดภัย (Safety  
Performance Assessment Program: SPAP) เป็นัแนัวที่าง 
ในัการยกระดับมาตรฐานัอาชีิวอนัามัยแลื่ะความปลื่อดภัย 
ในัที่กุบริษััที่ยอ่ยของเอสซีีจีีพีีทัี่�งในัประเที่ศแลื่ะตา่งประเที่ศ

 • พัีฒนัาระบบ SAFEsave Intelligent Safety Management  
เพ่ี�อยกระดับมาตรฐานัความปลื่อดภัยทัี่�งในัประเที่ศแลื่ะ 
ต่างประเที่ศ ซึี�งมีความสามารถึวิเคราะห์ข้อม้ลื่ขั�นัส้ง  
(Machine Learning) แจ้ีงเต่อนัอันัตรายได้ ณ เหตุการณ์จีริง 
(Real Time) แลื่ะจัีดเก็บฐานัข้อม้ลื่ส่วนักลื่างแที่นัการบันัทึี่ก 
ข้อม้ลื่ในักระดาษั เพี่�อควบคุมความเสี�ยงอย่างรวดเร็ว 
เท่ี่าทัี่นัสถึานัการณ์

2.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและข้อพิพาท
เกี่ยวกับด้านแรงงาน

บริษััที่มีการประกอบธุุรกิจีในัหลื่ายประเที่ศ ซึี�งมีรายลื่ะเอียด 
ข้อกฎหมายเกี�ยวกับแรงงานัแลื่ะการตรวจีคนัเข้าเม่อง การจัีดหา 
พีนัักงานัจีากภายนัอก การจัีดหาวีซ่ีาแลื่ะใบอนุัญาตที่ำางานั 
สำาหรับแรงงานัต่างด้าวแตกต่างกันั บริษััที่จึีงมีความเสี�ยงทีี่�อาจี 
ไม่สามารถึปรับเปลีื่�ยนันัโยบายหร่อแนัวปฏิิบัติด้านัการบุคคลื่ 
ให้สอดคล้ื่องกับกฎหมายเกี�ยวกับแรงงานัในัแต่ลื่ะประเที่ศ  
นัอกจีากนีั� การทีี่�พีนัักงานัของบริษััที่ย่อยบางแห่งมีการรวมตัวกันั 
เป็นัสหภาพีแรงงานั ที่ำาให้บริษััที่มีความเสี�ยงจีากการนััดหยุดงานั  
การชิะลื่อการที่ำางานั ต้นัทุี่นัด้านัแรงงานัเพิี�มส้งขึ�นั แลื่ะปัญหา 
ด้านัแรงงานัอ่�นั ๆ ได้

บริษััที่เช่ิ�อมั�นัในัคุณค่าของคนั แลื่ะมุ่งมั�นัทีี่�จีะยึดถ่ึอแนัวที่าง 
การปฏิิบัติทีี่�เท่ี่าเทีี่ยมกันัต่อพีนัักงานัแลื่ะค่้ธุุรกิจีทุี่กฝ่ึาย จึีงให้ 
ความสำาคัญกับการกำาหนัดนัโยบายแลื่ะการปฏิิบัติทีี่�เกี�ยวข้อง 
กับแรงงานัอย่างรัดกุม โดยมีแผนับริหารจัีดการความเสี�ยง 
ด้านัสิที่ธิุมนุัษัยชินัแลื่ะข้อพิีพีาที่เกี�ยวกับด้านัแรงงานัดังนีั�

 • กำาหนัดนัโยบายการบริหารงานับุคคลื่ของบริษััที่ให้สอดคล้ื่อง
กับสิที่ธิุมนุัษัยชินัแลื่ะกฎหมายแรงงานัในัประเที่ศทีี่�บริษััที่
เข้าไปลื่งทุี่นั

 • ควบคุมการปฏิิบัติตามกฎหมายแรงงานัแลื่ะนัำาเสนัอ 
คณะจัีดการ โดยนัำาเสนัอกฎหมายที่ี�มีการเปลีื่�ยนัแปลื่ง แลื่ะ 
การปรับแนัวปฏิิบัติของบริษััที่ให้เป็นัไปตามข้อกำาหนัดที่าง 
กฎหมาย 

 • ติดตามกระบวนัการด้านัแรงงานัสัมพัีนัธ์ุ กำาหนัดการเจีรจีา 
กับสหภาพีแรงงานัของแต่ลื่ะบริษััที่ แลื่ะจัีดเตรียมแผนั 
เพ่ี�อรองรับความเสี�ยงในัช่ิวงเวลื่าต่าง ๆ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

066



3. ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล

3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษััที่มีการประกอบธุุรกจิีทีี่�หลื่ากหลื่ายตั�งแต่บรรจีภัุณฑ์์ต้นันัำ�าไปจีนัถึึงบรรจีภัุณฑ์์ปลื่ายนัำ�า แลื่ะมโีรงงานัผลื่ติตั�งอย้ใ่นัหลื่ายประเที่ศ 
บริษััที่จึีงต้องปฏิิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของประเที่ศนัั�นั ๆ  อยา่งไรก็ตาม กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในัแต่ลื่ะประเที่ศมกีารเปลีื่�ยนัแปลื่ง
อย้่ตลื่อดเวลื่า แลื่ะอาจีมีการออกกฎระเบียบใหม่ การเปลีื่�ยนัแปลื่งการตีความที่างกฎหมายแลื่ะกฎระเบียบทีี่�ใช้ิบังคับอย่้ให้แตกต่าง
ไปจีากเดิม จีึงมีความเสี�ยงที่ี�บริษััที่อาจีไม่ได้ปฏิิบัติตามกฎหมายหร่อระเบียบเหลื่่านัั�นัได้

ในัอดีตบริษััที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์ทีี่�มีการลื่ะเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างร้ายแรงจีนัถึึงขั�นัทีี่�ส่งผลื่กระที่บต่อการดำาเนิันัธุุรกิจี 
ของบริษััที่อย่างมีนััยสำาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษััที่ตระหนัักถึึงความสำาคัญต่อการบริหารจีัดการความเสี�ยง จึีงได้จัีดตั�งคณะที่ำางานั  
Compliance Management เพ่ี�อติดตามการปฏิิบัติตามกฎ ระเบียบ แลื่ะข้อบังคับอย่างใกล้ื่ชิิด รวมถึึงมีการนัำาแพีลื่ตฟื้อร์ม 
ดิจิีทัี่ลื่มาประยุกต์ใช้ิในัการบริหารจัีดการการปฏิิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แลื่ะจัีดเก็บเอกสารทีี่�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อให้บริษััที่สามารถึ 
ปฏิิบัติตามกฎ ระเบียบ แลื่ะข้อบังคับทีี่�มีการเปลีื่�ยนัแปลื่งได้อย่างมีประสิที่ธิุภาพี

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

4.1 ความเสีย่งดา้นการดำาเนินงานจากวกิฤตการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วิกฤตการณ์การแพีร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในัหลื่ายประเที่ศ 
ทัี่�วโลื่ก ที่ำาให้รัฐบาลื่ได้ออกข้อจีำากัดแลื่ะมาตรการต่าง ๆ  ทีี่�เข้มงวด 
เพ่ี�อจีำากัดการแพีร่ระบาด เช่ินั มาตรการหลีื่กเลีื่�ยงมิให้ใช้ิบริการ 
รถึขนัส่งสาธุารณะ มาตรการจีำากัดการอย้่รวมกันัในัทีี่�ชุิมชินั  
มาตรการจีำากัดการเดินัที่างระหว่างเม่องหร่อประเที่ศ ฯลื่ฯ ซึี�ง 
ส่งผลื่กระที่บต่อการดำาเนิันัชีิวิตประจีำาวันัของคนัส่วนัใหญ่แลื่ะ 
การดำาเนิันัธุุรกิจีอย่างมีนััยสำาคัญ โดยผลื่กระที่บของมาตรการ 
ดังกล่ื่าวอาจีที่ำาให้การดำาเนิันังานัมีความล่ื่าช้ิา เน่ั�องจีากพีนัักงานั 
ทีี่�มีความจีำาเป็นัต้องเข้ามาปฏิิบัติงานัในัสถึานัที่ี�ที่ำางานัไมส่ามารถึ 
เดินัที่างมาที่ำางานัได้ การจัีดส่งวัตถุึดิบจีากต่างประเที่ศหร่อ 
การส่งออกผลิื่ตภัณฑ์์ไปต่างประเที่ศต้องใช้ิเวลื่ายาวนัานัขึ�นั  
เน่ั�องจีากต้ค้อนัเที่นัเนัอรเ์กิดการขาดแคลื่นั หร่อการทีี่�ล้ื่กค้าหร่อ 
ค่้ธุุรกิจีทีี่�มีความสำาคัญต่อห่วงโซ่ีอุปที่านัของบรษัิัที่ได้รับผลื่กระที่บ 
จีากมาตรการดงักล่ื่าว โดยบริษััที่คาดวา่สถึานัการณบ์างประการ 
จีะยังคงดำาเนิันัต่อไปในัช่ิวง 6 เด่อนัแรกของปี 2564

ในัช่ิวงทีี่�มีการแพีร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษััที่มีมาตรการ 
จัีดการความเสี�ยงเพ่ี�อลื่ดผลื่กระที่บตอ่การดำาเนันิังานัของบรษัิัที่ 
ในัประเที่ศไที่ย ประเที่ศเวียดนัาม ประเที่ศอินัโดนีัเซีีย ประเที่ศ 
ฟิื้ลิื่ปปินัส์ แลื่ะประเที่ศมาเลื่เซีีย ดังต่อไปนีั�

 • จัีดตั�งคณะที่ำางานัสถึานัการณฉุ์ีกเฉิีนัเพี่�อตดิตามสถึานัการณ ์
การแพีร่ระบาดของโรคโควิด 19 แลื่ะรายงานัให้ผ้้บริหาร 
ที่ราบเป็นัประจีำาทุี่กสัปดาห์ เพ่ี�อพิีจีารณาปรับแผนัการ 
ดำาเนิันังานัของบริษััที่ไม่ให้เกิดการหยุดชิะงัก

 • เพิี�มระดับการปฏิิบัติตามมาตรฐานัความปลื่อดภัย สุขภาพี
แลื่ะอาชิวีอนัามยั โดยจัีดใหมี้มาตรการคดักรองผ้้เข้าอาคาร 

สำานัักงานัแลื่ะโรงงานัอย่างเข้มงวด เช่ินั ต้องวัดอุณหภ้มิ  
สวมหน้ัากากผ้าหร่อหน้ัากากอนัามัย จัีดสถึานัที่ี�แบบ 
เว้นัระยะห่าง ที่ำาความสะอาดพ่ี�นัทีี่�ส่วนักลื่างทีุ่กชัิ�วโมง  
เพ่ี�อความปลื่อดภัยของพีนัักงานัของบริษััที่ ตลื่อดจีนัล้ื่กค้า 
แลื่ะค่้ธุุรกิจี

 • ออกนัโยบายให้พีนัักงานักลุ่ื่มเสี�ยงต้องมีการด้แลื่สุขภาพี
ตัวเองอย่างใกล้ื่ชิิด (Self-Monitoring) หร่อการกักตัวเอง  
(Self-Quarantine) แลื่ะให้พีนัักงานัประจีำาสำานัักงานั 
ปฏิิบัติงานัจีากทีี่�บ้านั (Work From Home) ตามมาตรการ 
ควบคุมโรคจีากภาครัฐ
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 • รักษัาสภาพีคล่ื่อง โดยชิะลื่อการใช้ิงบประมาณทีี่�ไม่เกี�ยวข้องกับ 
การดำาเนิันังานั แลื่ะบริหารจัีดการสินัค้าคงเหล่ื่อของบริษััที่ 
 ให้เกิดประสิที่ธิุภาพีส้งสุดเพี่�อลื่ดจีำานัวนัเงินัที่นุัหมุนัเวียนั

 • บริหารสัดส่วนัของแหลื่ง่การจัีดหาวัตถุึดิบ เพ่ี�อลื่ดความเสี�ยง 
ด้านัระยะเวลื่าการจัีดส่ง เช่ินั การเพิี�มสัดส่วนัการจัีดหา 
วัตถุึดิบในัประเที่ศ แลื่ะนัำาเข้าจีากแหล่ื่งทีี่�ใกล้ื่กับโรงงานัของ 
บริษััที่เพิี�มมากขึ�นั (Short Haul) ตลื่อดจีนันัำาระบบ IT  
เข้ามาใช้ิในัการบริหารแผนัการซ่ี�อแลื่ะแผนัการจัีดส่งวัตถุึดิบ

 • ปรับเปลีื่�ยนัร้ปแบบการจัีดซ่ี�อแลื่ะการส่งออกบางส่วนั  
โดยเพิี�มสดัสว่นัการซ่ี�อในัร้ปแบบของ FOB (Free On Board)  
ซึี�งบริษััที่ดำาเนิันัการจีองเร่อเองในัสัดส่วนัทีี่�ส้งขึ�นั เพ่ี�อลื่ด 
การพึี�งพีาผ้้ประกอบการภายนัอก แลื่ะที่ำาให้บริษััที่เข้าใจี 
ถึึงสถึานัการณ์ด้านัการขนัส่งได้อย่างลื่ะเอียดแลื่ะรวดเร็ว 
มากขึ�นั แลื่ะการใช้ิการข้ามแดนัที่างบก (Cross Border)  
ด้วยรถึขนัส่งที่ดแที่นั

 • สร้างความไว้วางใจีในัผลิื่ตภัณฑ์์ของบริษััที่แลื่ะสร้าง 
ความเช่ิ�อมั�นัของล้ื่กค้า โดยยกระดับการปฏิิบัติตามเร่�อง 
ความปลื่อดภัย อาชีิวอนัามัย โดยเฉีพีาะอย่างยิ�งบรรจุีภัณฑ์์ 
ในัอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค รวมถึึงการจัีดการภายในัเพ่ี�อให้ 
สามารถึส่งมอบสินัค้าแลื่ะบริการให้ล้ื่กค้าได้อย่างต่อเน่ั�อง 
แลื่ะส่�อสารมาตรการต่าง ๆ ทีี่�ใช้ิในัช่ิวงทีี่�มีการแพีร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ต่อผ้้มีส่วนัได้เสียอย่างสมำ�าเสมอ

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนผลิต

5.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา 
วัตถุดิบหลักและเชื้อเพลิง

กระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่ใช้ิวัตถุึดิบแลื่ะพีลัื่งงานัจีำานัวนัมาก  
โดยวัตถุึดิบหลัื่กของบริษััที่ประกอบด้วยกระดาษัรีไซีเคิลื่ (RCP)  
ไม้ เย่�อกระดาษับริสุที่ธิุ� (Virgin pulp) แลื่ะสารเคมี ในัขณะทีี่� 
ต้นัทุี่นัพีลัื่งงานัหลัื่กของบริษััที่ประกอบด้วยถ่ึานัหินัแลื่ะเช่ิ�อเพีลิื่ง 
ชีิวมวลื่ ซึี�งใช้ิสำาหรับโรงงานัผลื่ิตไฟื้ฟ้ื้าพีลื่ังงานัถ่ึานัหินัทีี่�ส่ง 
กระแสไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะไอนัำ�าไปยังกระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่ในัช่ิวง 
หลื่ายปีทีี่�ผ่านัมา ราคาวัตถึุดิบหลื่ักแลื่ะเช่ิ�อเพีลื่ิงดังกลื่่าว 
มีความผันัผวนัแลื่ะมีการเปลีื่�ยนัแปลื่งบ่อยครั�ง ซึี�งเกิดจีาก 
สาเหตุหลื่ายประการ เช่ินั สถึานัการณ์อุปสงค์แลื่ะอุปที่านั 
ของตลื่าด กฎระเบยีบด้านัสิ�งแวดลื่อ้ม ภัยธุรรมชิาต ิสภาพีอากาศ  
แลื่ะปัจีจัียอ่�นั ๆ  ทีี่�อย่้นัอกเหน่ัอการควบคุมของบริษััที่ แลื่ะคาดว่า 
จีะผันัผวนัต่อไปในัอนัาคต

เอสซีีจีีพีีตระหนัักว่า ความผันัผวนัของราคาวัตถุึดิบหลื่ักแลื่ะ 
เช่ิ�อเพีลิื่งมีความเสี�ยงทีี่�อาจีที่ำาให้ต้นัทุี่นัการผลื่ิตผันัผวนัด้วย 
เช่ินักันั ซึี�งในักรณีทีี่�ราคาวัตถุึดิบหลัื่กแลื่ะเช่ิ�อเพีลิื่งปรับตัวส้งขึ�นั 
อย่างมีนััยสำาคัญ แลื่ะบริษััที่อาจีไม่สามารถึปรับราคาผลิื่ตภัณฑ์์ 
ให้สะท้ี่อนักับต้นัทุี่นัพีลัื่งงานัทีี่�เพิี�มส้งขึ�นัได้ ก็อาจีจีะส่งผลื่กระที่บ 
ต่อผลื่การดำาเนิันังานัของบริษััที่ ดังนัั�นั บริษััที่จึีงมีมาตรการ 
ในัการจัีดการความเสี�ยงดังนีั�

 • มีธุุรกิจีครบวงจีรตั�งแต่ต้นันัำ�าถึึงปลื่ายนัำ�า โดยดำาเนิันักิจีกรรม 
จัีดหาไม้อย่างครบวงจีร ตั�งแต่ส่งเสริมการปล้ื่กไม้โตเร็ว  
การปล้ื่กสวนัไม้ย้คาลิื่ปตัสของบริษััที่เอง แลื่ะการจัีดหาไม้  
เพ่ี�อส่งต่อเป็นัวัตถึุดิบให้กับอุตสาหกรรมเย่�อกระดาษั  
ซึี�งเย่�อกระดาษัจีะนัำาไปใช้ิเป็นัวัตถุึดิบสำาหรับที่ำากระดาษั 
พิีมพ์ีเขียนั บรรจุีภัณฑ์์สำาหรับอาหาร แลื่ะกระดาษับรรจุีภัณฑ์์

 • กระจีายความเสี�ยงโดยการจัีดหาวัตถุึดิบจีากหลื่ายแหล่ื่ง  
เช่ินั จัีดหา RCP ภายในัประเที่ศ ทัี่�งจีากศ้นัย์จัีดการวัสดุ 
รีไซีเคิลื่ จัีดซ่ี�อตรง แลื่ะจีากค่้ค้า สำาหรับการจัีดหา RCP  
ต่างประเที่ศ มีการกระจีายการซ่ี�อในัทุี่กที่วีป เพ่ี�อให้มี 
ช่ิองที่างการจัีดหาวัตถุึดิบมากขึ�นั

 • มีการจัีดหาวัตถุึดิบหลัื่กผ่านัหน่ัวยงานักลื่างแลื่ะมีการรวมซ่ี�อ 
(Pooled Sourcing) เพ่ี�อให้สามารถึบริหารต้นัทุี่นัได้ 
อย่างเหมาะสม

 • มีการใช้ิเช่ิ�อเพีลื่ิงที่างเล่ื่อกทีี่�หลื่ากหลื่าย เช่ินั Biomass  
จีากชิิ�นัไม้สับ เปล่ื่อกไม้ รวมถึึงการลื่ดความผันัผวนัต้นัทุี่นั 
ด้านัพีลัื่งงานัโดยมีการที่ำาสัญญาซ่ี�อขายล่ื่วงหน้ัา

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

068



6. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

6.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในเชิงกลยุทธ์  
การรวมเข้ากับกิจการหรือธุรกิจที่บริษัท 
ได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ

เอสซีีจีีพีีมีกลื่ยุที่ธ์ุการเติบโตที่างธุุรกิจีผ่านัการควบรวมกิจีการ
อ่�นั ๆ ทีี่�มีความสอดคล้ื่องกับทิี่ศที่างการดำาเนิันัธุุรกิจีของบริษััที่ 
โดยความสำาเร็จีของกลื่ยุที่ธ์ุนีั�ขึ�นัอย้่กับความสามารถึของบริษััที่ 
ในัการคัดเล่ื่อกธุุรกิจีทีี่�บริษััที่จีะเข้าควบรวมกิจีการ การดำาเนิันัการ 
เพ่ี�อให้ได้มา แลื่ะการรวมเข้ากับกิจีการหร่อธุุรกิจีทีี่�บริษััที่ 
ได้มา ซึี�งประกอบไปด้วยความเสี�ยงหลื่ายประการ เช่ินั  
ความเสี�ยงในัการประเมินัม้ลื่ค่ากิจีการ ความเสี�ยงในัการประเมินั 
จุีดแข็งแลื่ะจุีดอ่อนัของกิจีการทีี่�จีะได้มา ความเสี�ยงในัการ 
ตรวจีสอบข้อม้ลื่ที่ี�เกี�ยวข้องกับกิจีการก่อนัทีี่�จีะเข้าที่ำาธุุรกรรม  
ความเสี�ยงเกี�ยวกับการควบรวมแลื่ะบริหารกิจีการ ซึี�งรวมถึึง 
ความเสี�ยงด้านัการรวมบุคลื่ากรเดิมทีี่�มีอย้่เข้ากับบุคลื่ากรของ 
กิจีการที่ี�บริษััที่เข้าซ่ี�อ อันัเน่ั�องมาจีากความแตกต่างที่างด้านั 
วัฒนัธุรรมแลื่ะภาษัา ตลื่อดจีนัความเสี�ยงด้านัการเม่องแลื่ะ 
กฎระเบียบของบางประเที่ศ ซึี�งที่ำาให้บริษััที่อาจีไม่ได้รับประโยชิน์ั 
อยา่งเต็มทีี่�ภายในัระยะเวลื่าตามทีี่�คาดหวัง บริษััที่จึีงมีมาตรการ 
จัีดการความเสี�ยงดังนีั�

 • ปรับปรุงกระบวนัการคดัเล่ื่อกแลื่ะควบรวมกิจีการให้มีความ
ชัิดเจีนัขึ�นั ทัี่�งในัด้านัการนัำาเสนัอข้อม้ลื่เพ่ี�อการตัดสินัใจีของ
ผ้้บริหารระดับส้ง แลื่ะความครอบคลืุ่มของกระบวนัการ
ที่ำางานั ตั�งแต่ขั�นัตอนัการคัดเล่ื่อกกิจีการไปจีนัถึึงภายหลัื่ง
การควบรวมกิจีการเสร็จีสิ�นั ซึี�งเรียกว่า Pre & Post Merger 
Integration Framework (PPMI)

 • กำาหนัดให้มีการนัำาเสนัอแผนับ้รณาการกิจีการต่อผ้้บริหาร 
ระดบัส้ง แลื่ะมกีารตดิตามผลื่การบ้รณาการอยา่งสมำ�าเสมอ  
โดยให้ความสำาคัญทัี่�งด้านัประโยชิน์ัจีากการผนึักพีลัื่งที่าง 
ธุุรกิจี (Synergy) บรรษััที่ภิบาลื่ (Governance) แลื่ะ 
การปล้ื่กฝัึงวัฒนัธุรรมองค์กร (Culture Integration)

 • จัีดให้มีทีี่มทีี่�ปรึกษัาทีี่�มีความเชีิ�ยวชิาญจีากด้านัต่าง ๆ เช่ินั  
กฎหมาย แลื่ะการเงินั เพ่ี�อพิีจีารณาความเสี�ยงในัการควบรวม 
กิจีการ แลื่ะกำาหนัดมาตรการจีัดการเพี่�อลื่ดความเสี�ยง 
เหล่ื่านัั�นั

6.2 ความเสี่ยงจากการที่โรงงานผลิตของบริษัท
อาจหยุดชะงัก

บริษััที่มีโรงงานัผลิื่ตจีำานัวนั 42 แห่งในัประเที่ศไที่ย ประเที่ศ
เวียดนัาม ประเที่ศอินัโดนีัเซีีย ประเที่ศฟิื้ลิื่ปปินัส์ แลื่ะประเที่ศ 
มาเลื่เซีีย แลื่ะบริษััที่ยังมีแผนัทีี่�จีะขยายการประกอบธุุรกิจี 
ของบริษััที่ทัี่�งในัระยะกลื่างแลื่ะระยะยาวไปยังประเที่ศอ่�นั ๆ  
ทัี่�งในัแลื่ะนัอกภ้มิภาคอาเซีียนั การประกอบธุุรกิจีรวมทัี่�ง 

การจัีดจีำาหน่ัายผลิื่ตภัณฑ์์ของบริษััที่นัั�นัมีความเสี�ยงด้านัการ 
ดำาเนิันังานัแลื่ะความเสี�ยงอ่�นั ๆ  ทีี่�ตามปกติจีะเกิดขึ�นักบัการผลิื่ต 
บรรจุีภัณฑ์์จีากเย่�อแลื่ะกระดาษั กระดาษับรรจุีภัณฑ์์ แลื่ะ 
บรรจุีภัณฑ์์พีอลิื่เมอร์ เช่ินั ความเสี�ยงในัการผลิื่ต การจัีดเก็บ แลื่ะ 
การขนัส่งบรรจุีภัณฑ์์ ซึี�งอาจีที่ำาให้เกิดช่ิวงเวลื่าทีี่�เคร่�องจัีกร 
ไม่ที่ำางานันัอกกำาหนัดการ (Downtime) ที่ำาให้กำาลัื่งการผลื่ติของ 
โรงงานันัั�นัลื่ดลื่ง แลื่ะส่งผลื่กระที่บตอ่การดำาเนิันังานัของโรงงานั 
ผลิื่ตของบริษััที่ ดังนัั�นับริษััที่กำาหนัดให้มีมาตรการบริหาร 
ความเสี�ยงดังต่อไปนีั�

 • กำาหนัดให้ทุี่กโรงงานัมีข้อม้ลื่มาตรฐานัของเคร่�องจัีกร แลื่ะ
ใช้ิเป็นัแนัวที่างปฏิิบัติร่วมกันัได้ในัโรงงานัทัี่�งหมด

 • ให้พีนัักงานัเอสซีีจีีทีี่�ได้รับมอบหมายงานัในัแต่ลื่ะประเที่ศ  
หร่อในัแต่ลื่ะโรงงานั ช่ิวยจัีดการธุุรกิจีแลื่ะรายงานัใหป้ระธุานั
เจ้ีาหน้ัาทีี่�ปฏิิบัติการของแต่ลื่ะกิจีการที่ราบอยา่งสมำ�าเสมอ

 • จัีดให้มีการประชิุมเชิิงปฏิิบัติการร่วมกับบริษััที่ย่อยในั 
ต่างประเที่ศประจีำาทีุ่กเด่อนั โดยกำาหนัดให้มีโรงงานัสำารอง  
(Backup Plant) ทีี่�สามารถึผลิื่ตผลิื่ตภัณฑ์์ที่ดแที่นักันัได้ 
เพ่ี�อรองรับในักรณีทีี่�การผลิื่ตในัโรงงานับางประเที่ศอาจีจีะ
หยุดชิะงัก

 • จัีดตั�งทีี่มขายในัแต่ลื่ะภ้มิภาคเพ่ี�อมุ่งเน้ันัไปทีี่�ล้ื่กค้า  
Multi-National Company (MNC) ทีี่�มีการผลิื่ตทัี่�ง 
ในัประเที่ศไที่ย ประเที่ศเวียดนัาม แลื่ะประเที่ศอินัโดนีัเซีีย

 • ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนัักร้้ให้กับพีนัักงานัอย่าง
ต่อเน่ั�องผ่านัการจัีดอบรมแลื่ะกิจีกรรมต่าง ๆ

6.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถคาดการณ์ 
แนวโน้มของเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

การเติบโตของตลื่าดในัภ้มิภาคอาเซีียนัส่วนัหนึั�งเป็นัผลื่มาจีาก 
การเปลีื่�ยนัแปลื่งที่างเศรษัฐกิจีทีี่�สำาคัญ (Megatrends) เช่ินั  
การอุปโภคบริโภคทีี่�เพิี�มขึ�นัเน่ั�องจีากการขยายตัวของเขตเม่อง 
อย่างรวดเร็ว แลื่ะการเพิี�มขึ�นัของประชิากรที่ี�มีระดับรายได้ 
ปานักลื่างแลื่ะรายได้ทีี่�พึีงใช้ิสอยได้ (Disposable Income)  
การเปลีื่�ยนัแปลื่งดังกล่ื่าวที่ำาให้พีฤติกรรมแลื่ะความต้องการของ 
ผ้้บริโภคเปลีื่�ยนัแปลื่งไป เช่ินั การปรับเปลีื่�ยนัไปซ่ี�อสินัค้าผ่านั 
ช่ิองที่างอีคอมเมิร์ซี การให้ความสำาคัญกับความสะดวกจีาก 
การใช้ิผลิื่ตภัณฑ์์ แลื่ะการตระหนัักถึึงผลื่กระที่บต่อสิ�งแวดล้ื่อม 
บนัแนัวคิดเร่�องความยั�งยน่ั ดังนัั�นัการออกแบบแลื่ะร้ปแบบของ 
บรรจุีภัณฑ์์ของบริษััที่จึีงต้องสามารถึปรับเปลีื่�ยนัได้ในัทัี่นัทีี่ 
ตามความต้องการทีี่�เปลีื่�ยนัแปลื่งไป เช่ินั บรรจุีภัณฑ์์พีอลิื่เมอร์ 
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จีะต้องสามารถึย่ดอายุการเก็บรักษัาได้ยาวนัานัขึ�นั มีขนัาดเล็ื่ก 
แลื่ะนัำ�าหนัักเบา สามารถึปิดผนึักซีำ�าได้ เข้าไมโครเวฟื้ได้  
แลื่ะสามารถึกำาจัีดได้ง่าย หร่อบรรจุีภัณฑ์์จีากเย่�อแลื่ะกระดาษั  
จีะต้องมาจีากกระบวนัการผลื่ิตทีี่�ใช้ิวัตถุึดิบแลื่ะพีลื่ังงานั 
ในัปริมาณลื่ดลื่ง (Lightweight G Technology) ซึี�งลื่ด 
ผลื่กระที่บต่อสิ�งแวดล้ื่อม เป็นัต้นั

กลื่ยุที่ธ์ุที่างธุุรกิจีของบริษััที่ขึ�นัอย่้กับความสามารถึในัการนัำาเสนัอ 
โซีล้ื่ชัินับรรจีภัุณฑ์์ทีี่�แตกต่างแลื่ะตรงกบัความตอ้งการของล้ื่กค้า 
แต่ลื่ะรายของบริษััที่ แลื่ะเพ่ี�อบริหารจัีดการความเสี�ยงดังกล่ื่าว  
บริษััที่จึีงได้นัำามาตรการต่อไปนีั�มาใช้ิในักระบวนัการที่ำางานั  
เพ่ี�อลื่ดความเสี�ยงด้านัการดำาเนิันัธุุรกิจีทีี่�เกิดจีากการนัำาเสนัอ 
โซีล้ื่ชัินับรรจุีภัณฑ์์ใหม่ ๆ  เพ่ี�อตอบสนัองความต้องการของล้ื่กค้า 
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนีั�

 • การพัีฒนัาโปรแกรมบริหารจัีดการความสัมพัีนัธ์ุกับล้ื่กค้า 
(Customer Relationship Management)

 • การจัีดตั�งฝ่ึายโซีล้ื่ชัินัดา้นัการออกแบบของบริษััที่ กล่ื่าวค่อ  
เอสซีีจีีพีี อินัสไปร์ โซีล้ื่ชัินัส์ สต้ดิโอ (SCGP-Inspired  
Solutions Studio) ทีี่�ให้บริการออกแบบบรรจุีภัณฑ์์

 • มีผลิื่ตภัณฑ์์ในัสายธุุรกิจีบรรจุีภัณฑ์์แบบครบวงจีรทีี่�ครอบคลุื่ม 
แลื่ะหลื่ากหลื่ายกว่า 120,000 ร้ปแบบ (Stock Keeping  
Unit หร่อ SKU) เพ่ี�อรองรับตลื่าดผ้้บริโภคทีี่�มีแนัวโน้ัม 
ความต้องการทีี่�หลื่ากหลื่ายแลื่ะเติบโตส้ง

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

7.1 ความเสี่ยงจากการหดตัวอย่างต่อเน่ืองของ 
อุปสงค์และภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

ในัปี 2563 วิกฤตการณ์การแพีร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลื่ให้ 
เศรษัฐกิจีของประเที่ศในัภ้มิภาคอาเซีียนัรวมทัี่�งทีี่�ประเที่ศไที่ย 
ประเที่ศเวียดนัาม ประเที่ศอินัโดนัีเซีีย แลื่ะประเที่ศฟิื้ลิื่ปปินัส์ 
หดตัว แลื่ะกำาลัื่งซ่ี�อของผ้้บริโภคลื่ดลื่งอยา่งมาก แม้ว่าภาครัฐจีะเริ�ม 
ผ่อนัปรนัมาตรการลื่อ็กดาวนัเ์พ่ี�อจีำากัดการแพีร่ระบาดลื่งในัชิว่ง 
ครึ�งหลัื่งของปี 2563 รวมถึึงการพีฒันัาวคัซีีนัสำาหรับโรคโควดิ 19  
มีความค่บหน้ัาเร็วกว่าทีี่�คาด จีะที่ำาให้เศรษัฐกิจีในับางประเที่ศเริ�ม 
ที่ยอยฟ้ื้�นัตัวจีากจุีดตำ�าสุดขึ�นัมาแล้ื่ว แต่สถึานัการณ์การแพีร่ระบาด 
แลื่ะประสิที่ธิุภาพีการใช้ิวัคซีีนัยังคงมีความไม่แนั่นัอนัส้ง จึีงยัง 
มีโอกาสที่ี�จีะที่ำาให้อัตราการเติบโตของเศรษัฐกิจีอย้่ในัระดับตำ�า 
อย่างต่อเน่ั�อง ซึี�งหากเศรษัฐกิจีเติบโตในัระดับตำ�าเป็นัเวลื่านัานั  
ก็อาจีจีะสง่ผลื่กระที่บในัเชิิงลื่บตอ่กำาลัื่งซ่ี�อของผ้บ้ริโภคบางกลุ่ื่ม 
อย่างถึาวร ในัขณะเดียวกันั วิกฤตการณ์การแพีร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ยังที่ำาใหเ้กดิการเปลีื่�ยนัแปลื่งของภ้มทัิี่ศนัท์ี่างธุุรกจิีทีี่�รวดเร็ว 
ยิ�งขึ�นั อาทิี่ การเปลีื่�ยนัแปลื่งของพีฤติกรรมของผ้้บริโภคที่ี�เปลีื่�ยนัไป 
นิัยมซ่ี�อสินัค้าออนัไลื่นัม์ากขึ�นั ธุุรกิจีร้านัอาหารเปลีื่�ยนัร้ปแบบเป็นั 

ขายออนัไลื่น์ัเพิี�มขึ�นั ที่ำาให้มคีวามต้องการมากขึ�นัต่อบรรจุีภณัฑ์์ 
ทีี่�มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการขนัส่ง ขนัาดเลื่็กลื่ง สามารถึ 
ป้องกันัความเสยีหายของสนิัค้าได้มาก หร่อการทีี่�ผ้้บริโภคหนััมา 
สั�งอาหารไปรับประที่านัทีี่�บา้นัแลื่ะมีความตระหนัักใส่ใจีต่อสุขภาพี 
มากขึ�นั ส่งผลื่ให้มีความต้องการบรรจุีภัณฑ์์ทีี่�ปลื่อดภัย สามารถึ 
ลื่ดความเสี�ยงจีากการปนัเป้�อนั แลื่ะชิว่ยในัการด้แลื่สุขภาพีเพิี�มขึ�นั 
ด้วยเช่ินักันั

สถึานัการณ์เศรษัฐกิจีทีี่�มีแนัวโน้ัมการเติบโตในัระดับตำ�าแลื่ะ 
พีฤติกรรมของผ้้บริโภคทีี่�เปลีื่�ยนัแปลื่งไปเหลื่่านีั� อาจีส่งผลื่ต่อ 
การดำาเนิันัธุุรกิจีของบริษััที่ในัอีก 3 - 5 ปีข้างหน้ัา ซึี�งหาก 
บริษััที่ไม่สามารถึปรับกลื่ยุที่ธ์ุแลื่ะร้ปแบบการดำาเนิันัธุุรกิจีได้อย่าง 
เหมาะสมแลื่ะทัี่นักาลื่ หร่อไม่สามารถึนัำาเที่คโนัโลื่ยีมาใช้ิได้ทัี่นั  
บริษััที่อาจีจีะส้ญเสียล้ื่กค้า หร่อมีต้นัทุี่นัในัการดำาเนิันัธุุรกิจีเพิี�มขึ�นั 
บริษััที่จึีงมีแผนัในัการบริหารจัีดการความเสี�ยงโดย

 • เพิี�มสัดส่วนัการขายบรรจุีภัณฑ์์ให้กับล้ื่กค้าในัภาคธุุรกิจี 
สินัค้าอุปโภคบริโภค ซึี�งเป็นักลุ่ื่มทีี่�ได้รับผลื่กระที่บจีาก 
วิกฤตการณ์การแพีร่ระบาดของโรคโควิด 19 ค่อนัข้างน้ัอย

 • ที่ำางานัรว่มกบัล้ื่กค้าอยา่งใกลื่ชิ้ิด เพี่�อปรบัปรงุกระบวนัการผลื่ติ 
ขนัส่ง แลื่ะสร้างโซีล้ื่ชัินับรรจุีภัณฑ์์ทีี่�เหมาะสมสำาหรับล้ื่กค้า 
แต่ลื่ะราย โดยเฉีพีาะล้ื่กค้าทีี่�อย้่ในัภาคธุุรกิจีอีคอมเมิร์ซี 
ซึี�งความต้องการผลิื่ตภัณฑ์์เพิี�มขึ�นัอย่างรวดเร็ว

 • นัำามาตรการต่าง ๆ มาใช้ิ เพ่ี�อให้มั�นัใจีว่าบรรจุีภัณฑ์์ของ 
บริษััที่ถ้ึกสุขลัื่กษัณะแลื่ะเป็นัไปตามมาตรฐานัขั�นัส้ง ว่าด้วย 
การปฏิิบัติตามหลัื่กเกณฑ์์แลื่ะวิธีุการทีี่�ดีในัการผลิื่ตอาหาร  
(Good Manufacturing Practices หร่อ GMP)

 • จัีดใหมี้บรรจีภัุณฑ์์แบบครบวงจีรที่ี�หลื่ากหลื่ายกวา่ 120,000 
SKUs เพ่ี�อรองรับความต้องการทีี่�หลื่ากหลื่ายของผ้้บริโภค

7.2 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนเศษกระดาษ 
รไีซเคลิ (RCP) ซ่ึงเปน็วตัถดุบิหลกัของบรษิทั  
เน่ืองจากกฎระเบียบห้ามหรือจำากัดการนำาเข้า 
เศษกระดาษรไีซเคลิ ทีมี่แนวโน้มเข้มงวดมากขึน้ 
ในหลายประเทศ

ในัปี 2561 ประเที่ศจีีนัได้เริ�มนัำาข้อห้ามการนัำาเข้าของเสียมา
บังคับใช้ิกับผ้้ประกอบการภายในัประเที่ศจีีนั ซึี�งได้ครอบคลุื่มถึึง
การควบคุมแลื่ะจีำากัดปริมาณการนัำาเข้า RCP ด้วยระบบโควตา
ทีี่�รัฐบาลื่เป็นัผ้้อนุัมัติ ด้วยเป้าหมายทีี่�จีะลื่ดการนัำาเข้าของเสีย
เข้าส่้ประเที่ศ ในัแต่ลื่ะปีทีี่�ผ่านัมารัฐบาลื่ของประเที่ศจีีนัได้มี
การปรับลื่ดโควตาการนัำาเข้า RCP พีร้อมกับเพิี�มความเข้มงวด
ด้านัการคัดกรองคุณภาพีของ RCP นัำาเข้าอย่างต่อเน่ั�อง ทัี่�งนีั� 
โควตาดังกลื่่าวได้ถ้ึกปรับลื่งจีนัเป็นัศ้นัย์สำาหรับปี 2564 ซึี�งจีะ 
ที่ำาให้ผ้้ประกอบการในัประเที่ศจีีนัไม่สามารถึนัำาเข้า RCP ได้  
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ตั�งแต่วันัทีี่� 1 มกราคม 2564 เป็นัต้นัไป แลื่ะส่งผลื่ให้ RCP ทีี่�เคย 
ส่งเข้าประเที่ศจีีนัจีำาเป็นัต้องเปลีื่�ยนัจุีดหมายปลื่ายที่างไปยัง 
ประเที่ศอ่�นั เช่ินั ประเที่ศในักลุ่ื่มอาเซีียนั ผลื่กระที่บจีากข้อห้าม 
ดังกล่ื่าวได้ที่ำาให้รัฐบาลื่ในัประเที่ศทีี่�ได้รับผลื่ข้างเคียงเริ�มต่�นัตัว  
เช่ินั ประเที่ศอินัโดนีัเซีียได้มีการออกมาตรการควบคุมคุณภาพี 
ของเศษักระดาษันัำาเข้าอย่างเข้มงวด โดยมีผลื่บังคับใช้ิตั�งแต่ 
เด่อนักรกฎาคม 2562 แลื่ะประเที่ศเวียดนัามไดป้ระกาศเปา้หมาย 
ว่าจีะห้ามการนัำาเข้าเศษักระดาษัผสม (Mixed paper) ตั�งแต่ 
เด่อนัมกราคม 2565 เป็นัต้นัไป แม้ว่ามาตรการของประเที่ศ 
ดังกล่ื่าวอาจีจีะยังไม่รุนัแรงเท่ี่ากับของประเที่ศจีีนั แต่ก็มีโอกาส 
ทีี่�ประเที่ศดงักลื่า่วจีะยกระดบัความเข้มข้นัขึ�นั รวมถึึงการที่ี�ประเที่ศ
อ่�นั ๆ ในัภ้มิภาคอาเซีียนัจีะเริ�มนัำามาตรการในัลัื่กษัณะเดียวกันั 
มาบังคับใช้ิในัอนัาคต สำาหรบัประเที่ศไที่ย แมจ้ีะยงัไมมี่การประกาศ
กฎระเบียบใด ๆ  ออกมาจีากที่างภาครัฐ แต่ภาคธุุรกิจีก็ได้มีการ 
ยกระดับการจัีดการของเสียให้เป็นัไปตามมาตรฐานัสากลื่ ตลื่อดจีนั 
ออกแบบให้มีกระบวนัการจีัดการเชิิงป้องกันัอย่างเหมาะสม  
เช่ินั การคัดเล่ื่อกผ้้ขายทีี่�ได้มาตรฐานั เพ่ี�อลื่ดความเสี�ยงในักรณี 
ทีี่�กฎระเบียบอาจีมีความเข้มงวดเพิี�มขึ�นัในัอนัาคต

กระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่มีการพึี�งพีา RCP มากกว่าร้อยลื่ะ 95 
ของเย่�อกระดาษัทัี่�งหมดทีี่�นัำามาใช้ิในัสายธุุรกิจีบรรจุีภัณฑ์์ 
ครบวงจีรของบริษััที่ การเปลีื่�ยนัแปลื่งร้ปแบบการค้าของ RCP  
แลื่ะโอกาสทีี่�รัฐบาลื่ของประเที่ศต่าง ๆ ในัภ้มิภาคอาเซีียนัซึี�งมี 
โรงงานัผลิื่ตกระดาษับรรจุีภัณฑ์์ของบริษััที่ตั�งอย่้ อาจีนัำาข้อห้ามทีี่�
มีความเข้มงวดมากขึ�นั หร่อเข้มงวดเที่า่กับประเที่ศจีีนัมาบังคับใช้ิ 
ย่อมเป็นัความเสี�ยงต่อกระบวนัการผลื่ิตของบริษััที่ แลื่ะหาก 
บริษััที่ไม่สามารถึจัีดหาแหล่ื่งวัตถุึดิบ RCP ในัประเที่ศที่ดแที่นั 
ได้เพีียงพีอ หร่อกระบวนัการผลิื่ตของบริษััที่ไม่สามารถึรองรับ 
การใช้ิ RCP จีากแหลื่่งอ่�นัได้อย่างเต็มทีี่� ก็อาจีส่งผลื่กระที่บ 
ต่อธุุรกิจีแลื่ะผลื่การดำาเนิันังานัอย่างมีนััยสำาคัญ

เอสซีีจีีพีีจึีงได้ตั�งเป้าหมายระยะยาวให้สัดส่วนัของปริมาณ RCP  
ทีี่�สามารถึจัีดหาได้จีากแหล่ื่งภายในัประเที่ศทีี่�บริษััที่มีโรงงานั 
ตั�งอย่้ เพิี�มขึ�นัเป็นัสัดส่วนัประมาณครึ�งหนึั�งของปริมาณ RCP  
ทีี่�บริษััที่ใช้ิในัแต่ลื่ะปี โดยกำาหนัดให้มีมาตรการดังนีั�

 • เพิี�มจีำานัวนัศ้นัยจั์ีดการวสัดุรีไซีเคิลื่ทีี่�บริษััที่เป็นัผ้้ดำาเนิันัการเอง 
แลื่ะเคร่อข่ายศ้นัย์จัีดการวัสดุรีไซีเคิลื่ของบริษััที่ทีี่�บริษััที่ 
ภายนัอกเป็นัผ้้ดำาเนิันัการ ในัทีุ่กประเที่ศที่ี�บริษััที่มีโรงงานั
ผลิื่ตกระดาษับรรจุีภัณฑ์์

 • เพิี�มเคร่อข่ายการจัีดเก็บโดยตรงจีากผ้้ประกอบการค้าส่ง 
แลื่ะค้าปลีื่กขนัาดใหญ่ โรงงานั แลื่ะนิัคมอุตสาหกรรม

 • กระจีายแหล่ื่งนัำาเข้าวัตถุึดิบให้หลื่ากหลื่ายทัี่�งจีากสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป ประเที่ศญี�ปุ่นั แลื่ะประเที่ศออสเตรเลีื่ย

 • ริเริ�มแอปพีลื่ิเคชัินั Paper-X เป็นัระบบให้บริการรับซ่ี�อ 
กระดาษักลัื่บมารีไซีเคิลื่ เพ่ี�อให้ผ้้ใช้ิงานัทัี่�วไปสามารถึเรียก 

ใช้ิบริการ ที่ำาให้สะดวกแลื่ะรวดเร็วในัจัีดเก็บ RCP เปิดตัว 
ครั�งแรกในัเด่อนัมีนัาคม 2562

 • รณรงค์เพิี�มอัตราการจัีดเก็บกระดาษักลัื่บมาใช้ิใหม่ (Recovery 
Rate) ของประเที่ศ แลื่ะสนัับสนุันัการคัดแยกตั�งแต่ต้นัที่าง 
โดยร่วมกับนิัติบุคคลื่ทีี่�พัีกอาศัย โรงเรียนั มหาวิที่ยาลัื่ย ตึก
สำานัักงานั แลื่ะเคร่อข่ายความร่วมม่อต่าง ๆ ในัการจัีดตั�ง
จุีดรับ (Drop Point) RCP ผ่านัโครงการ Paper-X เพ่ี�อนัำา
เศษักระดาษัจีากกลุ่ื่มล้ื่กค้าต้นัที่างกลื่ับมาใช้ิเป็นัวัตถุึดิบ
ของบริษััที่ ซึี�งช่ิวยลื่ดการสร้างของขยะในัแหล่ื่งชุิมชินัแลื่ะ
สถึานัประกอบการ โดยในัป ี2563 ไดมี้การตั�งจุีดรับเพิี�มขึ�นั
เป็นัมากกว่า 380 แห่งในัประเที่ศไที่ย

 • ส่งเสริมแนัวคิดด้านัหลัื่กเศรษัฐกิจีหมุนัเวียนัอย่างต่อเนั่�อง  
โดยการจัีดกิจีกรรมรว่มกบัหุ้นัส่วนัที่างธุุรกจิี เช่ินั งานั SCG 
SD Symposium, Perks from Trash ตลื่อดจีนัเข้าร่วม 
ลื่งนัามกบัเคร่อข่ายเพี่�อความยั�งยน่ัแหง่ประเที่ศไที่ย (TRBN)  
แลื่ะภาคีเพ่ี�อขับเคล่ื่�อนัเศรษัฐกิจีหมุนัเวียนั ผ่านัโครงการ  
“หมุนัเวียนั เปลีื่�ยนัโลื่ก”

7.3 ความเสีย่งจากมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม อันเกิด 
จากพลาสติกและปัญหาขยะพลาสติก

ปัจีจุีบันัปัญหามลื่ภาวะที่างสิ�งแวดล้ื่อมอันัเกิดจีากพีลื่าสติกแลื่ะ 
ปัญหาขยะพีลื่าสติกมีความรุนัแรงเพิี�มมากขึ�นัเร่�อย ๆ ผ้้บริโภค 
มีแนัวโนัม้ทีี่�จีะตระหนัักถึึงผลื่กระที่บตอ่สิ�งแวดลื่อ้มแลื่ะแนัวคิด 
เร่�องความยั�งย่นัมากขึ�นั เหตุการณ์เหล่ื่านีั�ได้ส่งผลื่กระที่บต่อ 
การเปลีื่�ยนัแปลื่งพีฤติกรรมผ้้บริโภคอย่างมีนััยสำาคัญทีี่�อาจีจีะ 
เห็นัผลื่ชัิดเจีนัขึ�นัในัอีก 3 - 5 ปีข้างหน้ัา เช่ินั เน้ันัการเล่ื่อกซ่ี�อ 
สินัค้าแลื่ะเล่ื่อกใช้ิบริการทีี่�เป็นัมิตรต่อสิ�งแวดล้ื่อม การซ่ี�อสินัค้า 
แลื่ะบริการจีากผ้้ประกอบการทีี่�มีแนัวที่างลื่ดการใช้ิที่รัพียากร 
ในัการผลิื่ตหร่อการนัำาวัสดุรีไซีเคิลื่กลัื่บเข้าส่้กระบวนัการผลิื่ต 
อีกครั�ง กระแสความนิัยมดังกล่ื่าวอาจีที่ำาให้ผ้้บริโภคเล่ื่อก 
ทีี่�จีะไม่ซ่ี�อผลื่ิตภัณฑ์์ของบริษััที่ทีี่�ที่ำาจีากพีลื่าสติก หากบริษััที่ 
ไม่มีการพัีฒนัาเที่คโนัโลื่ยีด้านัการรีไซีเคิลื่ ก็อาจีมีผลื่กระที่บ 
ที่ำาให้ธุุรกิจีแลื่ะผลื่การดำาเนิันังานัได้รับผลื่กระที่บอย่างมีนััยสำาคัญ  
บริษััที่จึีงมีมาตรการรองรับดังนีั�

 • ตั�งเป้าเพิี�มสัดส่วนัรายได้บรรจีุภัณฑ์์พีอลื่ิเมอร์ทีี่�สามารถึ
รีไซีเคิลื่ได้ประมาณร้อยลื่ะ 100 ของรายได้บรรจีุภัณฑ์์ 
พีอลิื่เมอร์รวมภายในัปี 2568 แลื่ะนัำาหลัื่กเศรษัฐกิจีหมุนัเวียนั 
มาดำาเนิันังานั

 • พัีฒนัานัวัตกรรมสินัค้าแลื่ะบริการทีี่�ลื่ดการใช้ิที่รัพียากร 
หร่อส่งเสริมการรีไซีเคิลื่ได้ตามหลัื่กเศรษัฐกิจีหมุนัเวียนั  
(Circular Economy)
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 • ฟิื้ล์ื่มทีี่�ที่ำาจีากวัสดุพีอลิื่เมอร์ชินิัดเดียว เช่ินั Laminated  
Mono Material, R-1 ใช้ิในัการผลื่ิตถุึงข้าวสารที่ดแที่นั 
การใช้ิฟิื้ล์ื่มหลื่ายชัิ�นัหลื่ายวัสดุทีี่�รีไซีเคิลื่ยาก

 • FybroZeal เป็นัถุึงบรรจุีภัณฑ์์กระดาษัที่ำาจีากเย่�อ 
ธุรรมชิาติ เคล่ื่อบด้วยสารเคมีพีิเศษัส้ตรนัำ�าทีี่�เป็นัมิตรต่อ 
สิ�งแวดล้ื่อม ปิดผนึักด้วยความร้อนั โดยไม่ต้องเคล่ื่อบ 
ฟิื้ล์ื่มพีลื่าสติก สามารถึรีไซีเคิลื่แลื่ะย่อยสลื่ายเองตาม 
ธุรรมชิาติ

 • หลื่อดกระดาษั Fest ที่ดแที่นัการใช้ิหลื่อดพีลื่าสติกแบบ
ใช้ิครั�งเดียวทิี่�ง

 • ด้านั Packing System บริษััที่นัำาเที่คโนัโลื่ยี Multi-Pack  
เข้ามาใช้ิในัอุตสาหกรรมกลุ่ื่มเคร่�องด่�ม ซึี�งประกอบดว้ยการใช้ิ
บรรจุีภัณฑ์์กล่ื่องกระดาษัแข็งแบบพัีบได้ (Folding Carton) 
ร่วมกับการให้บริการเคร่�องจีักรที่ี�ใช้ิในัการพีับขึ�นัร้ปกลื่่อง 
(Multi-Pack Machine) ที่ดแที่นัการใช้ิพีลื่าสติกห่อ

 • กระบวนัการจัีดเก็บพีลื่าสติกผ่านัการจัีดเก็บร่วมกับโครงการ 
Drop Point เพ่ี�อให้ครบวงจีร

7.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอสซีีจีีพีีใช้ิเที่คโนัโลื่ยีสารสนัเที่ศในัการประกอบธุุรกิจีเพ่ี�อให้ 
เกิดประสิที่ธิุภาพี โดยใช้ิในัการวางแผนัเกี�ยวกับที่รัพียากรของ 
องค์กร การสั�ง การผลิื่ต การจัีดส่ง แลื่ะการบริหารจัีดการ 
คลัื่งสินัค้าสำาหรับผลื่ติภัณฑ์์ของบรษัิัที่ไปจีนัถึึงการควบคมุคุณภาพี 
การติดต่อกับล้ื่กค้า แลื่ะการดำาเนิันัการเพ่ี�อให้ระบบการเงินัของ 
บริษััที่มีความถ้ึกต้อง แลื่ะเม่�อเกิดวิกฤตการณ์การแพีร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 บริษััที่ก็ได้ปรับเปลีื่�ยนัร้ปแบบการที่ำางานัของพีนัักงานั 
ให้มาอย้ใ่นัร้ปแบบของ Work From Home ซึี�งที่ำาให้พีนัักงานั 
ต้องพึี�งพีาการเช่ิ�อมต่อเข้าส่้ระบบการที่ำางานัผ่านัเคร่อข่าย 
ภายนัอกมากขึ�นั เคร่อข่ายเหล่ื่านัั�นัอาจีมีระดับความปลื่อดภัย 
ตำ�ากว่าเคร่อข่ายของบริษััที่ หร่อมิได้รับการอัปเดตให้มีความ 
ทัี่นัสมัยอย้่เสมอ จึีงที่ำาให้บริษััที่เผชิิญกับความเสี�ยงด้านั 
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ความปลื่อดภยัที่างระบบเที่คโนัโลื่ยสีารสนัเที่ศ (Cybersecurity)  
ในัร้ปแบบต่าง ๆ เพิี�มขึ�นั เช่ินั มัลื่แวร์ การพียายามลื่อบเข้าถึึง
ข้อม้ลื่ แลื่ะการโจีมตีความปลื่อดภัยที่างอิเล็ื่กที่รอนิักส์อ่�นั ๆ ทีี่�
อาจีที่ำาให้ข้อม้ลื่การพัีฒนัาสินัค้าแลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์ ข้อม้ลื่ความลัื่บ 
ที่างการค้า รวมถึึงข้อม้ลื่ส่วนัตัวของล้ื่กค้า ค่้ค้า แลื่ะพีนัักงานั  
เกิดการรั�วไหลื่ ถ้ึกขโมย หร่อที่ำาให้ระบบการที่ำางานัหยุดชิะงัก  
หร่อกระที่บต่อระบบโครงสร้างพ่ี�นัฐานัทีี่�ใช้ิในักระบวนัการผลิื่ต 
ของบริษััที่ได้

บริษััที่ตระหนัักถึึงความสำาคัญของความปลื่อดภัยของระบบ 
เที่คโนัโลื่ยีสารสนัเที่ศ จึีงได้กำาหนัดให้มีมาตรการจัีดการความเสี�ยง 
ดังนีั�

 • นัำานัโยบายการใช้ิงานัเที่คโนัโลื่ยีสารสนัเที่ศของเอสซีีจีี  
(SCG e-Policy) แลื่ะแผนัความปลื่อดภัยที่างไซีเบอร์ เช่ินั  
การจีำาแนักชัิ�นัความลื่บัแลื่ะการจีดัการขอ้ม้ลื่ แนัวที่างการใช้ิ 
ส่�อสังคมออนัไลื่น์ัทีี่�ถ้ึกวิธีุ ระเบียบการใช้ิงานัเที่คโนัโลื่ยี
สารสนัเที่ศสำาหรับพีนัักงานัทีี่�ปฏิิบัติงานัเกี�ยวข้องกับ
ที่รัพียากรบุคคลื่มาใช้ิ

 • กำาหนัดแลื่ะสง่เสริมให้มีการสร้างความตระหนัักร้ใ้นัการใช้ิงานั 
ระบบเที่คโนัโลื่ยีสารสนัเที่ศให้กับพีนัักงานัอย่างต่อเนั่�อง  
ผ่านัการจัีดอบรมแลื่ะกิจีกรรมต่าง ๆ เพ่ี�อให้พีนัักงานัมี 
ความร้ค้วามเข้าใจีในัการใช้ิงานัระบบเที่คโนัโลื่ยสีารสนัเที่ศ 
อย่างถ้ึกต้อง แลื่ะมีความปลื่อดภัยจีากการถ้ึกคุกคามที่าง 
ไซีเบอร์ รวมถึึงจัีดให้มีการที่ำาแบบที่ดสอบ SCG Ethics  
e-Testing เป็นัประจีำาทุี่กปี

 • การเพิี�มเติมแลื่ะติดตั�งอุปกรณ์รักษัาความปลื่อดภัยที่าง 
ไซีเบอร์ เช่ินั การป้องกันัการโจีมตีเว็บไซีต์ (Web Application 
Firewall) ระบบตรวจีสอบการใช้ิงานัของผ้้ใช้ิงานัสิที่ธิุ�ส้ง  
(Privileged Access Management) แลื่ะระบบควบคุม 
การเข้าถึึงระบบเคร่อข่าย (Network Access Control) 
รวมถึึงการป้องกันัไวรัส มัลื่แวร์ แลื่ะการจัีดการการอัปเดต 
แพีตช์ิสำาหรับเอสซีีจีีพีีทัี่�งหมด

 • ตรวจีประเมินัความเสี�ยงที่างไซีเบอร์กับระบบคอมพิีวเตอร์ 
ทีี่�ใช้ิควบคุมกระบวนัการด้านัผลิื่ตแลื่ะดำาเนิันัการป้องกันั 
ความเสี�ยง

 • ดำาเนิันัการซัีกซ้ีอมแนัวที่างการวางแผนัก้้ค่นัระบบงานั  
Disaster Recovery Plan (DRP) เพี่�อเตรียมรองรับ 
สถึานัการณ์ฉุีกเฉีินั รวมถึึงจีัดที่ำาแผนัการรับม่อแลื่ะ 
ตอบสนัองภัยคุกคามที่างไซีเบอร์ (Cyber Incident  
Response Plan) แลื่ะฝึึกซ้ีอมเพ่ี�อป้องกันัธุุรกิจีหยุดชิะงัก 
จีากการโจีมตีที่างไซีเบอร์อย่างสมำ�าเสมอ
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8. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

8.1  บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC  
ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในฐานะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

SCC เป็นัผ้้ถ่ึอหุ้นัทัี่�งที่างตรงแลื่ะที่างอ้อมในับริษััที่ โดยมีสัดส่วนัการถ่ึอหุ้นัไม่น้ัอยกว่า 
ร้อยลื่ะ 70.0 ของหุ้นัทีี่�ออกจีำาหน่ัายแล้ื่วของบริษััที่ แลื่ะจีะยังคงมีอำานัาจีควบคุมบริษััที่ 
ตราบเที่่าทีี่� SCC ยังคงถ่ึอหุ้นัเสียงข้างมากในับริษััที่ SCC จีะสามารถึเล่ื่อกบุคคลื่ 
เข้าดำารงตำาแหนั่งเป็นักรรมการส่วนัใหญ่ของคณะกรรมการของบริษััที่ แลื่ะใช้ิเสียง 
ข้างมากในัคณะกรรมการแต่งตั�งผ้้บริหารส่วนัใหญ่ทีี่�ที่ำาหน้ัาที่ี�รับผิดชิอบการบริหาร 
จัีดการธุุรกจิีตามปกติของบริษััที่ได้ นัอกจีากนีั� SCC ยงัสามารถึผา่นัมติด้วยเสยีงข้างมาก 
ในัการประชุิมสามัญผ้้ถ่ึอหุ้นัแลื่ะการประชุิมวิสามัญผ้้ถ่ึอหุ้นัของบริษััที่ อีกทัี่�งสามารถึ
ห้ามมิให้มีหร่อดำาเนัินัการเพี่�อให้มีการเปลีื่�ยนัแปลื่งอำานัาจีควบคุมในับริษััที่ได้ ดังนัั�นั  
ผลื่ประโยชิน์ัของ SCC จึีงอาจีมิได้เป็นัไปในัแนัวที่างเดียวกันัหร่ออาจีขัดแย้งกับ 
ผลื่ประโยชิน์ัของผ้้ถ่ึอหุ้นัอ่�นัของบริษััที่ได้

เอสซีีจีีพีีได้จัีดให้มีมาตรการจีัดการความเสี�ยงนีั� โดยการยึดมั�นัในัหลื่ักการกำากับด้แลื่ 
กิจีการทีี่�ดีแลื่ะหลัื่กการที่ำาธุุรกิจีทีี่�ยั�งย่นั เพ่ี�อให้ความเป็นัธุรรมแก่ผ้้ถ่ึอหุ้นัทุี่กรายอย่าง 
เท่ี่าเทีี่ยมกันั
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การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอสซีีจีีพีีและบริิษััทย่่อย่ทั�งในปริะเทศและต่่างปริะเทศมีีนโย่บาย่ในการิดำำาเนินธุุริกิจีต่ามีแนวทางการิพีัฒนา 
ที�ย่ั�งยื่น โดำย่พิีจีาริณาความีเสี�ย่งและโอกาสในการิปรัิบปรุิงงานในทุกริะดัำบขององค์กริ ความีต้่องการิและ 
ความีคาดำหวังทั�งริะย่ะสั�นและริะย่ะย่าวของผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ ริวมีทั�งผู้ลกริะทบต่่อสิ�งแวดำล้อมี สังคมี และ 
บริริษััทภิิบาล (ESG) และนำาข้อม้ีลมีาใช้้ปริะกอบการิกำาหนดำกลยุ่ทธ์ุการิดำำาเนินธุุริกิจี เพืี�อให้ธุุริกิจี 
สามีาริถเติ่บโต่ได้ำอย่่างย่ั�งย่ืนในสถานการิณ์ที�เปลี�ย่นแปลงอย่า่งริวดำเร็ิว โดำย่คำานึงถึงสมีดุำลทั�งด้ำานสิ�งแวดำล้อมี  
สังคมี และเศริษัฐกิจี ภิาย่ใต้่บริริษััทภิิบาล 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ค่้มืีอบริริษััทภิิบาลของบริิษััทได้ำเผู้ย่แพีร่ินโย่บาย่การิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่น นโย่บาย่บริริษััทภิิบาล นโย่บาย่ด้ำานสิทธิุมีนุษัย่ช้น นโย่บาย่ 
การิบริิหาริความีเสี�ย่ง นโย่บาย่การิปฏิิบัติ่ต่่อผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ นโย่บาย่และแนวปฏิิบัติ่ในการิจัีดำหาคัดำเลือกค่้ค้า/ค่้ธุุริกิจี และจีริริย่าบริริณค่้ธุุริกิจี  
นอกจีากนี�บริิษััทย่งัได้ำจัีดำทำานโย่บาย่ด้ำานสิ�งแวดำล้อมีและสภิาพีภ้ิมิีอากาศ เพืี�อแสดำงถึงความีสำาคัญในหลักการิดำำาเนินธุุริกิจีที�คำานึงถึง 
การิบริิหาริจัีดำการิด้ำานสิ�งแวดำล้อมีและสภิาพีภ้ิมิีอากาศอย่่างมีีปริะสิทธิุภิาพีและปริะสิทธิุผู้ล

บริิษััทได้ำกำาหนดำแนวทางและเป้าหมีาย่การิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่น โดำย่ในปี 2563 เป้าหมีาย่การิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่นที�บริิษััทกำาหนดำขึ�นสามีาริถ
ต่อบสนองต่่อเป้าหมีาย่การิพัีฒนาที�ย่ั�งย่ืนต่ามีแนวทางขององค์การิสหปริะช้าช้าติ่ (Sustainable Development Goals, SDGs) 
ได้ำจีำานวน 13 เป้าหมีาย่ ได้ำแก่

ขจัดความยากจน (No poverty)  
ขจีัดำความีย่ากจีนทุกริ้ปแบบทุกสถานที�

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good health and well-being)  
ริับริองการิมีีสุขภิาพีและความีเป็นอย่้่ที�ดำี 
ของทุกคนในทุกช่้วงอายุ่

การศึกษาที่เท่าเทียม 
(Quality education)  
ริับริองการิศึกษัาที�เท่าเทีย่มีและทั�วถึง  
ส่งเสริิมีการิเริีย่นริ้้ต่ลอดำช้ีวิต่แก่ทุกคน

ความเท่าเทียมทางเพศ 
(Gender equality)  
บริริลุความีเท่าเทีย่มีทางเพีศ พีัฒนา
บทบาทสต่ริีและเดำ็กผู้้้หญิง

การจัดการนำ�าและสุขาภิบาล 
(Clean water and sanitation) 
รัิบริองการิมีีนำ�าใช้้ การิจัีดำการินำ�า 
และสุขาภิิบาลที�ย่ั�งย่ืน

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Decent work and 
economic growth)  
ส่งเสริิมีการิเต่ิบโต่ทางเศริษัฐกจิีที�ต่่อเนื�อง 
คริอบคลมุีและย่ั�งย่ืน การิจี้างงานที�มีีคุณค่า

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื�นฐาน 
(Industry, innovation and  
infrastructure)  
พีัฒนาโคริงสริ้างพีื�นฐานที�พีริ้อมีรัิบ 
การิเปลี�ย่นแปลง ส่งเสริิมีการิปริับต่ัว 
ให้เป็นอุต่สาหกริริมีอย่่างย่ั�งย่ืนและทั�วถึง  
และสนับสนุนนวตั่กริริมี

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
(Sustainable cities and communities)  
ทำาให้เมีืองและการิต่ั�งถิ�นฐานของมีนษุัย่์มีี 
ความีปลอดำภัิย่ทั�วถึง พีร้ิอมีรัิบการิเปลี�ย่นแปลง 
และพีัฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(Responsible consumption and 
production)  
ริับริองแผู้นการิบริิโภิคและการิผู้ลิต่ที�ย่ั�งย่ืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate action)  
ดำำาเนินมีาต่ริการิเริ่งดำ่วนเพีื�อริับมีือกับ 
การิเปลี�ย่นแปลงสภิาพีภิ้มิีอากาศ 
และผู้ลกริะทบ

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
(Life on land)  
ปกป้อง ฟื้นฟ้ และส่งเสริิมีการิใช้้ปริะโย่ช้น์
จีากริะบบนิเวศทางบกอย่่างย่ั�งย่ืน

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
(Peace, justice and strong institutions)  
ส่งเสริิมีสังคมีสงบสุข ยุ่ติ่ธุริริมี ไม่ีแบ่งแย่ก  
เพืี�อการิพัีฒนาอย่่างยั่�งยื่น

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Partnerships for the goals)  
สริ้างพีลังแห่งการิเป็นหุ้นส่วนความีริ่วมีมีือ
ริะดำับสากลต่่อการิพีัฒนาที�ย่ั�งย่ืน

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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เป้าหมีาย่และแนวทางการิพัีฒนาที�ย่ั�งย่ืนของเอสซีีจีีพีี ในปี 2563 ได้ำแก่

เป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ

แน
วท

าง
ด้า

นเ
ศร

ษฐ
กิจ

   
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 • ริ้อย่ละ 66.7 (2 ใน 3) ริาย่ไดำ้จีากการิขาย่สินค้าและ 

บริิการิที�ได้ำรัิบฉลาก SCG Green Choice จีากริาย่ไดำ้ 
จีากการิขาย่ริวมี ในปี 2573

 • ริ้อย่ละ 33.3 (1 ใน 3) ริาย่ไดำ้จีากการิขาย่สินค้าและบริิการิ 
ที�ใช้้งานอย่่างเป็นมิีต่ริต่่อสิ�งแวดำล้อมีและได้ำริับฉลาก SCG  
Green Choice จีากริาย่ไดำ้จีากการิขาย่ริวมี ในปี 2573

 • พีัฒนาสินค้า บริิการิ และโซีล้ช้ันที�ต่อบโจีทย์่ความีต่้องการิของ 
ผู้้้บริิโภิค ช้่วย่ย่กริะดำับคุณภิาพีช้ีวิต่ (Well-being) และริับผู้ิดำช้อบ 
ต่่อสิ�งแวดำล้อมี (Climate Change & Circular Economy)

 • พีัฒนากริะบวนการิดำำาเนินธุุริกิจีต่ลอดำห่วงโซี่คุณค่าต่ามีมีาต่ริฐาน
สากล

 • ใช้้นวัต่กริริมีพัีฒนาสินค้า บริิการิ และโซีล้ช้ัน เพีื�อสร้ิางโอกาสทาง
ธุุริกิจีใหมี่ ๆ

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
 • ความีพีึงพีอใจีโดำย่ริวมีของล้กค้า ริ้อย่ละ 100

 • สร้ิางการิมีีส่วนริ่วมีกับล้กค้ากลุ่มีธุุริกิจี เพีื�อล้กค้ากลุ่มีผู้้้บริิโภิค 
(B2B2C)

 • สร้ิางการิมีีส่วนริ่วมีกับล้กค้ากลุ่มีผู้้้บริิโภิค (B2C)

  
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
 • ค่้ธุรุิกจิีแสดำงความีมุ่ีงมัี�นที�จีะปฏิิบติั่ต่ามีจีริริย่าบริริณค่้ธุรุิกจิี 

ของเอสซีีจีีพีี ริ้อย่ละ 90 ของมี้ลค่าการิจัีดำหา
 • ค้่ธุุริกิจีผู้่านการิปริะเมีินความีเสี�ย่งดำ้านสิ�งแวดำล้อมี สังคมี  

และบริริษััทภิิบาล (ESG) ริ้อย่ละ 100 ของมี้ลค่าการิจีัดำหา
 • ค้่ธุุริกิจีในกริะบวนการิผู้ลิต่ผู้่านการิรัิบริองความีปลอดำภิัย่  

(SCG Contractor Certification System: SCS)  
ริ้อย่ละ 100

 • ต่ริวจีปริะเมิีนความีเสี�ย่งและใหก้าริรัิบริองค่้ธุรุิกจิีทกุริาย่เปน็ปริะจีำา
อย่่างต่่อเนื�องทุกปี โดำย่ใช้้กริอบการิบริิหาริความีเสี�ย่งทั�วทั�งองค์กริ 
ซีึ�งคริอบคลุมีด้ำานสิ�งแวดำล้อมี สังคมี และบริริษััทภิิบาล (ESG)  
ร่ิวมีกับการิวิเคริาะห์ค่าใช้้จี่าย่

 • จีัดำกลุ่มีค่้ธุุริกิจีเป็น 4 กลุ่มี ได้ำแก่ กลุ่มีค่้ธุุริกิจีทั�วไปลำาดัำบที� 1  
กลุ่มีค้่ธุุริกิจีที�มีีนัย่สำาคัญ กลุ่มีค้่ธุุริกิจีที�มีีความีเสี�ย่งดำ้านความีย่ั�งย่ืน  
และกลุม่ีค่้ธุุริกิจีทางอ้อมีริาย่สำาคัญ 

 • จัีดำทำาแผู้นพีัฒนาและย่กริะดำับปริะสิทธุิภิาพีการิดำำาเนินงานของ 
ค้่ธุุริกิจีอย่่างต่่อเนื�องและมีีปริะสิทธุิภิาพี

 • จัีดำตั่�งคณะทำางานด้ำานการิจัีดำการิสาย่โซ่ีอปุทาน (Supply Chain) เพืี�อ
กำาหนดำกลยุ่ทธุ์และแผู้นงานในริะดัำบธุุริกิจีให้สอดำคล้องกับแนวทาง
พัีฒนาค้่ธุุริกิจีอย่่างย่ั�งย่ืน และส่งเสริิมีให้มีีการิฝึกอบริมีค้่ธุุริกิจีต่ามี
แนวทางการิพีัฒนาที�ย่ั�งย่ืน
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ังค

ม

 
สุขภาพและความปลอดภัย
 • จีำานวนอุบัต่ิเหตุ่ถึงขั�นเสีย่ช้ีวิต่ของพีนักงานและค้่ธุุริกิจี  

0 ริาย่ ทุกปี 
 • อตั่ริาการิเกดิำอบัุติ่เหตุ่ถึงขั�นหยุ่ดำงานของพีนกังานและค่้ธุรุิกิจี

เป็น 0 ในปี 2565

 • สริา้งความีต่ริะหนักและปรัิบเปลี�ย่นพีฤติ่กริริมีการิทำางานใหเ้กดิำเป็น
วัฒนธุริริมีความีปลอดำภิัย่

 • ส่งเสริิมีผู้้้บริิหาริหรืิอหัวหน้างานให้เป็นผู้้้นำาด้ำานความีปลอดำภัิย่ที�ใส่ใจี
ด้ำแลพีนักงานและค่้ธุุริกิจีอย่่างใกล้ชิ้ดำ

 • ใช้้ริะบบการิบริิหาริจีัดำการิด้ำานความีปลอดำภัิย่ ย่กริะดัำบมีาต่ริฐาน
ความีปลอดำภิัย่ทั�งในและต่่างปริะเทศ

 • พีฒันาเทคโนโลยี่ดิำจีทัิลเป็นเครืิ�องมืีอกำากบัดำแ้ลการิปฏิิบัติ่งานที�สะดำวก
และริวดำเริ็วเพีื�อลดำความีเสี�ย่งต่่อการิเกิดำอุบัต่ิเหตุ่

 
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
 • เป็นองค์กริต้่นแบบด้ำานสิทธิุมีนุษัย่ช้น ทั�งทางต่ริงจีากการิ

ดำำาเนินงานในกิจีกริริมีทางธุุริกิจีของเอสซีีจีีพีี และทางอ้อมี
โดำย่การิสนับสนุนและส่งเสริิมีค้่ธุุริกิจีในห่วงโซ่ีคุณค่าทาง
ธุุริกิจี และกิจีการิริ่วมีทุน ให้ต่ริะหนัก คุ้มีคริอง และเคาริพี
ต่่อสิทธุิมีนุษัย่ช้นในการิดำำาเนินธุุริกิจี 

 • ปริะเดำน็ที�เป็นความีเสี�ย่งได้ำริบัการิวางแผู้นปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหา (Mitigation and Preventive Plan) ริวมีถึงไดำรั้ิบการิ
จัีดำการิบริริเทาผู้ลกริะทบที�เกิดำขึ�น (Remediation Actions) 
คริบถ้วนริ้อย่ละ 100

 • จีำานวนการิละเมิีดำสิทธิุมีนุษัย่ช้นเป็น 0

 • ปฏิิบัต่ิต่ามี “นโย่บาย่สิทธุิมีนุษัย่ช้นของเอสซีีจีี” และกฎหมีาย่ของ
แต่่ละปริะเทศ หริือสนธุิสัญญาที�แต่่ละปริะเทศมีีพัีนธุกริณี

 • ดำำาเนินกริะบวนการิจีดัำการิดำา้นสทิธุมิีนุษัย่ช้น (Human Rights Due 
Diligence Process) อย่่างต่่อเนื�อง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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เป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน
 • ป ี2565 พีนกังานในปริะเทศไทย่ไดำร้ิบัการิปริะเมีนิสมีริริถนะ

และการิจัีดำทำาแผู้นการิพัีฒนาริาย่บุคคล (IDP) บนริะบบ
บริิหาริจีัดำการิเริีย่นริ้้ (Learning Management System, 
LMS) คริบทุกคนริ้อย่ละ 100 ต่่อเนื�องทุกปี

 • ความีผู้ก้พีนัต่อ่องคก์ริของพีนกังานทั�งหมีดำในปริะเทศมีากกวา่
ริ้อย่ละ 80 ในปี 2565

 • สริ้างนวัต่กริริมีการิเริีย่นริ้้และการิโค้ช้ โดำย่พีนักงานรัิบผู้ิดำช้อบ 
การิเริีย่นริ้้และการิพัีฒนาต่นเอง มีีผู้้้บังคับบัญช้าสนับสนุน

 • พีฒันาความีสามีาริถของพีนกังานให้ต่อบโจีทย่ก์าริแข่งขันของธุุริกจิีและ
พัีฒนาผู้้น้ำาใหม้ีทีศันคต่ ิความีริ้แ้ละความีสามีาริถ และสามีาริถพีฒันา
ผู้้้ใต่้บังคับบัญช้าให้มีีศักย่ภิาพีขึ�นเป็นกำาลังสำาคัญของเอสซีีจีีพีี

 • สริ้างปัจีจัีย่สนับสนุนการิเรีิย่นริ้้ดำ้วย่ริะบบการิบริิหาริจีัดำการิ 
การิเรีิย่นริ้้ (LMS) ที�มีีคุณภิาพีและมีาต่ริฐานเดีำย่วกันทั�งภิ้มีิภิาค  
พีร้ิอมีทั�งจีัดำการิเริีย่นริ้้ในริ้ปแบบห้องเริีย่นดำิจีิทัล

 • การิสริา้งคณุคา่ขององคก์ริเพีื�อดำงึดำด้ำผู้้ม้ีศีกัย่ภิาพีและความีสามีาริถ
เข้าร่ิวมีงาน

 • ดำ้แลพีนักงานอย่่างทั�วถึงและเป็นธุริริมี เพีื�อให้พีนักงานเกิดำความี
ผู้้กพีันต่่อองค์กริ

    
การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน
 • ความีพีึงพีอใจีของชุ้มีช้นริ้อย่ละ 90

 • ใช้ค้วามีเช้ี�ย่วช้าญเฉพีาะทางทั�งจีากภิาย่ในและภิาย่นอก เพืี�อช่้วย่เหลือ 
ดำ้แลสังคมี

 • สร้ิางการิมีีส่วนริ่วมีของพีนักงานและผู้้้เกี�ย่วข้องทุกภิาคส่วน เพีื�อ
สริ้างสริริค์คุณค่าที�ย่ั�งย่ืนส้่สังคมี

 • สริ้างนวัต่กริริมีเพืี�อต่อบสนองความีต้่องการิของชุ้มีช้น และแก้ไข
ปัญหาของสังคมี

 • พัีฒนาชุ้มีช้นต่้นแบบ และขย่าย่ผู้ลส้่ชุ้มีช้นเคริือข่าย่
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การจัดการพลังงานและการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ลดำการิปล่อย่ก๊าซีเริือนกริะจีกร้ิอย่ละ 10 ภิาย่ในปี 2563 
ริ้อย่ละ 20 ภิาย่ในปี 2568 และริ้อย่ละ 28 ภิาย่ในปี 2573 
เทีย่บกับกริณีปกต่ิ ณ ปีฐาน 2550

 • ลดำการิใช้้พีลังงานริ้อย่ละ 13 ภิาย่ในปี 2568 เทีย่บกับกริณี
ปกต่ิ ณ ปีฐาน 2550

 • เพิี�มีปริิมีาณการิใช้้พีลังงานหมุีนเวีย่นและแหล่งพีลังงานสะอาดำ  
ทดำแทนเช้ื�อเพีลิงฟอสซีิล 

 • ปรัิบปรุิงหรืิอปรัิบเปลี�ย่นกริะบวนการิและอุปกริณใ์หมี้ีปริะสทิธิุภิาพี
การิใช้้พีลังงานส้งขึ�น

 • วจิียั่และพัีฒนาเทคโนโลยี่เพืี�อบริริลเุปา้หมีาย่ Net Zero ในป ี2593 
 • พีัฒนาสินค้า บริิการิ และโซีล้ช้ัน ที�ลดำการิปล่อย่ก๊าซีเรืิอนกริะจีก

ต่ลอดำห่วงโซ่ีคุณค่า
 • ปริะย่กุต่ใ์ช้เ้ครืิ�องมีอืดำา้นเศริษัฐศาสต่ร์ิเพีื�อสง่เสริิมีการิลดำการิปลอ่ย่

ก๊าซีเรืิอนกริะจีก
 • ปล้กและฟื้นฟ้พีื�นที�ป่าบนบกให้มีีความีหลากหลาย่ทางชี้วภิาพีและ

เป็นแหล่งดำ้ดำซีับก๊าซีคาริ์บอนไดำออกไซีดำ์
 • จัีดำกิจีกริริมีสร้ิางจีิต่สำานึกการิอนุรัิกษั์พีลังงานและการิรัิบมีือกับ 

การิเปลี�ย่นแปลงสภิาพีภิ้มีิอากาศให้แก่พีนักงานและค้่ธุุริกิจี

  
การบริหารจัดการน�ำา

 • ลดำการิใช้้นำ�าจีากภิาย่นอกร้ิอย่ละ 35 ภิาย่ในปี 2568 เทีย่บ
กับกริณีปกติ่ ณ ปีฐาน 2557

 • ลดำความีเสี�ย่งด้ำานนำ�าด้ำวย่การิบริิหาริจัีดำการินำ�าอย่่างบ้ริณาการิ
 • เพิี�มีปริะสิทธิุภิาพีการิใช้้นำ�าในกริะบวนการิผู้ลิต่และผู้ลิต่ภัิณฑ์์
 • นำานำ�าทิ�งที�ผู่้านการิบำาบัดำกลับมีาใช้้งาน
 • พีัฒนาความีสามีาริถของบุคลากริที�ปฏิิบัต่ิงานดำ้านนำ�า
 • ฟ้ืนฟ้ริะบบนิเวศที�เกี�ย่วข้องกับแหล่งนำ�าและสนับสนุนนำ�าให้ชุ้มีช้น/

เกษัต่ริกริริมี

 
การจัดการของเสีย
 • ของเสยี่จีากกริะบวนการิผู้ลติ่นำาไปฝังกลบเป็น 0 ทุกปี
 • ปี 2568 ลดำปริิมีาณของเสีย่ต่่อตั่นผู้ลิต่ภัิณฑ์์ที�ต้่องกำาจีัดำ 

โดำย่การิเผู้าทิ�งไมี่ก่อปริะโย่ช้น์ริ้อย่ละ 92 เทีย่บกับปริิมีาณ  
ณ ปีฐานปี 2557

 • ลดำปริิมีาณของเสีย่จีากแหล่งกำาเนดิำ
 • บริิหาริจัีดำการิของเสีย่อุต่สาหกริริมีต่ามีหลัก 3R และเศริษัฐกิจี

หมีนุเวยี่น (Circular Economy) ทั�งของเสีย่อันต่ริาย่และไมี่อันต่ริาย่
ภิาย่ในเอสซีีจีี และเอสซีีจีีพีีให้มีากที�สุดำ

 • วิจีัย่และพีัฒนานวัต่กริริมีเพืี�อนำาวัต่ถดุำิบและของเสีย่กลับมีาใช้้ใหมี่
 • เพีิ�มีมี้ลค่าให้ของเสีย่โดำย่การิแปริริ้ปของเสีย่ให้เป็นผู้ลิต่ภิัณฑ์์ที�มีี

มี้ลค่าเพีิ�มี
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ผู�ร�วมลงทุน 
เจ�าหนี้

ภาค
เอกชน

ภาค
ว�ชาการ

สื่อมวลชน
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ผู�จัด
จําหน�าย

ทรัพ
ยากรนําเข�า

SCGP Packaging Solutions SCG Circular Way

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย
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กลุ�มธุรกิจ
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กลุ�มผู�บร�โภค
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ดูแลและ
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การจ�างแรงงานท�องถิ�น
การดูแลสังคมและชุมชน
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การเก็บกักคาร�บอน
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พลังงาน

การจัดการนํ้า
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ความรับผิดชอบ
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การจัดการของเสีย
ลดปร�มาณ

การบําบัด
นํากลับมาใช�ใหม�

รวบรวม
และคัดแยก
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การสร�าง
ประสบการณ�
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เผากําจัด
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ระบบนิเวศ

ทรัพยากร

ของเสีย

พลังงาน
ทดแทน

เช�้อเพลิง
ฟอสซ�ล
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วัตถุดิบ

ความหลากหลาย
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และระบบนิเวศ
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ของเสีย
วัสดุเหลือทิ�ง

นํ้าเสีย

ก�าซเร�อนกระจก
และมลพ�ษ
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สินค�า 
บร�การ 

และ
โซลูชัน

ขยะของเสีย
จากผู�บร�โภค

เศรษฐกิจหมุนเว�ยน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงาน

คู�ธุรกิจ

หน�วยงานภายนอก

ต�นนํ้า

ปลายนํ้า

ลูกค�า

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เอสซีีจีีพีีให้ความีสำาคัญกับการิปฏิิบัติ่ต่่อผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ของบริิษััทมีาโดำย่ต่ลอดำ โดำย่มีีแนวทางการิดำำาเนินงานที�คำานึงถึงผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่
ต่ลอดำห่วงโซ่ีคุณค่าของธุุริกิจีตั่�งแต่่ต้่นนำ�าย่ันปลาย่นำ�า ดัำงแสดำงในร้ิปนี�
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เอสซีีจีีพีีนำาหลักเศริษัฐกิจีหมุีนเวีย่นมีาใช้้ในทุกขั�นต่อนของ 
ห่วงโซ่ีคุณค่า ตั่�งแต่่การิออกแบบ การิจัีดำหา การิผู้ลิต่ การิขาย่และ 
การิขนส่ง การิใช้้งาน และการินำากลับมีาใช้้ใหม่ี โดำย่ใช้้พีลังงาน 
และทรัิพีย่ากริธุริริมีช้าติ่ที�มีีอย่้อ่ย่า่งจีำากัดำให้เกิดำปริะโย่ช้น์ส้งสุดำ 
ลดำการิใช้้ ใช้้ซีำ�า หมีุนเวีย่นกลับมีาใช้้ใหม่ี ใช้้พีลังงานทดำแทน 
และเหลือส่วนที�ไม่ีสามีาริถนำาไปใช้้ปริะโย่ช้น์หรืิอต้่องกำาจัีดำ 
ให้น้อย่ที�สุดำ 

นอกจีากนี�กริะบวนการิผู้ลิต่สินค้า บริิการิของบริิษััทย่ังลดำการิ
ปล่อย่ก๊าซีเรืิอนกริะจีก ลดำการิใช้้พีลังงานและปริิมีาณของเสีย่  
ริวมีทั�งบริิษััทยั่งด้ำแลชุ้มีช้นริอบโริงงานและผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ทุกกลุ่มี 
จัีดำทำาโคริงการิเพืี�อสังคมีต่่าง ๆ ริวมีทั�งกิจีกริริมีริณริงค์และ 
ปล้กจิีต่สำานึกการิอนรัุิกษ์ัสิ�งแวดำล้อมี พีร้ิอมีปริะสานความีริว่มีมืีอ 
กับทุกภิาคส่วน ทั�งภิาครัิฐ ภิาคเอกช้น และภิาคปริะช้าช้น  
ซึี�งเป็นปัจีจัีย่สำาคัญที�ทำาให้เศริษัฐกิจีหมุีนเวีย่นเกิดำขึ�นได้ำจีริิง

การวิเคราะห์และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เอสซีีจีีพีีจีำาแนกผู้้้มีีส่วนไดำ้เสีย่ออกเป็น 12 กลุ่มี ไดำ้แก่ ผู้้้ถือหุ้น ผู้้้ร่ิวมีลงทุน เจ้ีาหนี� พีนักงาน ล้กค้า ค่้ธุุริกิจี ค่้ค้า ชุ้มีช้น  
หน่วย่งานริาช้การิ สื�อมีวลช้น ภิาคปริะช้าสังคมี/นักวิช้าการิ/ผู้้้นำาความีคิดำ และค่้แข่ง ซึี�งผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่แต่่ละกลุ่มีอาจีได้ำรัิบผู้ลกริะทบ 
จีากการิดำำาเนินงานหรืิอส่งผู้ลกริะทบต่่อการิดำำาเนินงานของบริิษััทในริะดัำบที�ต่่างกัน จึีงมีีการิแบ่งกลุ่มีเพืี�อการิบริิหาริจัีดำการิและ
วิเคริาะห์ความีคาดำหวังของผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ การิสื�อสาริ/ช่้องทาง และวัต่ถุปริะสงค์การิมีีส่วนร่ิวมีของผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ออกเป็น 8 แนวทาง 
มีาอย่่างต่่อเนื�อง 

โดำย่ในปี 2563 การิวิเคริาะห์ความีคาดำหวังของผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่มีีริาย่ละเอีย่ดำดัำงนี�
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1. ผู้้้ถือหุ้น/ผู้้้ร่ิวมี
ลงทุน/เจ้ีาหนี�

 • ผู้ลการิดำำาเนินงานและ
การิเติ่บโต่ทางธุุริกิจี

 • การิกำากับด้ำแลกิจีการิ 
ที�ดำี การิบริิหาริงาน 
ด้ำวย่ความีโปร่ิงใส

 • ข้อม้ีลการิดำำาเนินงาน
ของบริิษััท

 • จ่ีาย่เงินปันผู้ลอย่่าง
เหมีาะสมี

 • ปริะชุ้มีใหญ่ผู้้้ถือหุ้นปริะจีำาปี
 • แถลงผู้ลดำำาเนินงานทุกไต่ริมีาส
 • ริาย่งานปริะจีำาปีและริาย่งานการิพัีฒนา
ที�ย่ั�งย่ืนปริะจีำาปี

 • ปริะชุ้มีกับนักวิเคริาะห์ (Analyst 
conference)

 • Investor Relation (IR) เดิำนทางชี้�แจีงผู้ล 
/แผู้นการิดำำาเนินงานกับ Investor  
ทั�วโลก

 • โทริศัพีท์สาย่ด่ำวนและอีเมีล บริิหาริ
โดำย่ IR

 • เว็บไซีต์่
 • จัีดำกิจีกริริมีเย่ี�ย่มีช้มีโริงงาน และ
กิจีกริริมี CSR

 • เปิดำเผู้ย่ข้อม้ีลที�สำาคัญและ
จีำาเป็นเกี�ย่วกับการิดำำาเนินงาน
ของเอสซีีจีีพีี

 • กำากับด้ำแลกิจีการิอย่า่งโปร่ิงใส 
เป็นธุริริมี ต่ริวจีสอบได้ำ

 • รัิ บ ฟั ง ค ว ามี คิดำ เ ห็ น / ข้ อ 
เสนอแนะ เพืี�อนำามีาพีฒันาการิ 
ดำำาเนินการิ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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2. พีนักงาน  • การิได้ำเรีิย่นร้้ิและพัีฒนา
ทักษัะ (Reskill and 
Upskill) และเพิี�มีพ้ีน
ศักย่ภิาพีให้สอดำรัิบ 
กับการิเปลี�ย่นแปลง 
ทางธุุริกิจี

 • ทิศทางการิดำำาเนินงาน
ขององค์กริและแนวทาง
ในการิปรัิบตั่ว

 • การิด้ำแลพีนักงาน

 • สื�อสาริข้อม้ีลให้พีนักงานบริิษััททริาบ
อย่่างสมีำ�าเสมีอผู่้านวาริสาริเผู้ย่แพีร่ิ
ขององค์กริ

 • จัีดำกิจีกริริมีผู้้้บริิหาริพีบพีนักงาน 
1 ครัิ�งต่่อไต่ริมีาส

 • สำาริวจีความีพึีงพีอใจีของพีนักงานต่่อ
องค์กริทุกปี

 • สำาริวจีความีคิดำเห็นอย่่างเป็นทางการิ 
และไมี่เป็นทางการิ

 • การิแจ้ีงข้อม้ีลข่าวสาริเพืี�อสริา้งการิริบัร้้ิ 
และต่ริะหนักถึงการิด้ำแลสุขภิาพี 
ในช่้วงการิริะบาดำของโริคโควิดำ 19  
ผู่้านช่้องทางการิสื�อสาริภิาย่ในต่่าง ๆ 
ได้ำแก่ อีเมีล ไลน์กรุ๊ิป Employee 
Connect Application

 • Whistle Blower

 • รัิบร้้ิปัญหา ความีคาดำหวัง 
 • เข้าใจีความีต้่องการิพีนักงาน
และอำานวย่ความีสะดำวกเพืี�อให้
พีนักงานทำางานอย่่างมีีความีสขุ
และมีีปริะสิทธิุผู้ล

 • เปิดำเผู้ย่ข้อม้ีลการิดำำาเนินงาน 
ด้ำานต่่าง ๆ เพืี�อให้พีนักงาน 
รัิบทริาบความีเคลื�อนไหวใน 
การิดำำาเนินธุุริกิจีของเอสซีีจีีพีี

 • สร้ิางวัฒนธุริริมีส่งเสริิมีความี 
ร่ิวมีมืีอกับ ผู้้้ มีี ส่วนได้ำ เ สีย่ 
กลุ่มีอื�น ๆ

3. ล้กค้า  • ผู้นวกริวมีการิใหบ้ริิการิ
และโซีล้ชั้นที�ต่อบโจีทย่์
ล้กค้าอย่า่งคริบวงจีริ

 • มีีช่้องทางออนไลน์แก่
ล้กค้าในช่้วงสถานการิณ์ 
โริคโควิดำ 19 เพืี�อ 
ต่อบสนองพีฤติ่กริริมี 
ล้กค้า

 • สินค้าและบริิการิที�มีี
คุณภิาพี ต่อบสนอง
ความีต้่องการิของ 
ล้กค้า และเป็นมิีต่ริ 
ต่่อสิ�งแวดำล้อมี

 • รัิบข้อริ้องเรีิย่น คำาแนะนำา/ต่ิช้มี จีาก 
ล้กค้าผู่้านช่้องทางที�หลากหลาย่ 
ต่ลอดำ 24 ชั้�วโมีง

 • สำาริวจีความีพึีงพีอใจีของล้กค้าทุกปี 
 • สำาริวจีความีมีีชื้�อเสีย่งของแบรินด์ำ 
 • รัิบฟังความีต้่องการิของล้กค้ามีาพัีฒนา
สินค้า/บริิการิ ผู่้านเฟซีบุ๊ก เว็บไซีต์่ และ 
เย่ี�ย่มีเย่ีย่นล้กค้า 

 • รัิบร้้ิและเข้าใจีความีต้่องการิ
ของล้กค้า เพืี�อส่งมีอบสินค้า
และบริิการิที�ต่อบสนองความี
ต้่องการิที�แท้จีริิงของล้กค้า

 • ร่ิวมีพัีฒนาผู้ลิต่ภัิณฑ์์กับล้กค้า
กลุ่มีธุุริกิจี ริวมีถึงส่งเสริิมีความี
ร่ิวมีมืีอริะหว่างล้กค้ากลุ่มีธุุริกิจี
เพืี�อพัีฒนาสินค้าและบริิการิที�
สร้ิางความีย่ั�งย่ืน

 • สร้ิางช่้องทางให้ล้กค้า ให้ 
ข้อเสนอแนะในสินค้า ขอ 
คำาปรึิกษัา วิธีุแก้ปัญหา และ 
รัิบข้อร้ิองเรีิย่น 

4. ค่้ธุุริกิจี/ค่้ค้า  • สนับสนุนองค์ความีริ้้ 
และ เ ป็น พีี� เ ลี� ย่ ง ใ ห้ 
คำาปรึิกษัาเพืี�อย่กริะดัำบ 
การิขนส่งด้ำวย่ความี 
ปลอดำภัิย่ พีร้ิอมีที�จีะ 
เ ติ่บโต่ไปพีริ้อมีกับ 
เอสซีีจีีพีี

 • สนับสนุนองค์ความีริ้้ 
การิดำำาเนินงานที�คำานึงถึง  
สิ�งแวดำล้อมี สังคมี และ 
มีีบริริษััทภิิบาล (ESG)  
เ พืี� อ ย่ ก ริ ะ ดัำ บ ก า ริ 
ดำำาเนินงานค่้ธุุริกิจีและ 
ค่้ค้า ลดำความีเสี�ย่ง 
ในการิปฏิิบัติ่งานและ 
ความีเสี�ย่งด้ำานชื้�อเสีย่ง

 • เย่ี�ย่มีเย่ยี่นค่้ธุุริกิจีและค่้ค้าอย่า่งสมีำ�าเสมีอ 
เพืี�อแลกเปลี�ย่นข้อคิดำเห็นและริับฟัง 
ข้อเสนอแนะหริอืข้อควริปริบัปรุิงต่่าง ๆ

 • ปล้กฝังจิีต่สำานึก สร้ิางความีต่ริะหนัก
และส่งเสริิมีพีฤติ่กริริมีการิทำางานให้เกิดำ 
เป็นวัฒนธุริริมีความีปลอดำภัิย่

 • สัมีมีนาแบ่งปันองค์ความีร้้ิ และเทรินด์ำ
ใหมี่ ๆ ที�อาจีส่งผู้ลต่่อการิดำำาเนินงาน
ของค่้ธุุริกิจีและค่้ค้า

 • ย่กริะดัำบค่้ธุุริกิจีขนส่งด้ำวย่การิต่ริวจี
ปริะเมิีนและพีัฒนาภิาย่ใต้่โคริงการิ 
Sustainability Program ทุกปี

 • จัีดำทำามีาต่ริการิในการิดำำาเนินงานของ 
ค่้ธุุริกิจีและค่้ค้า ริวมีถึงนำาเทคโนโลยี่
ดิำจิีทัลและออนไลน์มีาใช้้เพืี�อความี 
ปลอดำภัิย่ภิาย่ใต้่วิกฤต่การิณ์การิ 
แพีร่ิริะบาดำของโริคโควิดำ 19

 • ส่งเสริิมีและด้ำแลเรืิ�องความี
ปลอดำภัิย่และสภิาพีแวดำล้อมี 
ในการิทำางานของค่้ ธุุริกิจี 
ทั�งในกริะบวนการิผู้ลิต่ และ 
การิขนส่ง

 • สร้ิางคุณค่าต่่อการิดำำาเนินงาน
ของค่้ธุุริกิจีและค่้ค้า

 • สนับสนุน และย่กริะดัำบการิ
ดำำาเนนิงานของค่้ธุุริกิจีและค่้คา้ 
เพืี�อให้มีีการิพัีฒนาความีร้้ิ เพืี�อ
ให้การิทำางานเกิดำปริะสิทธิุภิาพี
ส้งสุดำ

 • พัีฒนาโคริงการิความีร่ิวมีมืีอ 
เพืี�อต่่อย่อดำการิเติ่บโต่ทาง
ธุุริกิจี

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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5. ชุ้มีช้น  • การิด้ำแลการิดำำาเนินงาน
ไม่ีให้ส่งผู้ลกริะทบต่่อ
ชุ้มีช้นและสิ�งแวดำล้อมี

 • การิใช้้ศักย่ภิาพีของ 
เอสซีีจีีพีีในการิช่้วย่ 
พัีฒนาและย่กริะดัำบ 
คุณภิาพีชี้วิต่ของชุ้มีช้น

 • การิเรีิย่นร้้ิและพัีฒนา
เพืี�อสร้ิางความีมัี�นคง
ทางอาชี้พีและริาย่ได้ำ

 • ลงพืี�นที�เยี่�ย่มีเย่ีย่นชุ้มีช้น เพืี�อรัิบฟัง 
ความีคิดำเห็น ข้อเสนอแนะ ความีต้่องการิ 
ของชุ้มีช้นผู่้านกิจีกริริมีชุ้มีช้นสัมีพัีนธ์ุ

 • สำาริวจีความีพึีงพีอใจีของชุ้มีช้นปริะจีำาปี 
(Community Satisfaction Survey)

 • เป็นค่้คิดำ ให้คำาปรึิกษัา และช่้วย่พัีฒนา
ชุ้มีช้นในมิีติ่ต่่าง ๆ  โดำย่ใช้้ศักย่ภิาพีของ
องค์กริ

 • ผู้สานความีร่ิวมีมืีอริะหว่างชุ้มีช้น 
ผู้้้เชี้�ย่วช้าญ ภิาครัิฐ และภิาคส่วนที� 
เกี�ย่วข้องเพีื�อสริ้างผู้ลลัพีธุ์ดำ้านสังคมี

 • สื�อสังคมีออนไลน์ (ไลน์, เฟซีบุ๊ก, 
ทวิต่เต่อร์ิ)

 • กิจีกริริมีเปิดำบ้าน ให้ชุ้มีช้นเข้าช้มีโริงงาน 
และรัิบฟังความีคิดำเห็น

 • เป็นส่วนหนึ�งของชุ้มีช้น เคาริพี
สิทธิุชุ้มีช้น ด้ำแลริกัษัาสิ�งแวดำล้อมี 
ริอบชุ้มีช้น 

 • พัีฒนา ย่กริะดัำบคุณภิาพีช้ีวิต่ 
และเสริิมีสร้ิางปริะโย่ช้น์สุขของ
ชุ้มีช้นและสังคมีที�เอสซีีจีีพีีเข้าไป
ดำำาเนินธุุริกิจีทั�งในปริะเทศไทย่
และอาเซีีย่น

 • รัิบฟังความีคิดำเห็นของชุ้มีช้น
 • พัีฒนาโคริงการิความีร่ิวมีมืีอที�
นำาศักย่ภิาพีของช้มุีช้นมีาสริา้ง
ปริะโย่ช้น์ให้แก่สังคมี

6. หน่วย่งาน
ริาช้การิ

 • เ ป็น ต้่นแบบที� ดีำ แ ก่
องค์กริอื�นในด้ำานการิ
บริิหาริจัีดำการิที�โปร่ิงใส
และเป็นเลิศ

 • ใ ห้ความีร่ิวมีมืีอกับ 
หน่วย่งานริาช้การิ และ 
นำาเสนอแนวทางส่้การิ 
พัีฒนาที�ย่ั�งย่ืน

 • เปิดำเผู้ย่ข้อม้ีลการิดำำาเนิน
ธุุริกิจีอย่่างโปร่ิงใส  
ต่ริวจีสอบได้ำ

 • ดำำาเนินธุุริกิจีโดำย่คำานึงถึง
ผู้ลกริะทบต่่อสิ�งแวดำล้อมี
และชุ้มีช้น

 • รัิบฟังความีคิดำเห็น ข้อเสนอแนะต่่าง ๆ  
จีากภิาครัิฐ

 • ร่ิวมีให้ข้อคิดำเห็น ข้อเสนอแนะ ต่่อกฎ 
ริะเบีย่บและแนวปฏิิบัติ่ต่่าง ๆ ของ 
ภิาครัิฐ

 • สร้ิางการิมีีส่วนร่ิวมีกับภิาคริัฐ และ 
แบ่งปันแนวปฏิิบัติ่ที�ดีำเพืี�อให้ภิาครัิฐ 
นำาไปเผู้ย่แพีร่ิ

 • เข้าร่ิวมีเป็นกริริมีการิหริือคณะทำางาน
ร่ิวมีกับภิาครัิฐในการินำาเสนอกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ

 • เย่ี�ย่มีเย่ีย่นหน่วย่งานริาช้การิต่่าง ๆ  
เพืี�อริบัฟงัความีคดิำเหน็และข้อเสนอแนะ 

 • ให้ข้อม้ีลเรืิ�องการิดำำาเนินงานขององค์กริ
ที�ผู่้านบทความี สื�อ เวทีแลกเปลี�ย่น 
ความีคิดำเห็น นิทริริศการิ งานวิช้าการิ  
งานสัมีมีนาต่่าง ๆ

 • ดำำาเนนิกจิีกริริมีทางธุุริกิจีอย่า่ง
ถ้กต้่องและเหมีาะสมีต่ามี
กฎหมีาย่และริะเบีย่บปฏิิบัติ่ 
ที�เกี�ย่วข้องอย่่างเคร่ิงครัิดำ

 • ร่ิวมีมีือกับหน่วย่งานริาช้การิ 
ทั�งทางด้ำานวิช้าการิและการิ 
สนันสนุนกิจีกริริมีต่่าง ๆ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ 
และความคาดหวัง การสื่อสาร/ช่องทาง วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม

7. สื�อมีวลช้น  • เป็นต้่นแบบองค์กริ 
ขนาดำใหญ่ที�ให้ความี 
สำาคัญกับการิดำำาเนิน 
ธุุริกิจีต่ามีแนวทางการิ 
พัีฒนาที�ย่ั�งย่นื (เศริษัฐกจิี  
สังคมี และสิ�งแวดำล้อมี) 
และทำาอย่่างจีริิงจัีงและ 
ต่่อเนื�อง มีีผู้ลงานที�เห็น 
เป็นร้ิปธุริริมี จัีบต้่องได้ำ 

 • เผู้ย่แพีร่ิข้อม้ีลข่าวสาริของธุุริกิจีในด้ำาน 
ต่่าง ๆ อย่่างสมีำ�าเสมีอ อาทิ งานแถลง 
ผู้ลปริะกอบการิ งานแถลงข่าวของธุุริกิจี 

 • กิจีกริริมีเย่ี�ย่มีช้มีการิดำำาเนินงานหรืิอ
กิจีกริริมีเพืี�อสังคมีต่ามีโอกาส

 • สนับสนนุการิจีดัำกิจีกริริมีของสื�อมีวลช้น 
ที�เป็นปริะโย่ช้น์ต่่อสังคมี และสอดำคล้อง
กับแนวทางของเอสซีีจีีพีีต่ามีโอกาส
สมีควริ 

 • พ้ีดำคุย่เพืี�อรัิบฟังข้อเสนอแนะ ความี 
คิดำเห็น หรืิอข้อควริปรัิบปรุิงต่่าง ๆ  เพืี�อ
นำาไปพัีฒนาและออกแบบการิสื�อสาริให้
ต่ริงต่ามีความีต้่องการิและเป็นปริะโย่ช้น์
ต่่อปริะช้าช้นผู้้้รัิบข้อม้ีลข่าวสาริ

 • สื�อสาริข้อม้ีลข่าวสาริขององคก์ริ 
ผู่้านการิสัมีภิาษัณ์สื�อมีวลช้น 
เชิ้งลึก และ Online survey 
(empathize media) เพืี�อให้ 
การิจัีดำเต่ริีย่มีเนื�อหาข่าวสาริ 
ต่ริงกับความีต้่องการิของ 
สื�อมีวลช้นที�มีีความีต่้องการิ 
ที�แต่กต่่างกัน 

 • สร้ิางช่้องทางการิสื�อสาริข้อม้ีล 
ข่าวสาริทางออนไลน์ เพืี�อ 
เ ผู้ย่แพี ร่ิ ข้ อ ม้ีล ที� ถ้ ก ต้่ อ ง  
คริบถ้วน และทนัต่่อเหต่กุาริณ์  
และอำานวย่ความีสะดำวกให้กับ 
สื�อมีวลช้น

 • สร้ิางการิมีีส่วนร่ิวมีและสาน
สัมีพัีนธ์ุที�ดีำกับสื�อมีวลช้น

8. ภิาคปริะช้าสงัคมี  
นักวิช้าการิ ผู้้้นำา
ความีคิดำ

 • เป็นต้่นแบบและช่้วย่ 
เป็นพีี�เลี�ย่งแก่องค์กริ 
ขนาดำกลางและขนาดำเล็ก 
อื�น ๆ  ได้ำเรีิย่นร้้ิแนวปฏิิบตั่ิ 
ที�ดีำด้ำานการิพัีฒนาที�
ย่ั�งย่ืน

 • ผู้นึกกำาลังกับองค์กริ
ขนาดำใหญ่เพืี�อสร้ิาง 
การิเปลี�ย่นแปลงที�สำาคัญ
ด้ำานความีย่ั�งย่ืน

 • ใ ห้ความีร่ิวมีมืีอกับ 
หน่วย่งานริาช้การิ และ
นำาเสนอแนวทางที�ดีำเพืี�อ
มุ่ีงส่้การิพัีฒนาที�ยั่�งย่นื

 • รัิบฟังความีคิดำเห็นและข้อเสนอแนะ
จีากภิาคปริะช้าสังคมี นักวิช้าการิ  
และผู้้้นำาความีคิดำ เพืี�อนำามีาพัีฒนาการิ
ดำำาเนินงาน

 • ร่ิวมีมืีอในโคริงการิที�ส่งเสริิมีเรืิ�อง 
ความีย่ั�งย่ืนของสังคมี

 • การิให้ข้อม้ีลเรืิ�องการิดำำาเนินงานของ
องค์กริผู้่านบทความี สื�อ การิปริะชุ้มี 
นิทริริศการิ งานวิช้าการิ งานสัมีมีนา
ต่่าง ๆ 

 • เปิดำเผู้ย่ข้อม้ีลที�คริบถ้วนและ
โปร่ิงใส 

 • รัิ บฟั ง ความีคิ ดำ เห็ นและ 
ข้อเสนอแนะต่่าง ๆ จีากภิาค
ปริะช้าสังคมี

 • หาโอกาสเพืี�อสร้ิางความีร่ิวมีมืีอ 
เพืี�อผู้ลักดัำนและขับเคลื�อน
ปริะเด็ำนต่่าง ๆ ที�เกี�ย่วข้องกับ
ความีย่ั�งย่ืน

 • สร้ิางความีต่ริะหนักและสริ้าง
ความีเข้าใจีแก่สังคมีในปริะเด็ำน
สำาคัญด้ำานการิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่น

 • นำาองค์ความีริ้้ของผู้้้เชี้�ย่วช้าญ
มีาสนับสนุนในโคริงการิความี
ร่ิวมีมืีอ

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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ลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก
ร�อยละ 

12.8 
ลดการใช�
พลังงาน ร�อยละ 

5.4 
เทียบกับกรณีปกติ ณ ป�ฐาน 2550

การจัดการพลังงานและการรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการใช�น้ำจาก

ภายนอก
ร�อยละ

 

สัดส�วนการนำน้ำที่ผ�าน
การบำบัดกลับมาใช�ใหม�
ร�อยละ 

14.1

เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ป�ฐาน 2557

เทียบกับป�ฐาน 2557

การบร�หารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย
ปร�มาณของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปฝ�งกลบ
เท�ากับ
                        ตัน 

ปร�มาณการจัดการของเสีย
ตันต�อผลิตภัณฑ�โดยการ
เผาทำลายไม�เกิดประโยชน�
ที่ลดลงร�อยละ 

จากของเสียทั�งหมด 1,066,999 ตัน

16.8 0.77

99.6 

จำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั�นเสียช�ว�ตของ
พนักงานและ
คู�ธุรกิจ        ราย

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั�นหยุดงานของพนักงาน

0 

และคู�ธุรกิจเท�ากับ

0.217
 1,000,000 

ชั�วโมง-คน

การจัดการด�านสิทธิมนุษยชน ส�งเสร�มและสนับสนุนคนพ�การ
ให�มีอาช�พและรายได�โดยการจ�าง
เป�นพนักงานประจำ 

17 คน

สัดส�วนพนักงานหญิง
ต�อพนักงานทั�งหมด
ร�อยละ 17.5
โดยพนักงานจัดการที่เป�น
หญิง คิดเป�นร�อยละ 20.6

จำนวนการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

0 และส�งเสร�มให�
ประกอบอาช�พอิสระ  51 คน

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

แนวทาง
ด�านสิ�งแวดล�อม

แนวทาง
ด�านสังคม

ความผูกพันต�อองค�กรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั�งหมดในประเทศ 

                ร�อยละ 80 

ค�าใช�จ�ายในการ
ส�งเสร�มการเร�ยนรู�
และพัฒนาพนักงาน
ทั�งในและต�างประเทศ 

172 ล�านบาท

จำนวนวันฝ�กอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานทั�งในและ
ต�างประเทศ 

2 วันต�อคน 
(ไม�รวม e-learning)

การพัฒนาและ
มีส�วนร�วมกับชุมชน

ความพ�งพอใจของชุมชน

ร�อยละ 90 

ต�อ

ราย

แนวทางด�าน
เศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบต�อสินค�าและบร�การ 
ผลิตภัณฑ�
ที่ได�รับฉลาก 

รายได�จากการขายสินค�า
และบร�การที่ได�รับฉลาก 
SCG Green Choice 
(31,484 ล�านบาท) 

รายได�จากการขายสินค�าและ
บร�การที่ใช�งานอย�างเป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อมและได�รับฉลาก 
SCG Green Choice 

การสร�างประสบการณ�
ของลูกค�า

ความพ�งพอใจโดยรวม
ของลูกค�า

ร�อยละ 80  

(ผลสำรวจป� 2562 
ดำเนินการสำรวจทุก 2 ป�)

32
SCG 
Green Choice

การสร�างคุณค�าที่ยั�งยืนสู�คู�ธุรกิจ มูลค�าการจัดหาและผลิตภัณฑ�
ในรายการจัดหาที่เป�นมิตรต�อ

      4,790 
(ร�อยละ 17 ของมูลค�าการจัดซ�้อ) 

 14 ผลิตภัณฑ� 

คู�ธุรกิจแสดงความมุ�งมั�นที่จะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู�ธุรกิจของเอสซ�จ�พ� คู�ธุรกิจได�รับการประเมินความเสี่ยง

ด�านความยั�งยืน (ESG Risk) ร�อยละ 100 
ของมูลค�าการจัดหา 
(คู�ธุรกิจที่มีมูลค�าการจัดหามากกว�า 1 ล�านบาท)

คู�ธุรกิจใน
กระบวนการผลิต
ผ�านการรับรอง
ความปลอดภัย (SCS)

สิ�งแวดล�อม ล�าน
บาท 

จากรายได�การขายรวม
ร�อยละ 2.2ร�อยละ 33.9 

ร�อยละ 90
ของมูลค�าจัดหา ร�อยละ 95 

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

จีากการิวิเคริาะห์ความีคาดำหวังของผู้้้มีีส่วนได้ำเสีย่ทุกกลุ่มี บริิษััทมีีแนวทางการิพีัฒนาที�ย่ั�งย่ืนในทุกมิีติ่ คริอบคลุมีแนวทางดำ้าน 
เศริษัฐกิจี สังคมี และสิ�งแวดำล้อมีภิาย่ใต้่บริริษััทภิิบาล สรุิปผู้ลการิดำำาเนินงานในปี 2563 ที�สำาคัญ มีีดัำงนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำาดับที่ ข้อมูลการดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
1 ริาย่ได้ำจีากการิขาย่สินค้าและบริิการิที�มีีม้ีลค่าเพิี�มีส้ง (%) 43 47 51 52 63

2 ริาย่ได้ำจีากการิขาย่สินค้าและบริิการิที�ได้ำรัิบฉลาก SCG Green Choice (%) 33 27 34 16 34

3 เงินลงทุนเพืี�อการิวิจัีย่ พัีฒนา และนวัต่กริริมี (ล้านบาท) 449 574 425 584 529

4 จีำานวนสิทธิุบัต่ริและอนุสิทธิุบัต่ริ n/a n/a 55 69 69

5 สัดำส่วนเงินที�ใช้้ในการิบริิหาริจัีดำการิด้ำานสิ�งแวดำล้อมี สังคมี และบริริษััทภิิบาล 
ต่่อริาย่ได้ำจีากการิขาย่ (%) 1.71 1.32 1.29 1.24 1.20

6 ปริิมีาณวัต่ถุดิำบ (พัีนตั่น) 4,795 5,224 5,483 5,177 6,405 

7 ปริิมีาณวัสดุำนำากลับมีาใช้้ใหม่ี (พัีนตั่น) 2,430 2,887 2,550 2,597 4,003 

8 ก๊าซีเรืิอนกริะจีก Scope 1+2 (ล้านตั่นคาร์ิบอนไดำออกไซีด์ำเทีย่บเท่า) 3.04 3.02 2.96 2.91 2.92

9 ปริิมีาณก๊าซีเรืิอนกริะจีกที�ลดำลง เมืี�อเทีย่บกับกริณีปกติ่ ณ ปีฐาน 2550 (%) 9.21 11.00 13.20 14.45 12.79

10 ปริิมีาณก๊าซีเรืิอนกริะจีก (ตั่นคาร์ิบอนไดำออกไซีด์ำเทีย่บเท่าต่่อตั่นผู้ลิต่ภัิณฑ์์) 0.94 0.89 0.86 0.85 0.87

11 ปริิมีาณพีลังงานทดำแทน (เพีต่ะจ้ีล) - เชื้�อเพีลิงชี้วมีวล 1.05 0.95 0.96 1.39 1.59

12 ปริิมีาณพีลังงานทดำแทน (เพีต่ะจ้ีล) - เชื้�อเพีลิงจีากวัสดุำเหลือใช้้หมุีนเวีย่นได้ำ 8.21 8.55 9.80 9.81 8.81

13 ปริิมีาณพีลังงานทดำแทน (เพีต่ะจ้ีล) - เชื้�อเพีลิงจีากวัสดุำเหลือใช้้หมุีนเวีย่นไม่ีได้ำ 1.17 1.25 1.08 0.89 1.94

14 สัดำส่วนการิใช้้พีลังงานหมุีนเวีย่น (%) 23.53 23.52 26.27 27.52 25.57

15 ปริิมีาณการิใช้้พีลังงานที�ลดำลง เมืี�อเทีย่บกับกริณีปกติ่ ณ ปีฐาน 2550 (%) n/a 6.99 8.23 8.42 5.36

16 ปริิมีาณการิใช้้พีลังงาน (จิีกกะจ้ีลต่่อตั่น) 12.14 11.84 11.91 11.86 12.14

17 ปริิมีาณนำ�าจีากภิาย่นอกที�ลดำลง เมืี�อเทีย่บกับกริณีปกติ่ ณ ปีฐาน 2557 (%) -0.33 -0.80 4.32 10.40 16.81

18 สัดำส่วนนำ�ากลับมีาใช้้ (%) 6.48 8.35 9.75 12.04 14.08

19 ปริิมีาณการิใช้้นำ�าจีากภิาย่นอก (ล้กบาศก์เมีต่ริต่่อตั่น) 20.09 19.70 19.05 17.82 16.31

20 ปริิมีาณการิจัีดำการิของเสีย่อุต่สาหกริริมีโดำย่การิฝังกลบ (ตั่น) 10.69 1 0.00 0.00 0.77

21 ปริิมีาณการิจัีดำการิของเสีย่ต่่อตั่นผู้ลิต่ภัิณฑ์์ โดำย่การิเผู้าทำาลาย่ไม่ีเกิดำปริะโย่ช้น ์
ที�ลดำลง เมืี�อเทีย่บกับปีฐาน 2557 (%) 75.86 82.38 93.49 96.17 99.62

22 อัต่ริาการิบาดำเจ็ีบจีากการิทำางานถึงขั�นหยุ่ดำงาน (ริาย่ต่่อ 1,000,000 ช้มี.-คน) - 
พีนักงาน+ค่้ธุุริกิจี 0.725 0.507 0.532 0.605 0.217

23 จีำานวนผู้้้เสีย่ชี้วิต่จีากอุบัติ่เหตุ่ทั�งหมีดำ (ริาย่) - พีนักงาน (ช้าย่ : หญิง) 1 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

24 จีำานวนผู้้้เสีย่ชี้วิต่จีากอุบัติ่เหตุ่ทั�งหมีดำ (ริาย่) - ค่้ธุุริกิจี (ช้าย่ : หญิง) (ในพืี�นที�ทำางาน
และขนส่งโดำย่ต่ริง) 3 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0

25 อัต่ริาการิบาดำเจ็ีบจีากการิทำางานที�ต้่องมีีการิบันทึก (ริาย่ต่่อ 1,000,000 ชั้�วโมีง) 
- พีนักงาน 1.517 2.169 1.526 1.423 1.006

26 สัดำส่วนพีนักงานหญิงในพีนักงานทั�งหมีดำ (%) 16.65 16.69 16.91 16.92 17.52

27 สัดำส่วนพีนักงานหญิงในริะดัำบจัีดำการิ (Management) (%) 18.6 19.0 18.90 19.6 20.6

หมายเหตุ:
1  ก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นโดยตรืง  (Scope 1)  เกิ๊ดจาก๊ก๊รืะบวนก๊ารืผลิิตหรืือกิ๊จก๊รืรืมต่าง ๆ  ท่ี่�ม่แหล่ิงก๊ำาเนิดอย่่ในความด่แลิ ควบคุม แลิะบริืหารืจัดก๊ารืขึ้องบริืษััที่ หรืือโรืงงาน อาทิี่ 
ก๊ารืปล่ิอยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นจาก๊ก๊ารืเผาไหม้ท่ี่�อย่่กั๊บท่ี่�  ก๊ารืปล่ิอยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นจาก๊ก๊ารืเผาไหม้ท่ี่�ม่ก๊ารืเคลืิ�อนท่ี่�  ก๊ารืปล่ิอยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นจาก๊ก๊ารืรัื�วไหลิ 
ก๊ารืปล่ิอยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นปฏิิกิ๊ริืยาเคม่ ก๊ารืปล่ิอยคาร์ืบอนไดออก๊ไซด์ท่ี่�เกิ๊ดจาก๊ก๊ารืเผาไหม้ช่ีวมวลิ ก๊๊าซช่ีวภาพ แลิะก๊ารืเผา Lime Mud ท่ี่� Lime Kiln ให้ที่ำาก๊ารืรืายงานแยก๊
ออก๊จาก๊ Scope 1 เนื�องจาก๊คาร์ืบอนท่ี่�ปรืะก๊อบอย่่ในช่ีวมวลิ ก๊๊าซช่ีวภาพ แลิะป่นขึ้าวม่แหล่ิงก๊ำาเนิดจาก๊ธรืรืมชีาติ

2  ก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดข้ึ้�นโดยอ้อม (Scope 2) เกิ๊ดจาก๊ก๊ารืปล่ิอยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ที่างอ้อมจาก๊ก๊ารืใช้ีพลัิงงาน ได้แก่๊ ปริืมาณก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ท่ี่�เกิ๊ดจาก๊ก๊ารืผลิิตไฟฟ้า ความร้ือน หรืือ
ไอนำ�าท่ี่�ถู่ก๊นำาเข้ึ้ามาจาก๊ภายนอก๊เพื�อใช้ีงานภายในองค์ก๊รื

เอสซีีจีีพีีดำำาเนินการิเปิดำเผู้ย่ข้อม้ีลในริาย่งานการิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่นต่ามี GRI Standards และได้ำรัิบการิต่ริวจีสอบความีถ้กต้่องของข้อม้ีล 
ความียั่�งย่ืนสำาหรัิบปีสิ�นสุดำวันที� 31 ธัุนวาคมี 2563 โดำย่บริิษััทเคพีีเอ็มีจีี ภ้ิมิีไช้ย่ ที�ปรึิกษัาธุุริกิจี จีำากัดำ นอกจีากนี�บริิษััทได้ำ 
เปิดำเผู้ย่ริาย่ละเอีย่ดำเกี�ย่วกับผู้ลการิดำำาเนินงานด้ำานการิพัีฒนาที�ย่ั�งย่ืนในริาย่งานการิพัีฒนาที�ย่ั�งยื่น 2563 ไว้บนเว็บไซีต์่ของบริิษััท  
(www.scgpackaging.com) 

RESILIENCE  
FOR THE  
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087การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ  
(Management Discussion 
and Analysis: MD&A)

ภาพรวมธุรกิจและการดำาเนินงาน

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง จีำ�กัด (มห�ชน) หรืิอเอสซีีจีีพี ปริะกอบธุุริกิจีโดยก�ริถืือหุ�นในบริิษััทอื�น (Holding Company) โดยมีบริิษััทย่อย 
ที�ปริะกอบธุุริกิจีในสองส�ยธุุริกิจีที�สำ�คัญ คือ (1) ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ และ (2) ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั

1. สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบครบวงจร  มีสัดส่วนริ�ยได� 
ปริะม�ณริ�อยละ 85 ของริ�ยได�จี�กก�ริข�ยและบริิก�ริ 
ปริะกอบด�วยส�ยธุุริกิจีย่อย ดังนี�

• บริริจุีภััณฑ์์เยื�อและกริะด�ษั (Fiber-Based Packaging)  
เช่น บริริจีภัุัณฑ์์กล่องลกูฟููก (Corrugated Containers) 
บริริจุีภััณฑ์์เพื�อก�ริจัีดจีำ�หน่�ย (Retail Display  
Packaging) ถุืงกริะด�ษัรีิไซีเคิลสำ�หรัิบสินค��อุปโภัค
บริิโภัค และถุืงอุตส�หกริริม

• กริะด�ษับริริจุีภััณฑ์์ (Packaging Paper)

• บริริจุีภััณฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะสูงและพอลิเมอร์ิ  
(Performance and Polymer Packaging หรืิอ PPP)  
ทั�งแบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และแบบคงรูิป  
(Rigid Packaging)

2. สายธุุรกิิจเย่�อและกิระดาษ  มีสัดส่วนริ�ยได�ปริะม�ณ 
ริ�อยละ 15 ของริ�ยได�จี�กก�ริข�ยและบริิก�ริ ปริะกอบด�วย 
บริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริ ผลิตภััณฑ์์เยื�อและกริะด�ษั ซ่ี�งส่วนใหญ่ 
ปริะกอบไปด�วยกริะด�ษัพิมพ์เขียนและเยื�อกริะด�ษั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)088 รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)



ปี 2563 เป็นปีแห่งก�ริเติบโตสำ�หรัิบบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง 
จีำ�กัด (มห�ชน) หรืิอเอสซีีจีีพี โดยบริิษััทได�ดำ�เนินก�ริเข�� 
จีดทะเบียนในตล�ดหลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย ท่�มกล�ง 
สถื�นก�ริณ์คว�มผันผวนของเศริษัฐกิจีโลกจี�กวิกฤตก�ริณ ์
ก�ริแพร่ิริะบ�ดของโริคโควิด 19 บริิษััทให�คว�มสำ�คัญใน 
คว�มปลอดภััยสูงสุดต่อพนักง�น กริะบวนก�ริผลิตและสินค��  
ตลอดจีนก�ริบริิห�ริจีัดก�ริห่วงโซ่ีอุปท�นสำ�หรัิบลูกค��ให�มี 
ปริะสิทธิุภั�พ

ท่�มกล�งคว�มผันผวนของสภั�พเศริษัฐกิจี เอสซีีจีีพียังคง 
รัิกษั�ก�ริเติบโตอย่�งต่อเนื�อง โดยมีริ�ยได�จี�กก�ริข�ย
ในปี 2563 เท่�กับ 92,786 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 4  
จี�กปีก่อน จี�กก�ริที�บริิษััทมีลูกค��อยู่ในหล�กหล�ยอุตส�หกริริม 
โดยเฉพ�ะกลุ่มสินค��อุปโภัคบริิโภัคที�มีคว�มจีำ�เป็นในชีวิตปริะจีำ�วัน 

อ�ห�ริและเครืิ�องดื�ม สินค��เกี�ยวกับก�ริดูแลสุขภั�พอน�มัย  
ก�ริซืี�อสินค��ผ่�นริะบบอีคอมเมิร์ิซี และก�ริสริ��งปริะโยชน์จี�ก 
ก�ริผน่กพลัง (Synergy) จี�กก�ริควบริวมกจิีก�ริในปริะเทศไทย 
และปริะเทศอินโดนีเซีีย โดยมีกำ�ไริขั�นต�นเท่�กับ 19,453 ล��นบ�ท 
เพิ�มข่�นริ�อยละ 12 จี�กปีก่อน ซ่ี�งเป็นผลจี�กก�ริเพิ�มข่�นของ 
ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยจี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริ สำ�หรัิบ EBITDA  
ในปี 2563 เท่�กับ 16,876 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 11  
จี�กปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที�ริ�อยละ 18 จี�กกลยุทธ์ุ 
ก�ริมอบโซีลูชันเพื�อตอบโจีทย์คว�มต�องก�ริของลูกค��  
ก�ริออกแบบผลิตภััณฑ์์ที�มีคว�มสวยง�มและมีนวัตกริริม และ 
ก�ริบริิห�ริต�นทุนอย่�งมีปริะสิทธิุภั�พ สำ�หรัิบกำ�ไริสุทธิุเท่�กับ  
6,457 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 23 จี�กปีก่อน และมีอัตริ� 
กำ�ไริสุทธิุที�ริ�อยละ 7

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

 • เอสซีีจีีพีเริิ�มทำ�ก�ริซืี�อข�ยในตล�ดหลักทรัิพยแ์ห่งปริะเทศไทย
ในวันที� 22 ตุล�คม 2563 โดยมีมูลค่� Market Capitalization 
ปริะม�ณ 150,000 ล��นบ�ท (ณ ริ�ค�เสนอข�ย IPO)  
และได�ถูืกจัีดให�อยู่ในกลุ่มหลักทรัิพย์ SET 50 โดย 
ได�เงินจี�กก�ริริะดมทุน IPO (ริวมก�ริข�ยหุ�นส่วนเกิน  
Over-allotment) 40,092 ล��นบ�ท เพื�อใช�ในก�ริลงทุน 
ขย�ยกิจีก�ริทั�งในปริะเทศและต่�งปริะเทศ ใช�ในก�ริ 
ปรัิบโคริงสริ��งท�งก�ริเงินริวมถ่ืงใช�เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ภั�ยในกิจีก�ริ

 • ก�ริเข��ร่ิวมพนัธุมติริท�งธุุริกิจีกับ Rengo Co., Ltd. (Rengo) 
ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ปริะเทศ
ฟิูลิปปินส์ ในสัดส่วนก�ริถืือหุ�นริะหว่�งเอสซีีจีีพีกับ Rengo 
ริ�อยละ 74.8 และริ�อยละ 25 ต�มลำ�ดับ เพื�อเพิ�มโอก�สของ 
UPPC ในก�ริเพิ�มยอดข�ยและขย�ยฐ�นลูกค��ในปริะเทศ
ฟิูลิปปินส์ ริวมทั�งเสริิมสริ��งคว�มแข็งแกร่ิงของส�ยธุุริกิจี
บริริจุีภััณฑ์์ของเอสซีีจีีพีในภูัมิภั�คอ�เซีียน

 • เอสซีีจีีพีปริะสบคว�มสำ�เร็ิจีในก�ริควบริวมกิจีก�ริ Bien  
Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ซ่ี�งเป็น 
บริิษััทจีดทะเบียนในตล�ดหลักทรัิพย์ ปริะเทศเวียดน�ม  
ในสัดส่วนริ�อยละ 94.1 โดยใช�เงินลงทุนริวมปริะม�ณ  
2,700 ล��นบ�ท SOVI เป็นหน่�งในผู�นำ�ด��นบริริจีุภััณฑ์์ 
กล่องกริะด�ษั โดยมีฐ�นลูกค��หลักทั�งที�เป็นบริริษััทข��มช�ติ 
และบริิษััทชั�นนำ�ในเวียดน�ม ก�ริเข��ลงทุนนี�จีะส่งผลให� 
เอสซีีจีีพีส�ม�ริถืขย�ยฐ�นลูกค��ในกลุ่มอ�ห�ริ เครืิ�องดื�ม  

และสินค��อุปโภัคบริิโภัค อีกทั�งเป็นก�ริเพิ�มสัดส่วน 
ก�ริบูริณ�ก�ริในแนวตั�งกับโริงง�นกริะด�ษับริริจีภัุัณฑ์์

 • เอสซีีจีีพีได�ลงทุนใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ใน 
เดือนมกริ�คม 2564 ในสัดส่วนริ�อยละ 100 โดย Go-Pak  
เป็นหน่�งในผู�นำ�ในก�ริให�บริิก�ริโซีลูชันด��นบริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริ 
สำ�หรัิบธุุริกิจีอ�ห�ริ และบริริจีุภััณฑ์์เครืิ�องดื�มปริะเภัท 
นำ�กลับและพริ�อมรัิบปริะท�นในสหริ�ชอ�ณ�จัีกริ ยุโริป  
และอเมริิก�เหนอื ก�ริควบริวมกจิีก�ริกบั Go-Pak เปน็ก�ริ 
ขย�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริของเอสซีีจีีพีซ่ี�งจีะช่วยเสริิม 
คว�มแข็งแกร่ิงของฐ�นตล�ดผู�บริิโภัคของบริิษััท และ 
เป็นก�ริขย�ยฐ�นลูกค�� ก�ริขย�ยคว�มส�ม�ริถืในก�ริผลิต 
และจัีดจีำ�หน่�ย

 • เอสซีีจีีพีได�พัฒน�ขีดคว�มส�ม�ริถืในก�ริแข่งขันด�วยก�ริ 
พัฒน�นวัตกริริมโซีลูชันบริริจุีภััณฑ์์ใหม่ ๆ  ริวมถ่ืงก�ริสริ��ง 
คว�มแตกต่�งจี�กคู่แข่งท�งก�ริค�� โดยในปีที�ผ่�นม� 
ธุุริกิจีได�เปิดตัวเอสซีีจีีพี อินสไปร์ิ โซีลูชันส์ สตูดิโอ (SCGP- 
Inspired Solutions Studio) ซ่ี�งให�บริิก�ริโซีลูชันด��น 
ก�ริออกแบบและพัฒน�บริริจุีภััณฑ์์เพื�อตอบโจีทย์ต่อ 
คว�มต�องก�ริของลูกค��ที�หล�กหล�ย ริวมทั�งช่วยเสริิมสริ��ง 
คว�มมีเอกลักษัณ์ให�แก่แบรินด์ของลูกค��
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ตารางที่ 1 : งบการเงินรวมของเอสซีจีพี

หน่วย : ล้านบาท

ปี %  
y-o-y2563 2562

ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้จากิกิารขาย 92,786 89,070 4%

ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 78,903 71,625 10%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั 13,883 17,445 (20%)

ต้้นทุุนขาย 73,333 71,651 2%

กิำาไรขั�นต้้น 19,453 17,419 12%

อััตรากำำาไรขัั้�นต้น (%) 21% 20%

ต้้นทุุนในกิารจัดจำาหน่ายและค่าใช้้จ่ายในกิารบริหาร 10,363 9,754 6%

EBITDA 16,876 15,147 11%

อััตรา EBITDA margin (%) 18% 17%

กิำาไรสุทุธิุ 6,457 5,269 23%

อััตรากำำาไรสุุทธิิ (%) 7% 6%

กิำาไรสุทุธิุต่้อหุ้น (บาทุ) 1.95 1.69

เงินปัันผลจ่ายต่้อหุ้น (บาทุ) 0.45 0.98

อัต้รากิารจ่ายเงินปัันผลต่้อกิำาไรสุทุธิุ (%) 30% 58%

ผลการดำาเนินงานหลัก

Core EBITDA 17,537 14,974 17%

Core Profit 6,638 5,573 19%

หมายเหตุ: รายได้จากการขายตามสายธุรกิจ หมายถึง รายได้จากการขายหลังตัดรายการระหว่างกัน  

EBITDA หมายถึง  กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  

(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)  

ปี 2563 มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเท่ากับ 8 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 12 ล้านบาท

 กำาไรสุทธิ หมายถึง กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ภาพรวมการดำาเนินงานแยกตามสายธุรกิจ1, 2

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain : IPC)

ผลกิารดำาเนินงานสำาหรับปีั 2563  ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยของส�ย 
ธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ เท่�กบั 79,175 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 
ริ�อยละ 10 จี�กปีก่อน โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริขย�ยธุุริกิจี 
ทั�งในและต่�งปริะเทศ ปริะกอบกับคว�มต�องก�ริใช�สินค�� 
อุปโภัคบริิโภัคยงัเติบโตอย�่งต่อเนื�องแม�ภั�วะเศริษัฐกิจีชะลอตัว  
สำ�หรัิบ EBITDA ที� 15,789 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 14 จี�ก 

ปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที�ริ�อยละ 20 และมีกำ�ไริสุทธิุ 
7,200 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 17 จี�กปีก่อน ซ่ี�งเป็นผลจี�กกลยุทธ์ุ 
โซีลูชันบริริจุีภััณฑ์์คริบวงจีริของเอสซีีจีีพีเพื�อตอบสนองกลุ่มลูกค�� 
และอุตส�หกริริมที�หล�กหล�ย ทั�งบริิษััทในปริะเทศขน�ดใหญ่ 
และบริริษััทข��มช�ติ และก�ริบูริณ�ก�ริภั�ยในห่วงโซ่ีคุณค่� 
(Value chain) ทำ�ให�บริิษััทมีศักยภั�พในก�ริเติบโตในอน�คต

หมายเหตุ: 1 ผลการดำาเนินงานแยกตามสายธุรกิจแสดงข้อมูลก่อนตัดรายการระหว่างธุรกิจย่อย / 2ธุรกิจย่อยแสดงข้อมูลหลังตัดรายการระหว่างส่วนงาน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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• “ธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์จี�กเยื�อและกริะด�ษั” ริ�ยได�จี�กก�ริ 
ข�ยเท่�กับ 23,747 ล��นบ�ท ลดลงริ�อยละ 4 จี�กปีก่อน  
เนื�องจี�กคว�มต�องก�ริซืี�อสินค��คงทนที�ลดลง และปริิม�ณ 
ก�ริส่งออกเสื�อผ��และริองเท��ลดลง เนื�องจี�กวิกฤตก�ริณ์ 
ก�ริแพร่ิริะบ�ดโริคโควิด 19 อย่�งไริก็ต�มคว�มต�องก�ริ 
สินค��ในกลุ่มอุปโภัคบริิโภัคยังคงเติบโตอย่�งต่อเนื�อง

• “ธุุริกิจีกริะด�ษับริริจุีภััณฑ์์” ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยเท�่กับ  
48,293 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 16 จี�กปีก่อน ส�เหตุหลัก 
ม�จี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริกริะด�ษับริริจุีภััณฑ์์ 
ในปริะเทศอินโดนีเซีีย ซ่ี�งส่งผลให�เอสซีีจีีพีเป็นผู�ผลิต 
ชั�นนำ�ด��นกริะด�ษับริริจุีภััณฑ์์ในปริะเทศอินโดนีเซีีย  
ซ่ี�งเป็นฐ�นที�สำ�คัญเพื�อก�ริต่อยอดธุุริกิจีในอน�คต

• “ธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์จี�กวัสดุสมริริถืนะสูงและพอลิเมอร์ิ”  
ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยเท่�กับ 6,863 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 
ริ�อยละ 30 จี�กปีก่อน จี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริ ก�ริเพิ�มข่�นของปริิม�ณก�ริส่งออกสินค��ในกลุ่มอุตส�หกริริมอ�ห�ริ  
และคว�มต�องก�ริใช�ผลิตภััณฑ์์เพื�อสุขอน�มัยที�เพิ�มข่�น ทั�งนี� บริิษััทได�มีก�ริพัฒน�บริริจุีภััณฑ์์ที�มีนวัตกริริมใหม่ ๆ  อย�่งต่อเนื�อง  
เช่น ถุืงข��วที�รีิไซีเคิลได�ง่�ยโดยใช�เทคโนโลยี Mono-material technology (R-1) เพื�อตอบสนองต่อคว�มต�องก�ริใช�ง�น 
ของผู�ผลิตและผู�บริิโภัคในด��นก�ริอนุรัิกษ์ัสิ�งแวดล�อม

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain : FC)

ผลกิารดำาเนินงานสำาหรับปีั 2563  ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยของส�ย
ธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษัเท่�กับ 15,448 ล��นบ�ท ลดลงริ�อยละ 18 
จี�กปีก่อน ส�เหตุหลักม�จี�กปริิม�ณคว�มต�องก�ริใช� 
เยื�อกริะด�ษัและกริะด�ษัพมิพ์เขียนลดลงอย�่งม�กจี�กม�ตริก�ริ 
ควบคุมโริคริะบ�ดโดยก�ริปิดสถื�นศ่กษั�และนโยบ�ยริณริงค์ 
ให�ทำ�ง�นที�บ��น ในขณะที� EBITDA เท�่กับ 1,027 ล��นบ�ท ลดลง 
ริ�อยละ 15 เมื�อเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA margin ที�ริ�อยละ 7 
ถ่ืงแม�ว่�ปริิม�ณก�ริข�ยจีะลดลง แต่ EBITDA margin ยงัเพิ�มข่�น 
เล็กน�อยจี�กก�ริบริิห�ริจัีดก�ริต�นทุนและเพิ�มปริะสิทธิุภั�พ 
ในก�ริผลิต โดยมีข�ดทุนสุทธิุเท่�กับ 655 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 
ริ�อยละ 53 จี�กปีก่อน

ต�มแผนกลยุทธ์ุปรัิบเปลี�ยนโมเดลธุุริกิจีไปสู่บริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริ 
เอสซีีจีีพีได�ลงทุนใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ในเดือน
มกริ�คม 2564 ในสัดส่วนริ�อยละ 100 โดย Go-Pak เป็นหน่�งใน
ผู�นำ�ในก�ริให�บริิก�ริโซีลูชันด��นบริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริสำ�หรัิบธุุริกิจี
อ�ห�ริ และเครืิ�องดื�มปริะเภัทนำ�กลับและพริ�อมรัิบปริะท�นใน
สหริ�ชอ�ณ�จัีกริ ยุโริป และอเมริิก�เหนือ ก�ริควบริวมกิจีก�ริ 
กับ Go-Pak เป็นก�ริขย�ยธุุริกิจีบริริจีุภััณฑ์์อ�ห�ริของบริิษััท 
ซ่ี�งจีะชว่ยเสริิมคว�มแข็งแกริง่ของฐ�นตล�ดผู�บริิโภัคของบริิษััท 
และเป็นก�ริขย�ยฐ�นลูกค�� ริวมถ่ืงก�ริขย�ยคว�มส�ม�ริถื 
ในก�ริผลิตและจัีดจีำ�หน่�ย ทั�งนี� ริ�ยได�จี�กก�ริข�ยริวมของ 
บริริจุีภััณฑ์์อ�ห�ริจีะเพิ�มข่�นจี�กริ�อยละ 10 เป็นริ�อยละ 25  
ของริ�ยได�จี�กก�ริข�ยในส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั
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ตารางที่ 2 : ผลการดำาเนินงานแยกตามสายธุรกิจ
 หน่วย : ล้านบาท 

ปี %  
y-o-y รายได้จากการขาย 2563 2562

งบกิารเงินรวมเอสซีีจีพีี 92,786 89,070 4%

ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 79,175 72,006 10%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั 15,448 18,794 (18%)

ตัดริ�ยก�ริบัญชี  (1,837) (1,730) (6%)

ปี %  
y-o-y EBIT�� 2563 2562

งบกิารเงินรวมเอสซีีจีพีี 16,876 15,147 11%

ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 15,789 13,880 14%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั 1,027 1,207 (15%)

ส่วนง�นอื�น 3,270 2,581 27%

ตัดริ�ยก�ริบัญชี (3,210) (2,521) (27%)

ปี

 EBIT�� �argin (%) 2563 2562

งบกิารเงินรวมเอสซีีจีพีี 18% 17%

ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 20% 19%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั 7% 6%

ปี %  
y-o-y กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 2563 2562

งบกิารเงินรวมเอสซีีจีพีี 6,457 5,269 23%

ส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 7,200 6,153 17%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั (655) (429) (53%)

ส่วนง�นอื�น 2,388 1,259 90%

ตัดริ�ยก�ริบัญชี (2,476) (1,714) (44%)

หมายเหตุ:  EBITDA  หมายถึง   กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  

(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม) 

ปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเท่ากับ 8 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 12 ล้านบาท

 EBITDA Margins  หมายถึง  EBITDA หารรายได้จากการขาย

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  หมายถึง    กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการดำาเนินงานหลังตัดรายการระหว่างกัน

 รายได้แยกตามสายธุรกิจ แสดงผลการดำาเนินงานก่อนตัดรายการระหว่างกัน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ต้นทุนขาย

ต�นทุนข�ยของเอสซีีจีีพี มีริ�ยละเอียดดังนี�

ต้ารางต้้นทุุนขายจำาแนกิต้ามสายธุุรกิิจ

หน่วย : ล้านบาท / ร้อยละ

ปี %  
y-o-y2563 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ)

ต�นทุนข�ย

ส�ยธุุริกิจีบริริจีุภััณฑ์์แบบคริบวงจีริ 61,008 83.2 56,245 78.5 9%

ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั 14,422 19.7 17,483 24.4 (18%)

ตัดริ�ยก�ริบัญชี (2,097) (2.9) (2,077) (2.9) (1%)

รวม 73,333 100.0 71,651 100.0 2%

ต�นทุนข�ยของบริิษััทเท่�กับ 73,333 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 1,682 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 2 โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริ  
Fajar และ Visy Packaging Thailand ซ่ี�งเป็นบริิษััทที�ควบริวมกิจีก�ริม�ในปี 2562 ห�กไม่ริวมผลจี�กก�ริควบริวมดังกล่�ว 
ต�นทุนข�ยจีะลดลงจี�กปี 2562 โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริบริิห�ริและก�ริจีัดก�ริต�นทุนวัตถุืดิบได�อย่�งมีปริะสิทธิุภั�พ 
และสอดคล�องกับสถื�นก�ริณ์ของธุุริกิจี

1. สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบครบวงจร

ต�นทุนข�ยของส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริเท่�กับ 61,008 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 9 จี�กปีก่อน ส�เหตุหลัก 
จี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริส่งผลให�ต�นทุนในก�ริดำ�เนินง�นและค่�เสื�อมริ�ค�เพิ�มข่�น

2. สายธุุรกิิจเย่�อและกิระดาษ

ต�นทุนข�ยของส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั เท่�กับ 14,422 ล��นบ�ท ลดลงริ�อยละ 18 จี�กปีก่อน ส�เหตุหลักจี�กก�ริลดลง 
ของต�นทุนวัตถุืดิบและก�ริบริิห�ริต�นทุนอย่�งมีปริะสิทธิุภั�พ

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่�ใช�จ่ี�ยหลักของเอสซีีจีีพี ปริะกอบด�วย ต�นทุนในก�ริจัีดจีำ�หน่�ยและค่�ใช�จ่ี�ยในก�ริบริิห�ริ โดยมีริ�ยละเอียดดังนี�

ในปี 2563 ค่�ใช�จ่ี�ยริวมเท่�กับ 10,363 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 6 จี�กปีก่อน โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กต�นทุนในก�ริจัีดจีำ�หน่�ย 
ซ่ี�งเท่�กับ 5,149 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 7 จี�กปีก่อน เนื�องจี�กก�ริเพิ�มข่�นของค่�ใช�จ่ี�ยในก�ริขนส่ง สำ�หรัิบค่�ใช�จ่ี�ยในก�ริบริิห�ริเท่�กับ 
4,992 ล��นบ�ท เพิ�มข่�นริ�อยละ 1 จี�กปีก่อน โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริเพิ�มข่�นของค่�ใช�จ่ี�ยที�เกี�ยวกับพนักง�นจี�กก�ริขย�ยธุุริกิจี  
ในขณะที�ปี 2562 มีค่�ใช�จ่ี�ยผลปริะโยชน์พนักง�นจี�กก�ริปรัิบปรุิงเงินชดเชยต�มกฎหม�ยแริงง�น 527 ล��นบ�ท นอกจี�กนี�  
ในปี 2563 เอสซีีจีีพีมีข�ดทุนจี�กอัตริ�แลกเปลี�ยนเท่�กับ 222 ล��นบ�ท ส�เหตุหลักม�จี�กก�ริข�ดทุนจี�กอัตริ�แลกเปลี�ยนของ 
เงินกู�ยืมสกุลเงินต่�งปริะเทศ อย่�งไริก็ต�ม บริิษััทได�มีก�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงเพื�อลดคว�มผันผวนของสกุลเงินต่�งปริะเทศและ 
อัตริ�ดอกเบี�ย (Cross currency swap & Interest rate swap) ตั�งแต่ช่วงกล�งไตริม�สที� 3 ของปี 2563 เป็นต�นม� 
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คำาอธิบายรายละเอียดงบการเงินรวมของเอสซีจีพี

ข้อมูลสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • สินทุรัพีย์รวม  เท่�กับ 172,429 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 32,916 
ล��นบ�ท หริอืริ�อยละ 24 จี�กปก่ีอน ทั�งนี�สินทรัิพยส่์วนใหญ่ 
ของเอสซีีจีีพี ปริะกอบด�วย ที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์  
ริ�อยละ 51 สินทรัิพย์หมุนเวียน ริ�อยละ 37 และสินทรัิพย์ 
ไม่หมุนเวียน ริ�อยละ 12 ของสินทรัิพย์ทั�งหมด

 • สินทุรัพีย์หมุนเวียน  เท่�กับ 62,919 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 
27,536 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 78 จี�กปีก่อน ส่วนใหญ่ 
ปริะกอบด�วย เงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี�ก�ริค�� 
และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น และสินค��คงเหลือ

 - เงินสดและรายกิารเทีุยบเทุ่าเงินสด เท่�กับ 31,256  
ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 26,862 ล��นบ�ท จี�กก�ริริะดมทุน 
ในตล�ดหลักทรัิพย์ฯ

 - ลูกิหนี�กิารค้าและลูกิหนี�หมุนเวียนอ่�น เท่�กับ 16,334  
ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 1,136 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 7 จี�ก 
ปีก่อน โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กกจิีก�ริกริะด�ษับริริจีภัุัณฑ์์ 
ในต่�งปริะเทศ ทั�งนี� ลูกหนี�ก�ริค��แสดงสุทธิุหลังหัก 
ค่�เผื�อผลข�ดทุนด��นเคริดิตที�ค�ดว่�จีะเกิดข่�น 167 
ล��นบ�ท โดยมีริะยะเวล�ก�ริให�สินเชื�อแก่ลูกค��คือ 
30 - 90 วัน ซ่ี�งได�เปิดเผยข�อมูลไว�แล�วในหม�ยเหตุ 
ปริะกอบงบก�ริเงินริวมข�อ 31 “เครืิ�องมือท�งก�ริเงิน” 
ของริ�ยง�นท�งก�ริเงินปริะจีำ�ปี 2563

 - สินคา้คงเหล่อ เท�่กับ 12,760 ล��นบ�ท ลดลง 516 ล��นบ�ท 
หรืิอริ�อยละ 4 จี�กปีก่อน ส�เหตุหลักม�จี�กก�ริปรัิบแผน 
ก�ริบริิห�ริก�ริผลิตและสินค��คงเหลือ ทั�งนี� สินค��คงเหลือ 
ของบริิษััทปริะกอบด�วย สินค��สำ�เร็ิจีรูิป สินค��ริะหว่�ง 
ผลิต วัตถุืดิบ อะไหล่ วัสดุและของใช�สิ�นเปลือง และสินค�� 
ริะหว่�งท�ง โดยยอดคงเหลือได�เปิดเผยข�อมูลไว�แล�วใน
หม�ยเหตุปริะกอบงบก�ริเงินริวมข�อ 8 “สินค��คงเหลือ”  
ของริ�ยง�นท�งก�ริเงินปริะจีำ�ปี 2563 ทั�งนี� ในปี  
2563 บริิษััทไม่มีสินค��คงเหลือที�เสื�อมสภั�พหรืิอ 
ล��สมัยที�สำ�คัญ

 • สินทุรัพีย์ไม่หมุนเวียน  ส่วนใหญ่ปริะกอบด�วยที�ดิน อ�ค�ริ
และอุปกริณ์ และค่�คว�มนิยม โดยมีริ�ยละเอียดดังนี�

 - ทีุ�ดิน  อาคารและอุปักิรณ์ เท่�กับ 87,271 ล��นบ�ท  
เพิ�มข่�น 4,407 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 5 จี�กปีก่อน โดยมี 
ส�เหตุหลักม�จี�กก�ริขย�ยกำ�ลังก�ริผลิตกริะด�ษั 
บริริจุีภััณฑ์์ ก�ริควบริวมกิจีก�ริ SOVI และก�ริเพิ�มข่�น 
ของสินทรัิพย์สิทธิุก�ริใช�เนื�องจี�กก�ริถืือปฏิิบัติต�ม 

TFRS 16 (สัญญ�เช่�) ซ่ี�งส่วนใหญ่เกี�ยวข�องกับที�ดิน 
และอ�ค�ริโริงง�น เครืิ�องจัีกริและอุปกริณ์

 - ค่าความนิยม เท่�กับ 18,624 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 1,012  
ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 6 จี�กปีก่อน โดยก�ริเปลี�ยนแปลง 
ของค่�คว�มนิยมมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริควบริวม 
กิจีก�ริ

 - เงินลงทุุนในบริษัทุร่วม เท่�กับ 823 ล��นบ�ท เพิ�มข่�น  
52 ล��นบ�ท จี�กส่วนแบ่งกำ�ไริจี�กเงินลงทุนซ่ี�งบันท่ก 
โดยวิธีุส่วนได�เสียเพิ�มข่�น ทั�งนี�ริ�ยก�ริเคลื�อนไหวและ 
มูลค่�คงเหลือของเงินลงทุนในบริิษััทร่ิวมได�เปิดเผย 
ข�อมูลไว�แล�วในหม�ยเหตุปริะกอบงบก�ริเงินริวมข�อ 9  
“เงินลงทุนในบริิษััทร่ิวม” ของริ�ยง�นท�งก�ริเงิน
ปริะจีำ�ปี 2563

 • หนี�สินรวม  เท่�กับ 62,588 ล��นบ�ท ลดลง 14,109 ล��นบ�ท  
หรืิอริ�อยละ 18 จี�กปีก่อน โดยมีส�เหตุหลักม�จี�ก 
เงินกู�ยมืซ่ี�งเท่�กับ 44,928 ล��นบ�ท ลดลง 14,656 ล��นบ�ท  
หรืิอริ�อยละ 25 จี�กปีก่อน จี�กก�ริชำ�ริะคืนเงินกู�ยืมจี�ก 
สถื�บนัก�ริเงนิหลังจี�กก�ริทำ� IPO เสริจ็ีสิ�น ในไตริม�สที� 4  
ของปี 2563

 - เจ้าหนี�กิารค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอ่�น เท่�กับ 10,365  
ล��นบ�ท เพิ�มข่�น 306 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 3 จี�กปีก่อน  
โดยได�มีก�ริบริิห�ริจัีดก�ริเงินสด เพื�อลดคว�มเสี�ยง 
ด��นสภั�พคล่อง ในช่วงก�ริแพริ่ริะบ�ดของโควิด 19  
โดยเน�นก�ริบริิห�ริจัีดก�ริเจี��หนี�ก�ริค�� ทั�งนี�ริะยะเวล� 
ชำ�ริะเงินกับคู่ค��ท�งธุุริกิจีอยู่ริะหว่�ง 30 - 60 วัน

 • ส่วนของผู้ถ่ือหุ้นรวม  เท่�กับ 109,841 ล��นบ�ท  
เพิ�มข่�น 47,025 ล��นบ�ท หรืิอริ�อยละ 75 จี�กปีก่อน  
โดยมีส�เหตุหลักม�จี�กก�ริออกหุ�นเพิ�มทุนใหม่ผ่�น 
ก�ริริะดมทุนในตล�ดหลักทรัิพย์ฯ และก�ริเพิ�มข่�นของ 
กำ�ไริสะสมยังไม่ได�จัีดสริริ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ตารางที่ 3 : รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมของเอสซีจีพี
หน่วย : ล้านบาท

ปี เปลี่ยนแปลง
2563 2562 ล้านบาท %

สินทุรัพีย์รวม 172,429 139,513 32,916 24%
สินทริัพย์หมุนเวียน 62,919 35,383 27,536 78%

เงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด 31,256 4,394 26,862 611%
เงินลงทุนริะยะสั�น 1,630 565 1,065 188%
ลูกหนี�ก�ริค��และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 16,334 15,198 1,136 7%
สินค��คงเหลือ 12,760 13,276 (516) (4%)

เงินลงทุนในบริิษััทริ่วม 823 771 52 7%
ที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์ 87,271 82,864 4,407 5%
ค่�คว�มนิยม 18,624 17,612 1,012 6%

หนี�สินรวม 62,588 76,697 (14,109) (18%)
เจี��หนี�ก�ริค��และเจี��หนี�หมุนเวียนอื�น 10,365 10,059 306 3%
เงินกู�ยืมริวม 44,928 59,584 (14,656) (25%)

ส่วนของผูถ้ื่อหุ้นรวม 109,841 62,816 47,025 75%
ส่วนของผู�ถืือหุ�นบริิษััทใหญ่ 88,738 42,952 45,786 107%
ส่วนได�เสียที�ไม่มีอำ�น�จีควบคุม 21,103 19,864 1,239 6%

ตารางที่ 4 : ข้อมูลหนี้สินสุทธิของเอสซีจีพี
หน่วย : ล้านบาท

ปี %  
y-o-y2563 2562

เงินกู้ิย่มระยะสั�น 15,080 40,959 (63%)
ต่�งปริะเทศ 5,769 4,985 16%
บ�ท 9,311 35,974 (74%)
% ของเงินกู�ยืมริวม 34% 69%
เงินกู้ิย่มระยะยาว 29,848 18,625 60%
ต่�งปริะเทศ 8,630 6,368 36%
บ�ท 21,218 12,257 73%
% ของเงินกู�ยืมริวม 66% 31%
ต้้นทุุนทุางกิารเงินเฉลี�ย (%) 2.8% 4.0%
เงินกู้ิย่มรวม 44,928 59,584 (25%)

เงินสดและเงินสดภัายใต้้กิารบริหาร 32,886 4,959 563%
เงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด 31,256 4,394 611%
เงินลงทุนริะยะสั�น 1,630 565 188%

เงินให้กู้ิย่มรวม  - 5 (100%)

หนี�สินสุทุธิุ 12,042 54,620 (78%)
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ขอ้มูลสรปุงบกระแสเงนิสดรวมสำาหรบัป ี2563

ในปีั  2563  เอสซีีจีพีีมีกิระแสเงินสดสุทุธิุได้มาจากิกิิจกิรรม 
ดำาเนินงาน จีำ�นวน 15,728 ล��นบ�ท โดยส่วนใหญ่เป็นผล 
ม�จี�กกำ�ไริสำ�หริับปี จีำ�นวน 7,306 ล��นบ�ท ก�ริบวกกลับ 
ของค่�เสื�อมริ�ค�และค่�ตัดจีำ�หน่�ยจีำ�นวน 7,183 ล��นบ�ท  
ก�ริเพิ�มข่�นของสินทรัิพย์ดำ�เนินง�น จีำ�นวน 174 ล��นบ�ท

กิระแสเงินสดสุทุธิุใช้้ไปัในกิิจกิรรมลงทุุน จีำ�นวน 10,672  
ล��นบ�ท ส่วนใหญ่ม�จี�กริ�ยจ่ี�ยลงทุนในที�ดิน อ�ค�ริ และ 
อุปกริณ์ จีำ�นวน 7,568 ล��นบ�ท และก�ริซืี�อธุุริกิจีจีำ�นวน  
2,708 ล��นบ�ท

กิระแสเงินสดสุทุธิุได้มาจากิกิิจกิรรมจัดหาเงิน จีำ�นวน  
21,790 ล��นบ�ท ส่วนใหญ่ม�จี�กเงินสดรัิบจี�กก�ริริะดมทุน 
ในตล�ดหลักทริัพย์ฯ จีำ�นวน 40,092 ล��นบ�ท และจี�ก 
เงินกู�ยืมริะยะย�วจี�กสถื�บันก�ริเงิน จีำ�นวน 15,328  
ล��นบ�ท ในขณะที�มีก�ริจ่ี�ยชำ�ริะคืน เงินกู�ยืมริะยะสั�นจี�ก 
กิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกัน จีำ�นวน 33,826 ล��นบ�ท 

สภาพคลอ่งและความเพยีงพอ
ของเงินทุน

ความจำาเปน็ในการใช้เงนิสดของบรษิทั 
โดยหลักประกอบด้วย:
 • ใช�เป็นเงินลงทุนในก�ริขย�ยธุุริกิจีด�วยก�ริขย�ยกำ�ลัง 

ก�ริผลิตของบริิษััทฯ (organic) ก�ริควบริวมกิจีก�ริ ริวมถ่ืง 
ทรัิพย์สินอื�น (inorganic) และ/หรืิอก�ริลงทุนเพื�อบำ�รุิง 
รัิกษั�เครืิ�องจัีกริ (maintenance)

 • ชำ�ริะคืนเงินกู�ยืมให�กับสถื�บันก�ริเงิน

 • ใช�เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�ริดำ�เนินกิจีก�ริ

คว�มส�ม�ริถืของบริิษััทในก�ริจัีดห�เงินสดที�ได�จี�กก�ริดำ�เนินก�ริ 
ของบริิษััท ข่�นอยู่กับผลปริะกอบก�ริในอน�คตของบริิษััท โดย 
บ�งส่วนข่�นอยู่กับปัจีจัียท�งเศริษัฐกิจีทั�วไป ปัจีจัียท�งก�ริเงิน  
ปัจีจัียท�งก�ริตล�ด ปัจีจัียท�งด��นกฎเกณฑ์์ และปัจีจัียอื�น ๆ  โดย 
ริ�ยละเอียดในเรืิ�องดังกล่�วได�ปริ�กฏิอยูใ่นหัวข�อปัจีจัียคว�มเสี�ยง 
ของริ�ยง�นปริะจีำ�ปีฉบับนี� ทั�งนี�ปัจีจัียดังกล่�วอยู่นอกเหนือ 
ก�ริควบคุมของบริิษััท นอกจี�กนี� เมื�อคำ�น่งถ่ืงแหล่งเงินทุน 
ของบริิษััท (ซี่�งริวมถ่ืงเงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด  

เงินสดจี�กกิจีกริริมดำ�เนินง�น สินเชื�อธุน�ค�ริที�มีอยู ่เงินทุนที�ได� 
สุทธิุจี�กก�ริริะดมทุนในตล�ดหลักทรัิพย์) บริิษััทมีคว�มเห็นว่� 
บริิษััทมีเงินทุนหมุนเวียนที�เพียงพอต่อคว�มต�องก�ริของบริิษััท
ในปัจีจุีบัน และสำ�หรัิบริะยะเวล� 12 เดือนข��งหน��

รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้และ 
รายจ่ายลงทุนในอดีต

รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้

ในปี 2563 เอสซีีจีีพีมีโคริงก�ริขย�ยกำ�ลังผลิตที�สำ�คัญทั�งหมด 
4 โคริงก�ริ และค�ดว่�จีะใช�เงินลงทุนริวมปริะม�ณ 8,266  
ล��นบ�ท โดยโคริงก�ริดังกล่�วมีสถื�นที�ตั�งอยูใ่นปริะเทศเวียดน�ม 
ปริะเทศอินโดนีเซีีย ปริะเทศฟิูลิปปินส์ และปริะเทศไทย ดังนี�

ปัระเทุศเวียดนาม เม่อง Long An (BATICO #2) - โคริงก�ริ 
ขย�ยก�ริผลิตบริริจีุภััณฑ์์พอลิเมอริ์แบบอ่อนตัว โดยมีกำ�ลัง 
ก�ริผลิตส่วนเพิ�ม 84 ล��นต�ริ�งเมตริต่อปี คิดเป็นริ�อยละ 20  
ของกำ�ลังผลิตปัจีจุีบัน โดยใช�เงินลงทุนปริะม�ณ 543 ล��นบ�ท  
และแล�วเสร็ิจีในไตริม�สที� 4 ของปี 2563

ปัระเทุศอินโดนีเซีีย เม่อง Surabaya (Fajar #2) - โคริงก�ริ 
ขย�ยก�ริผลิตกริะด�ษับริริจีุภััณฑ์์ (Containerboard) และ 
กริะด�ษักล่องเคลือบข�ว (Duplex paper) โดยมีกำ�ลัง 
ก�ริผลิตส่วนเพิ�ม 400,000 ตันต่อปี คิดเป็นริ�อยละ 29 ของ 
กำ�ลังผลิตปัจีจุีบัน โดยใช�เงินลงทุนปริะม�ณ 1,735 ล��นบ�ท  
และค�ดว่�จีะส�ม�ริถืเริิ�มดำ�เนินก�ริได�ในไตริม�สที� 2 ของ 
ปี 2564

ปัระเทุศฟิิลิปัปิันส์  เม่อง Bulacan  (UPPC #3) - โคริงก�ริ 
ขย�ยก�ริผลิตกริะด�ษับริริจุีภััณฑ์์ โดยมีกำ�ลังก�ริผลิตส่วนเพิ�ม  
220,000 ตันต่อปี คิดเป็นริ�อยละ 88 ของกำ�ลังผลิตปัจีจุีบัน  
โดยใช�เงินลงทุนปริะม�ณ 5,388 ล��นบ�ท และค�ดว่�จีะส�ม�ริถื 
เริิ�มดำ�เนินก�ริได�ในไตริม�สที� 3 ของปี 2564

ปัระเทุศไทุย จังหวัดสมุทุรสาคร (Prepack #2) - โคริงก�ริ
ขย�ยก�ริผลิตบริริจีุภััณฑ์์พอลิเมอริ์แบบอ่อนตัว โดยมีกำ�ลัง 
ก�ริผลิตส่วนเพิ�ม 53 ล��นต�ริ�งเมตริต่อปี คิดเป็นริ�อยละ 14  
ของกำ�ลังผลิตปัจีจุีบัน โดยใช�เงินลงทุนปริะม�ณ 600 ล��นบ�ท  
และค�ดว่�จีะส�ม�ริถืเริิ�มดำ�เนินก�ริได�ในไตริม�สที� 3 ของ 
ปี 2564

โดยบริิษััทมีริ�ยจ่ี�ยลงทุนในอดีตเพื�อขย�ยก�ริดำ�เนินง�น  
บำ�รุิงริักษั�และปริับปริุงโริงง�นผลิตและอุปกริณ์ และเพิ�ม 
ปริะสิทธุิภั�พในก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทอยู่เป็นปริะจีำ�  
ริวมถ่ืงก�ริดำ�เนินก�ริต�มม�ตริก�ริด��นก�ริใช�ต�นทุนให�เกิด 
ปริะสิทธิุภั�พก�ริผลิตและเพิ�มคว�มยั�งยืน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ต�ริ�งต่อไปนี�แสดงริ�ยจ่ี�ยลงทุนในอดีตของบริิษััทที�เกิดข่�นสำ�หรัิบปี ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

ปี

2563 2562(2) 2561

ก�ริบำ�รุิงรัิกษั�เครืิ�องจัีกริ 2,924 2,680 2,704

โคริงก�ริขย�ยกำ�ลังผลิต (Expansion) 3,195 2,573 1,228

โคริงก�ริลดต�นทุนและเพิ�มคว�มยั�งยืน 
(Cost Optimization and Sustainability) 962 547 973

โคริงก�ริใหม่ (Greenfield) 36 145 772

โคริงก�ริเพิ�มปริะสิทธิุภั�พก�ริผลิต (Debottlenecking) 401 358 286

อื�น ๆ(1) 208 1,611(3) 907

รายจ่ายลงทุุนรวม 7,726 7,914 6,870

หมายเหตุ:

(1) “อื่น ๆ” หมายถึง รายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ในทุกธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น รายจ่ายจากการทดแทนเครื่องจักรซึ่งไม่ได้เพิ่มกำาลังผลิต ระบบอัตโนมัติ 
ซึ่งช่วยให้คุณภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตผลดีขึ้น หรือการได้มาซึ่งที่ดิน

(2) รวมถึงรายจ่ายลงทุนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ภายหลังการควบรวมกิจการของสองบริษัทนี้ในปี 2562 รายจ่ายลงทุนที่มาจาก Fajar สำาหรับปี 2562  
มีจำานวน 810 ล้านบาท

(3) การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุน “อื่น ๆ” สำาหรับปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากรายจ่ายลงทุนของการก่อสร้างโรงงานที่ Surabaya ของ Fajar

ในปี 2563 ริ�ยจ่ี�ยลงทุนของบริิษััทที�เกี�ยวข�องกับก�ริขย�ยโคริงก�ริส่วนใหญ่ใช�เพื�อเพิ�มกำ�ลังก�ริผลิตของส�ยธุุริกิจีกริะด�ษั 
บริริจุีภััณฑ์์ และส�ยก�ริผลิตบริริจีุภััณฑ์์พอลิเมอร์ิแบบอ่อนตัวของบริิษััท ต�มกลยุทธ์ุก�ริขย�ยธุุริกิจีแบบบูริณ�ก�ริในแนวตั�ง 
และแนวนอน

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท 
อย่างมีนัยสำาคัญ (Forward Looking) รวมท้ังการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง

สถื�นก�ริณ์สภั�วะเศริษัฐกิจีทั�วโลกและในภัูมิภั�คยังคงได�รัิบ 
ผลกริะทบวิกฤตก�ริณ์ก�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคโควิด 19  
อย่�งไริก็ต�มบริริจุีภััณฑ์์ยังเป็นสิ�งจีำ�เป็นสำ�หรัิบสินค�� 
อุปโภัคบริิโภัคในชีวิตปริะจีำ�วันและก�ริสั�งซืี�อสินค��ออนไลน์  
ในขณะเดียวกันกำ�ลังซืี�อของผู�บริิโภัคอ�จีมีแนวโน�มชะลอตัว 
จี�กภั�วะเศริษัฐกิจีที�ฟู้�นตัวช�� ปริิม�ณคว�มต�องก�ริซืี�อสำ�หรัิบ 
สินค��คงทนยังคงมีคว�มไม่แน่นอน นอกจี�กนี�ปริิม�ณ 
ก�ริหมุนเวียนตู�คอนเทนเนอร์ิที�ไม่เพียงพอสำ�หรัิบสินค��นำ�เข�� 
ส่งออกยังเป็นปัจีจัียทำ�ให�ค่�ขนส่งท�งเรืิอสูงทั�วโลกไปจีนถ่ืง 
ไตริม�สที� 2 ของปี 2564 ในส่วนของริ�ค�เยื�อกริะด�ษัน่�จีะ 
ปรัิบตัวข่�นหลังจี�กผ่�นจุีดตำ��สุดไปแล�ว เนื�องจี�กคว�มต�องก�ริ 
ใช�เยื�อในก�ริผลิตกริะด�ษัทิชชูสำ�หรัิบสินค��เพื�อสุขอน�มัย

เอสซีีจีีพีมุ่งมั�นพัฒน�โซีลูชันบริริจีภัุัณฑ์์คริบวงจีริเพื�อตอบสนอง 
ลูกค�� ริวมถ่ืงเร่ิงก�ริขย�ยธุุริกิจีในภูัมิภั�คอ�เซีียนอย�่งต่อเนื�อง 
เพื�อเสริิมสริ��งคว�มแข็งแกร่ิงของโมเดลธุุริกิจีแบบบริริจีุภััณฑ์์ 
คริบวงจีริ โดยในปี 2564 เอสซีีจีีพีตั�งงบลงทุนจีำ�นวนปริะม�ณ 
20,000 ล��นบ�ท (ริวมก�ริควบริวมกิจีก�ริของ Go-Pak  
ต�มปริะก�ศตล�ดหลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย เมื�อวันที�  
13 มกริ�คม 2564) โดยเงินลงทุนนี�จีะใช�เพื�อก�ริขย�ยกิจีก�ริที�มี
อยู่เดิม ก�ริลงทุนควบริวมกิจีก�ริ ก�ริลงทุนเพื�อเพิ�มปริะสิทธิุภั�พ
ในก�ริผลิต ทั�งนี�บริิษััทได�ให�คว�มสำ�คัญในก�ริบริิห�ริจัีดก�ริ 
ต�นทุนอย่�งมีปริะสิทธุิภั�พ ก�ริสริ��งนวัตกริริมใหม่ ๆ ริวมถ่ืง
ก�ริดำ�เนินง�นภั�ยใต�คว�มรัิบผิดชอบต่อสังคมและก�ริพัฒน�
ที�ยั�งยืน

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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2561

รายไดจากการขาย กำไรสุทธิ

2562 2563

87,255

6,066

5,269

6,457

89,070 92,786

2561 2562 2563

อัตรากำไรสุทธิอัตรากำไร EBITDAอัตรากำไรขั้นตน

7%

17%

21%
20%

21%

17%
18%

6%
7%

หนี้สินรวม อัตราสวนหนี้สินตอทุน

39,986

0.8x

1.2x

0.6x

76,697

62,588

2561 2562 2563

2561 2562 2563
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

10%

13%

15%

7%

5%
5%

รายได้จากการขายและกำาไรสุทธิ1 (ล้านบาท) หน้ีสินรวม (ล้านบาท) และอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุน (เท่า)

อัตราความสามารถในการทำากำาไร (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น2 

และอัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (รอ้ยละ)

หมายเหตุ: 
1 กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท จากการระดมทุน IPO

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2563 % 2562 % 2561  %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด 31,256 18.1 4,394 3.1 2,095 2.2

เงินลงทุนริะยะสั�น 1,630 0.9 565 0.4 803 0.9

ลูกหนี�ก�ริค��และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 16,334 9.5 15,198 10.9 13,704 14.7

เงินจ่ี�ยล่วงหน��ค่�สินทรัิพย์ 807 0.5 1,716 1.2 132 0.1

เงินให�กู�ยืมริะยะสั�นแก่กิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกัน - - 5 - 127 0.1

ส่ว นของเงินกู�ยืมริะยะย�วแก่กิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกัน 
ที�จีะถ่ืงกำ�หนดชำ�ริะภั�ยในหน่�งปี - - - - 93 0.1

สินค��คงเหลือ 12,760 7.4 13,276 9.5 12,894 13.8

สินทรัิพย์หมุนเวียนอื�น 132 0.1 229 0.2 226 0.2

รวมสินทุรัพีย์หมุนเวียน 62,919 36.5 35,383 25.4 30,074 32.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตริ�ส�ริทุน 6 - 16 - 16 -

เงินลงทุนในบริิษััทร่ิวม 823 0.5 771 0.6 730 0.8

ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 603 0.3 981 0.7 768 0.8

อสังห�ริิมทรัิพย์เพื�อก�ริลงทุน 144 0.1 187 0.1 185 0.2

ที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์ 87,271 50.6 82,864 59.4 58,379 62.6

ค่�คว�มนิยม 18,624 10.8 17,612 12.6 2,290 2.5

สินทรัิพย์ไม่มีตัวตนอื�น 813 0.5 814 0.6 308 0.3

สินทรัิพย์ภั�ษีัเงินได�ริอก�ริตัดบัญชี 972 0.6 745 0.5 379 0.4

สินทรัิพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 254 0.1 140 0.1 117 0.1

รวมสินทุรัพีย์ไม่หมุนเวียน 109,510 63.5 104,130 74.6 63,172 67.7

รวมสินทุรัพีย์ 172,429 100.0 139,513 100.0 93,246 100.0

หมายเหตุ:  การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำานวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท (Common-Size)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 % 2562 % 2561 %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมริะยะสั�นจี�กสถื�บันก�ริเงิน 15,080 8.7 7,132 5.1 4,312 4.6

เจี��หนี�ก�ริค��และเจี��หนี�หมุนเวียนอื�น 10,365 6.0 10,059 7.2 8,573 9.2

ส่วนของเงินกู�ยืมริะยะย�วที�ถ่ืงกำ�หนดชำ�ริะภั�ยในหน่�งปี 16,302 9.5 2,183 1.6 152 0.2

ส่วนของหนี�สินต�มสัญญ�เช่�ที�ถ่ืงกำ�หนดชำ�ริะภั�ยในหน่�งปี 427 0.3 88 0.1 14 -

เงินกู�ยืมริะยะสั�นจี�กกิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกัน - - 33,827 24.2 23,416 25.1

ภั�ษีัเงินได�นิติบุคคลค��งจ่ี�ย 888 0.5 605 0.4 530 0.6

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 175 0.1 120 0.1 194 0.2

รวมหนี�สินหมุนเวียน 43,237 25.1 54,014 38.7 37,191 39.9

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู�ยืมริะยะย�วจี�กสถื�บันก�ริเงิน 12,052 7.0 16,319 11.7 587 0.6

หนี�สินต�มสัญญ�เช่� 1,067 0.6 35 - 15 -

หนี�สินภั�ษีัเงินได�ริอก�ริตัดบัญชี 2,403 1.4 2,874 2.1 217 0.2

ปริะม�ณก�ริหนี�สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรัิบผลปริะโยชน์พนักง�น

3,598 2.1 3,375 2.4 1,906 2.1

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 231 0.1 80 0.1 70 0.1

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 19,351 11.2 22,683 16.3 2,795 3.0

รวมหนี�สิน 62,588 36.3 76,697 55.0 39,986 42.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรืิอนหุ�น

ทุนจีดทะเบียน-หุ�นส�มัญ 4,500 4,500 1,563

ทุนที�ออกและชำ�ริะแล�ว-หุ�นส�มัญ 4,293 2.5 3,126 2.2 1,563 1.7

ส่วนเกินมูลค่�หุ�น 40,860 23.7 1,935 1.4 1,935 2.1

กำ� ไริสะสม 
จัีดสริริแล�ว

ทุนสำ�ริองต�มกฎหม�ย 338 0.2 219 0.2 156 0.2

ทุนสำ�ริองทั�วไป 3 - 3 - 3 -

ยังไม่ได�จัีดสริริ 46,836 27.2 41,930 30.1 40,145 43.0

องค์ปริะกอบอื�นของส่วนของผู�ถืือหุ�น (3,592) (2.1) (4,261) (3.1) (3,361) (3.6)

รวมส่วนของผู้ถ่ือหุ้นบริษัทุใหญ่่ 88,738 51.5 42,952 30.8 40,441 43.4

ส่วนได�เสียที�ไม่มีอำ�น�จีควบคุม 21,103 12.2 19,864 14.2 12,819 13.7

รวมส่วนของผู้ถ่ือหุ้น 109,841 63.7 62,816 45.0 53,260 57.1

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถ่ือหุ้น 172,429 100.0 139,513 100.0 93,246 100.0

หมายเหตุ:   การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำานวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท (Common-Size)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนรวม

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
 หน่วย : ล้านบาท 

2563 % 2562 % 2561  % 

ริ�ยได�จี�กก�ริข�ย 92,786 100.0 89,070 100.0 87,255 100.0

ต�นทุนข�ย (73,333) (79.0) (71,651) (80.4) (69,074) (79.2)

กิำาไรขั�นต้้น  19,453 21.0 17,419 19.6 18,181 20.8

กำ�ไริจี�กอัตริ�แลกเปลี�ยน - - 250 0.3 152 0.2

ริ�ยได�อื�น 603 0.6 714 0.8 363 0.4

กิำาไรก่ิอนค่าใช้้จ่าย  20,056 21.6 18,383 20.6 18,696 21.4

ต�นทุนในก�ริจัีดจีำ�หน่�ย (5,149) (5.5) (4,801) (5.4) (4,964) (5.7)

ค่�ใช�จ่ี�ยในก�ริบริิห�ริ (4,992) (5.4) (4,426) (5.0) (4,583) (5.3)

ค่� ใช�จ่ี�ยผลปริะโยชน์พนักง�นจี�กก�ริปรัิบปรุิง 
เงินชดเชยต�มกฎหม�ยแริงง�น 

- - (527) (0.6) - -

ข�ดทุนจี�กอัตริ�แลกเปลี�ยน (222) (0.2) - - - -

รวมค่าใช้้จ่าย  (10,363) (11.2) (9,754) (11.0) (9,547) (10.9)

กิำาไรจากิกิารดำาเนินงาน  9,693 10.4 8,629 9.7 9,149 10.5

ต�นทุนท�งก�ริเงิน (1,452) (1.6) (1,742) (2.0) (1,040) (1.2)

ส่วนแบ่งกำ�ไริของบริิษััทร่ิวมต�มวิธีุส่วนได�เสีย 66 0.1 53 0.1 (15) -

กิำาไรก่ิอนภัาษีเงินได้  8,307 9.0 6,940 7.8 8,094 9.3

ค่�ใช�จ่ี�ยภั�ษีัเงินได� (1,001) (1.1) (1,049) (1.2) (1,268) (1.5)

กิำาไรสำาหรับปีั  7,306 7.9 5,891 6.6 6,826 7.8

ก�ริแบ่งปันกำ�ไริ 

ส่วนทีุ�เป็ันของผู้ถ่ือหุ้นบริษัทุใหญ่่  6,457 7.0 5,269 5.9 6,066 7.0

ส่วนที�เป็นของส่วนได�เสียที�ไม่มีอำ�น�จีควบคุม 849 0.9 622 0.7 760 0.9

7,306 7.9 5,891 6.6 6,826 7.8

กิำา ไรต่้อหุ้นขั�นพ่ี�นฐาน (บาทุ)  
ส่วนทีุ�เป็ันของผู้ถ่ือหุ้นบริษัทุใหญ่่  1.95 1.69 1.94

หมายเหตุ:   การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำานวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับรายได้จากการขายของบริษัท (Common-Size)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

 หน่วย : ล้านบาท 

2563 2562 2561

กิำาไรสำาหรับปีั   7,306  5,891  6,826 

กิำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ่�น 

รายกิารทีุ�อาจถูืกิจัดปัระเภัทุใหม่ไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุุนในภัายหลัง 

ผลต่�งของอัตริ�แลกเปลี�ยนจี�กก�ริแปลงค่�งบก�ริเงิน  (408)  (1,147)  (320)

รายกิารทีุ�จะไม่ถูืกิจัดปัระเภัทุใหม่ไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุุนในภัายหลัง 

ผลข�ดทุนจี�กก�ริปริะม�ณก�ริต�มหลักคณิตศ�สตร์ิปริะกันภััย  
สำ�หรัิบโคริงก�ริผลปริะโยชน์พนักง�น

 (159)  (200)  (343)

ส่วนแบ่งกำ�ไริข�ดทุนเบ็ดเสร็ิจีอื�นของบริิษััทร่ิวมต�มวิธีุส่วนได�เสีย  (4)  -  (1)

ภั�ษีัเงินได�ของริ�ยก�ริที�จีะไม่ถูืกจัีดปริะเภัทใหม่ไว�ในกำ�ไริหรืิอข�ดทุนในภั�ยหลัง  34  39  67 

รวมรายกิารทีุ�จะไม่ถูืกิจัดปัระเภัทุใหม่ไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุุนในภัายหลัง   (129)  (161)  (277)

กิำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปีั - สุทุธิุจากิภัาษี   (537)  (1,308)  (597)

กิำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีั   6,769  4,583  6,229 

ก�ริแบ่งปันกำ�ไริข�ดทุนเบ็ดเสริ็จีริวม 

ส่วนทีุ�เป็ันของผู้ถ่ือหุ้นบริษัทุใหญ่่  6,111  4,332  5,557 

ส่วนที�เป็นของส่วนได�เสียที�ไม่มีอำ�น�จีควบคุม  658  251  672 

6,769 4,583 6,229

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

 หน่วย : ล้านบาท 

2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กำ�ไริสำ�หรัิบปี  7,306  5,891  6,826 

รายกิารปัรับปัรุง 

ค่�ใช�จ่ี�ยภั�ษีัเงินได�  1,001  1,049  1,268 

ค่�เสื�อมริ�ค�และค่�ตัดจีำ�หน่�ย  7,183  5,991  5,382 

ผลข�ดทุนด��นเคริดิตที�ค�ดว่�จีะเกิดข่�น (กลับริ�ยก�ริ)  (6)  32  43 

ข�ดทุนจี�กก�ริปรัิบมูลค่�สินค�� (กลับริ�ยก�ริ)  (35)  93  170 

ค่�ใช�จ่ี�ยปริะม�ณก�ริหนี�สินสำ�หรัิบผลปริะโยชน์พนักง�น  352  832  239 

ข�ดทุน (กำ�ไริ) จี�กอัตริ�แลกเปลี�ยน  350  (164)  (9)

ส่วนแบ่งกำ�ไริของบริิษััทร่ิวมต�มวิธีุส่วนได�เสีย  (66)  (53)  15 

ข�ดทุน (กำ�ไริ) จี�กก�ริข�ยที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์ และอื�น ๆ  3  (240)  49 

เงินปันผลรัิบ  -  -  (11)

ดอกเบี�ยรัิบ  (217)  (114)  (61)

ดอกเบี�ยจ่ี�ย  1,387  1,651  989 

กิระแสเงินสดจากิกิารดำาเนินงานก่ิอนกิารเปัลี�ยนแปัลง  
ในสินทุรัพีย์และหนี�สินดำาเนินงาน  17,258  14,968  14,900 

สินทุรัพีย์ดำาเนินงานลดลง (เพิี�มข้�น)  

ลูกหนี�ก�ริค��และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  (646)  2,422  170 

สินค��คงเหลือ  725  2,199  292 

สินทรัิพย์อื�น  (253)  57  114 

สินทุรัพีย์ดำาเนินงานลดลง (เพิี�มข้�น) - สุทุธิุ   (174)  4,678  576 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

 หน่วย : ล้านบาท 

2563 2562 2561

หนี�สินดำาเนินงานเพิี�มข้�น (ลดลง) 

เจี��หนี�ก�ริค��และเจี��หนี�หมุนเวียนอื�น  228  (1,985)  (286)

ปริะม�ณก�ริหนี�สินสำ�หรัิบผลปริะโยชน์พนักง�น  (281)  (139)  (173)

หนี�สินอื�น  186  66  8 

หนี�สินดำาเนินงานเพิี�มข้�น (ลดลง) - สุทุธิุ   133  (2,058)  (451)

กิระแสเงินสดสุทุธิุได้มาจากิกิารดำาเนินงาน   17,217  17,588  15,025 

จ่ี�ยภั�ษีัเงินได�  (1,489)  (1,574)  (773)

กิระแสเงินสดสุทุธิุได้มาจากิกิิจกิรรมดำาเนินงาน   15,728  16,014  14,252 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ี�ยเพื�อซืี�อบริิษััทย่อยสุทธิุจี�กเงินสดที�ได�ม�  (2,708)  (24,022)  (451)

เงินสดรัิบจี�กก�ริข�ยเงินลงทุน  -  -  257 

เงินลงทุนริะยะสั�น  (481)  (716)  (556)

เงินสดรัิบจี�กก�ริข�ยที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์  23  521  151 

เงินสดจ่ี�ยเพื�อซืี�อที�ดิน อ�ค�ริและอุปกริณ์  (7,568)  (7,914)  (6,935)

เงินสดจ่ี�ยเพื�อซืี�อสินทรัิพย์ไม่มีตัวตนอื�น  (158)  (88)  (77)

เงินสดรัิบชำ�ริะคืนจี�กเงินให�กู�ยืมแก่กิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกัน  5  207  (126)

รัิบเงินปันผล  8  12  27 

รัิบดอกเบี�ย  207  110  51 

กิระแสเงินสดสุทุธิุใช้้ไปัในกิิจกิรรมลงทุุน  (10,672) (31,890)  (7,659)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

 หน่วย : ล้านบาท 

2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรัิบจี�กก�ริออกหุ�นทุน  40,092  -  - 

เงินสดรัิบจี�กก�ริเปลี�ยนแปลงส่วนได�เสียในบริิษััทย่อยที�ไม่ได�มีผลทำ�ให�สูญเสียก�ริควบคุม  2,557  194  - 

เงินสดจ่ี�ยจี�กก�ริเปลี�ยนแปลงส่วนได�เสียในบริิษััทยอ่ยที�ไม่ได�มผีลทำ�ให�สูญเสียก�ริควบคุม  (547)  (192)  (640)

เงินสดรับจากิ (จ่ายเพ่ี�อช้ำาระ) เงินกู้ิย่ม 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมริะยะสั�นจี�กสถื�บันก�ริเงินเพิ�มข่�น (ลดลง)  7,734  36  (933)

เงินกู�ยืมริะยะสั�นจี�กกิจีก�ริที�เกี�ยวข�องกันเพิ�มข่�น (ลดลง)  (33,826)  10,415  7,919 

เงินสดรัิบจี�กเงินกู�ยืมริะยะย�วจี�กสถื�บันก�ริเงิน  15,328  13,137  351 

เงินสดจ่ี�ยเพื�อชำ�ริะเงินกู�ยืมริะยะย�วจี�กสถื�บันก�ริเงิน  (5,652)  (1,577)  (3,307)

เงินสดจ่ี�ยเพื�อชำ�ริะหนี�สินต�มสัญญ�เช่�  (490)  (65)  (141)

เงินกู้ิย่มเพิี�มข้�น (ลดลง) - สุทุธิุ  (16,906)  21,946  3,889 

จ่ายเงินปัันผล 

จ่ี�ยเงินปันผลให�ผู�ถืือหุ�นบริิษััทใหญ่ (1,313)  (1,737)  (7,815)

จ่ี�ยเงินปันผลให�ส่วนได�เสียที�ไม่มีอำ�น�จีควบคุม  (667)  (221)  (255)

รวมจ่ายเงินปัันผล   (1,980)  (1,958)  (8,070)

จ่ี�ยดอกเบี�ยและค่�ธุริริมเนียมในก�ริจัีดห�เงินกู�  (1,426)  (1,733)  (1,012)

กิระแสเงินสดสุทุธิุได้มาจากิ (ใช้้ไปัใน) กิิจกิรรมจัดหาเงิน   21,790  18,257  (5,833)

เงินสดและรายกิารเทีุยบเทุ่าเงินสดเพิี�มข้�น - สุทุธิุ   26,846  2,381  760 

ผลกริะทบของอัตริ�แลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด  16  (82)  (49)

เงินสดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสด ณ วันต�นปี  4,394  2,095  1,384 

เงินสดและรายกิารเทีุยบเทุ่าเงินสด ณ วันสิ�นปีั   31,256  4,394  2,095 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายกิารทีุ�ไม่ใช่้เงินสด 

เจี��หนี�จี�กก�ริซืี�อสินทรัิพย์  706  979  539 

เงินลงทุนค��งจ่ี�ยจี�กก�ริซืี�อธุุริกิจี  573  961  182 

หุ�นปันผล  -  1,563  - 
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อัตราส่วนทางการเงิน

ปี

2563 2562 2561

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

1  อัตริ�ส่วนสภั�พคล่อง  (เท่�)  1.46  0.66  0.81 

2  อัตริ�ส่วนสภั�พคล่องหมุนเริ็ว  (เท่�)  1.09  0.34  0.41 

3  อัตริ�ส่วนสภั�พคล่องกริะแสเงินสด  (เท่�)  0.32  0.35  0.41 

4  อัตริ�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี�ก�ริค��  (เท่�)  6.54  6.73  6.94 

5  ริะยะเวล�เก็บหนี�เฉลี�ย  (วัน)  56  54  53 

6  อัตริ�ส่วนหมุนเวียนสินค��สำ�เริ็จีริูป  (เท่�)  19.25  17.69  17.49 

7  ริะยะเวล�ข�ยสินค��สำ�เริ็จีริูปเฉลี�ย  (วัน)  19  21  21 

8  อัตริ�ส่วนหมุนเวียนเจี��หนี�  (เท่�)  9.68  10.04  9.87 

9  ริะยะเวล�ชำ�ริะหนี�  (วัน)  38  36  37 

10  วงจีริเงินสด (Cash Cycle)  (วัน)  37  39  37 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 

11  อัตริ�กำ�ไริขั�นต�น   (%)  20.97  19.56  20.84 

12  อัตริ� EBITDA margin (%)  (%)  18.19  17.01  16.69 

13  อัตริ�กำ�ไริสุทธุิ  (%)  6.96  5.91  6.95 

14  อัตริ�ผลตอบแทนผู�ถืือหุ�น   (%)  9.81  12.63  14.56 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

15  อัตริ�ผลตอบแทนจี�กสินทริัพย์   (%)  4.68  5.06  7.40 

16  อัตริ�ผลตอบแทนจี�กสินทริัพย์ถื�วริ  (%)  16.84  16.67  21.05 

17  อัตริ�ก�ริหมุนของสินทริัพย์   (เท่�)  0.60  0.77  0.95 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

18  อัตริ�ส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู�ถืือหุ�น   (เท่�)  0.57  1.22  0.75 

19  อัตริ�ส่วนหนี�สินที�มีภั�ริะดอกเบี�ยต่อส่วนของผู�ถืือหุ�น  (เท่�)  0.41  0.95  0.54 

20  อัตริ�ส่วนคว�มส�ม�ริถืชำ�ริะดอกเบี�ย   (เท่�)  11.62  8.70  14.14 

21  อัตริ�ส่วนคว�มส�ม�ริถืชำ�ริะภั�ริะผูกพัน  (เท่�)  0.53  0.35  0.52 

22  อัตริ�ส่วนหนี�สินที�มีภั�ริะดอกเบี�ยต่อ EBITDA  (เท่�)  2.66  3.93  1.96 

23  อัตริ�ส่วนหนี�สินสุทธุิต่อ EBITDA  (เท่�)  0.71  3.61  1.75 

24  อัตริ�ก�ริจ่ี�ยเงินปันผล  (%)  29.92  57.89  25.77 

หมายเหตุ: 
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำานวณจากสินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คำานวณจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้า หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด คำานวณจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า คำานวณจากรายได้จากการขาย หารด้วยลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำานวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป คำานวณจากต้นทุนขายหารด้วยสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย
(7) ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย คำานวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป
(8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า คำานวณจากต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
(9) ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย คำานวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
(10) วงจรเงินสด (Cash Cycle) คำานวณจากผลรวมของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ลบด้วยระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย
(11) อัตรากำาไรขั้นต้น คำานวณจากกำาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย
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(12) อัตรา EBITDA margin คำานวณจาก EBITDA หารด้วยรายได้จากการขาย
(13) อัตราส่วนกำาไรสุทธิ คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขาย
(14) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
(15) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำานวณจากกำาไรสำาหรับปี หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(16)  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร คำานวณจากผลรวมของกำาไรสำาหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เฉลี่ย
(17) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ คำานวณจากรายได้รวม หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(18) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำานวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
(19) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำานวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
(20) อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย คำานวณจากกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย หารด้วยต้นทุนทางการเงิน
(21) อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน คำานวณจากกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย หารด้วยผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย 

และหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำาหนดภายใน 1 ปี
(22) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA คำานวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วย EBITDA
(23) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA คำานวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร หารด้วย EBITDA
(24) อัตราการจ่ายเงินปันผล คำานวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

คำาอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญของปี 2563 ที่ได้เปิดเผยไว้ในตาราง
ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท เท่ากับ  
1.46 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • ในปี 2563 อัตริ�สว่นสภั�พคลอ่งและอตัริ�สว่นสภั�พคลอ่ง
หมุนเร็ิวเพิ�มข่�นจี�กปก่ีอน โดยมีส�เหตหุลักม�จี�กสินทรัิพย์
หมุนเวียนที�ม�กข่�นจี�กก�ริริะดมทุนในตล�ดหลักทรัิพย์ฯ 
ทั�งนี�บริิษััทมีก�ริบริิห�ริจัีดก�ริกริะแสเงินสด ลูกหนี�ก�ริค�� 
เจี��หนี�ก�ริค�� ริวมถ่ืงสินค��คงเหลือ เพื�อลดคว�มเสี�ยงด��น 
สภั�พคล่อง ในช่วงก�ริแพร่ิริะบ�ดของโริคโควิด 19 ริวมถ่ืง 
เพื�อว�งริ�กฐ�นสำ�หรัิบก�ริขย�ยธุุริกิจีในอน�คตอย่�ง 
มีปริะสิทธิุภั�พ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

 • อัตริ�กำ�ไริขั�นต�นของบริิษััท เท่�กับริ�อยละ 21 เมื�อเทียบกับปีก่อน 
ที�ริ�อยละ 20 ซ่ี�งมีส�เหตหุลกัม�จี�กก�ริเพิ�มข่�นของสดัส่วน 
ริ�ยได�จี�กส�ยธุุริกิจีบริริจุีภััณฑ์์แบบคริบวงจีริซ่ี�งมีอัตริ�กำ�ไริ
ขั�นต�นที�สูงกว่�ส�ยธุุริกิจีเยื�อและกริะด�ษั จ่ีงส่งผลให�อัตริ�กำ�ไริ 
ขั�นต�นโดยริวมสูงข่�น

 • ในส่วนของอัตริ�ส่วนกำ�ไริสุทธุิของบริิษััทเท่�กับริ�อยละ 7  
เมื�อเทียบกับปีก่อนที�ริ�อยละ 6 โดยอัตริ�กำ�ไริสุทธิุสำ�หรัิบปี 
เพิ�มข่�นจี�กปก่ีอนจี�กต�นทุนท�งก�ริเงนิที�ลดลงและก�ริปริบั 
โคริงสริ��งท�งก�ริเงินของบริิษััท จี�กเดิมใช�เงินกู�ยืม 
ริะหว่�งกันกับบริิษััทปูนซิีเมนต์ไทย จีำ�กัด (มห�ชน) โดย 
ปรัิบเป็นเงินกู�ยมืจี�กสถื�บนัก�ริเงนิ และภั�ยหลงัได�ริะดมทนุ 
จี�กตล�ดหลักทรัิพย์ฯ ริวมถ่ืงก�ริชำ�ริะหนี�ริะยะสั�นของ 
ธุน�ค�ริพ�ณิชย์ในไตริม�สที� 4 ของปี 2563 (หลังจี�ก 
ริะดมทุนจี�กตล�ดหลักทรัิพย์ฯ เสร็ิจีสิ�น)

 • นอกจี�กนี� ในปี 2563 อัตริ�กำ�ไริก่อนต�นทุนท�งก�ริเงิน 
ภั�ษีัเงินได� ค่�เสื�อมริ�ค�และค่�ตัดจีำ�หน่�ย (EBITDA 
Margin) ของบริิษััทอยู่ที�ริ�อยละ 18 เพิ�มข่�นเมื�อเทียบกับ 
ปีก่อนที�ริ�อยละ 17

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตริ�ผลตอบแทนจี�กสินทรัิพย์ริวมของบริิษััท เท่�กับริ�อยละ 5  
คงที�เมื�อเทียบกับปีก่อน  ทั�งนี�  อัตริ�ผลตอบแทนจี�กสินทรัิพย์ถื�วรินั�น 
เป็นไปในทิศท�งเดียวกันและอยู่ที�ริ�อยละ 17 คงที�เมื�อเทียบกับ 
ปีก่อน โดยมีส�เหตุม�จี�กก�ริควบริวมกิจีก�ริทั�งในปริะเทศ 
และต่�งปริะเทศ ซ่ี�งทำ�ให�ริ�ยได�ริวมและสินทรัิพย์ริวมเพิ�มข่�น

อัตราส่วนวิเคราะห์ในนโยบายทางการเงิน

ณ วันที� 31 ธัุนว�คม 2563 บริิษััทมีอัตริ�ส่วนหนี�สินต่อ 
ส่วนของผู�ถืือหุ�นเท่�กับ 0.6 เท่� ลดลงจี�กปีก่อนที� 1.2 เท่�  
โดยมีอัตริ�ส่วนหนี�สินที�มีภั�ริะดอกเบี�ยต่อส่วนของผู�ถืือหุ�นที�  
0.4 เท่� เมื�อเทียบกับปีก่อนที� 0.9 เท่� และอัตริ�ส่วนหนี�สินสุทธิุ 
ต่อ EBITDA เท่�กับ 0.7 เท่� เมื�อเทียบกับปีก่อนที� 3.6 เท่�  
หลังจี�กก�ริริะดมทุนในตล�ดหลักทรัิพย์ฯ
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ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริิษััทศููนย์์รัิบฝากหลัักทรัิพย์์ (ปริะเทศูไทย์) จำำากัด
ช้ั้�น 1 อาคารตลาดหล้กทร้พย์์แห่งประเทศไทย์ เลขท่� 93 ถนนร้ชั้ดาภิิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศ้พท์: +66 2009 9999
โทรสาร: +66 2009 9991
เว็บไซต์: http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคาริกรุิงศูรีิอยุ์ธย์า จำำากัด (มหาชน)
เลขท่� 1222 ถนนพระรามท่� 3  
แขวงบางโพงพาง เขตย์านนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศ้พท์: +66 2296 2000

ผู้สอบบัญชี

บริิษััทเคพีเอ็มจีำ ภููมิไชย์ สอบบัญชี จำำากัด
ช้ั้�น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่� 1 ถนนสาทรใต้  
แขวงย์านนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศ้พท์ +66 2677 2000

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคาริกรุิงเทพ จำำากัด (มหาชน)
ฝ่่าย์หล้กทร้พย์์บริการ 
เลขท่� 333 ถนนส่ลม เขตบางร้ก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: dhr.grp@bangkokbank.com
โทรสาร: +66 2626 4545-6

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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ที่ปรึกษากฎหมาย

บริิษััทกฎหมาย์เอสซีีจีำ จำำากัด
เลขท่� 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย์  
แขวงบางซ่�อ เขตบางซ่�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศ้พท์: +66 2586 5777 หร่อ +66 2586 5888
โทรสาร: +66 2586 2976

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ ว้นท่� 31 ธ้ันวาคม 2563 เอสซ่จ่ีพ่และบริษ้ทย์อ่ย์ไม่ได้ม่ส่วนเก่�ย์วข้องในคด่ความ หร่อการดำาเนินการทางกฎหมาย์ หร่อเป็นคู่ความ 
ในคด่ขอ้พิพาทใด ๆ  ท่�ย้์งไม่ถงึท่�สุด ท่�บริษ้ทเช่ั้�อว่าจีะม่ผลกระทบในด้านลบต่อสินทร้พย์ข์องบริษ้ทและบริษ้ทย์อ่ย์ ท่�เป็นจีำานวนสูงกว่า 
ร้อย์ละ 5 ของส่วนของผู้ถ่อหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษ้ท สำาหร้บปีสิ�นสุดว้นท่� 31 ธ้ันวาคม 2563 หร่อกระทบต่อการดำาเนินธุัรกิจี 
ของบริษ้ทหร่อบริษ้ทย่์อย์อย่์างม่น้ย์สำาค้ญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นต้วเลขได้ และไม่ได้ม่ส่วนเก่�ย์วข้องในคด่อ่�นใด  
ท่�มิได้เกิดจีากการประกอบธุัรกิจีโดย์ปกติของบริษ้ทและบริษ้ทย์่อย์ อย์่างไรก็ด่ บริษ้ทหร่อบริษ้ทย์่อย์อาจีเก่�ย์วข้องเป็นคร้�งคราวก้บ 
การดำาเนินการทางกฎหมาย์ หร่อเป็นคู่ความในคด่ความท่�เก่�ย์วข้องก้บการดำาเนินธุัรกิจีในทางการค้าปกติของบริษ้ทหร่อบริษ้ทย์อ่ย์

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

 • ธันาคารไทย์พาณิชั้ย์์ จีำาก้ด (มหาชั้น)
 • ธันาคารกสิกรไทย์ จีำาก้ด (มหาชั้น)
 • ธันาคารกรุงเทพ จีำาก้ด (มหาชั้น)
 • ธันาคารกรุงไทย์ จีำาก้ด (มหาชั้น)
 • ธันาคารกรุงศร่อย์ุธัย์า จีำาก้ด (มหาชั้น)
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การกำากับดูแล
กิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริิษััทกำำ�หนดให้มีีนโยบ�ยบริริษััทภิิบ�ลเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง เป็็นส่วนหน่�งของ
นโยบ�ยกำ�ริดำ�เนนิธุุริกิำจี โดยมีีคณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�ทำ�หน�้ที�
กำำ�กัำบดูแลด้�นบริริษััทภิิบ�ลของบริิษััท

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�นคำ�น่งถ่ึงบทบ�ทและหน้�ที�คว�มี 
รัิบผิู้ดชอบของตนในกำ�ริเพิ�มีขีดคว�มีส�มี�ริถึในกำ�ริแข่งขันของบริิษััท และสร้ิ�ง
คว�มีเช่�อมัี�นให้แก่ำผูู้้ถ่ึอหุ้น ผูู้้ลงทุน และผูู้้ที�เกีำ�ยวข้องทุกำฝ่่�ย คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
ในฐ�นะผูู้ขั้บเคล่�อนองคก์ำริจ่ีงได้นำ�หลกัำป็ฏิิบัติต�มีหลกัำกำ�ริกำำ�กำบัดูแลกิำจีกำ�ริที�ดี
สำ�หรัิบบริิษััทจีดทะเบียนปี็ 2560 หร่ิอ Corporate Governance Code (CG 
Code) ที�แนะนำ�โดยสำ�นักำง�นคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบหลักำทรัิพย์และตล�ดหลักำทรัิพย์ 
มี�ป็รัิบใช้ ริวมีถ่ึงจัีดให้มีีกำ�ริทบทวนนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติต�มี CG Code ริวมีทั�ง 
แนวท�งกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริที�ดีในริะดับส�กำลอย่�งสมีำ��เสมีอ

นอกำจี�กำนี� บริิษััทได้เผู้ยแพร่ิคู่ม่ีอบริริษััทภิิบ�ลไว้บนเว็บไซีต์ของบริิษััท (www. 
scgpackaging.com) ซ่ี�งริวบริวมีนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติด้�นบริริษััทภิิบ�ล 
เป็็นหมีวดหมู่ีให้ง่�ยต่อกำ�ริใช้ง�นและป็รัิบป็รุิงให้เป็็นปั็จีจุีบันอยู่เสมีอ

ในบทนี�จีะอธิุบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริของบริิษััทใน 3 หัวข้อหลักำ ได้แก่ำ  
1) ภิ�พริวมีของนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริ 2) จีริริย�บริริณ
ธุุริกิำจี และ 3) กำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงและพัฒน�กำ�ริที�สำ�คัญของนโยบ�ย แนวป็ฏิิบัติ 
และริะบบกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจีกำ�ริในริอบป็ีที�ผู้่�นมี� ดังนี�
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ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�หนดนโยบ�ยที�เกีำ�ยวข้องกัำบกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริริวมีถ่ึงจีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ไว้ใน 
คู่ม่ีอบริริษััทภิิบ�ลเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง เพ่�อให้กำริริมีกำ�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�นเกำิดคว�มีชัดเจีนและส�มี�ริถึนำ�ไป็ป็ฏิิบัติต�มี 
ได้เป็็นไป็ในแนวท�งเดียวกัำน โดยโคริงสร้ิ�งเน่�อห�ในคู่ม่ีอบริริษััทภิิบ�ล เป็็นดังนี�

คู่มือบรรษัทภิบาล

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

1.1 อุดมีกำ�ริณ์เอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง
1.2 จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

1.3 โคริงสร้ิ�งบริริษััทภิิบ�ลเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง
1.4 นโยบ�ยบริริษััทภิิบ�ลเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2.1 นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติสำ�หรัิบกำริริมีกำ�ริและผูู้้บริิห�ริ

2.1.1 กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท
2.1.2 กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบ
2.1.3 กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�
2.1.4 กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริพิจี�ริณ�ค่�ตอบแทน
2.1.5 ข้อกำำ�หนดคุณสมีบัติกำริริมีกำ�ริอิสริะของบริิษััท
2.1.6  นโยบ�ยกำ�ริกำำ�หนดคุณสมีบัติและกำ�ริสริริห�

กำริริมีกำ�ริบริิษััท

2.1.7 ขอบเขตอำ�น�จีหน�้ที�และคว�มีริบัผิู้ดชอบของป็ริะธุ�น
เจี้�หน้�ที�บริิห�ริ

2.1.8 นโยบ�ยและวิธีุป็ฏิิบัติในกำ�ริไป็ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริ
ที�บริิษััทอ่�น ของป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและ 
ผูู้้บริิห�ริริะดับสูง

2.2 นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติด้�นกำ�ริจัีดกำ�ริองค์กำริ

2.2.1 กำฎบัตริสำ�นักำง�นตริวจีสอบ
2.2.2 นโยบ�ยกำ�ริพัฒน�อย่�งยั�งยน่
2.2.3  นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น
2.2.4 นโยบ�ยต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชัน
2.2.5 นโยบ�ยกำ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน
2.2.6 นโยบ�ยป้็องกัำนคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์
2.2.7 นโยบ�ยกำ�ริแข่งขันท�งกำ�ริค้�
2.2.8 นโยบ�ยกำ�ริริับเร่ิ�องริ้องเรีิยนกำ�ริทุจีริิตและ 

กำ�ริกำริะทำ�ผิู้ด
2.2.9 นโยบ�ยกำ�ริลงทุนในบริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิวมี
2.2.10 นโยบ�ยกำ�ริกำำ�กำับดูแลและกำ�ริบริิห�ริจีัดกำ�ริ

บริิษััทย่อยที�ป็ริะกำอบธุุริกิำจีหลักำและบริิษััทร่ิวมี 
ที�ป็ริะกำอบธุุริกิำจีหลักำ

2.2.11 นโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง
2.2.12 นโยบ�ยกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีล
2.2.13 นโยบ�ยกำ�ริจัีดกำ�ริข้อมูีลภิ�ยในและกำ�ริใช้เทคโนโลยี

ส�ริสนเทศ
2.2.14 นโยบ�ยด้�นสิทธิุมีนุษัยชน
2.2.15 นโยบ�ยกำ�ริคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคลของเอสซีีจีี 

แพคเกำจีจีิ�ง
2.2.16 จีริริย�บริริณนักำลงทุนสัมีพันธ์ุ

2.3 นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติเกีำ�ยวกัำบผูู้้มีีส่วนได้เสียที�สำ�คัญ

2.3.1 นโยบ�ยกำ�ริป็ฏิิบัติต่อผูู้้มีีส่วนได้เสีย
2.3.2 นโยบ�ยกำ�ริจ่ี�ยเงินปั็นผู้ลของบริิษััทและ 

บริิษััทย่อย

2.3.3 นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติในกำ�ริจัีดห�และคัดเล่อกำ 
คู่ค้�/คู่ธุุริกิำจีของเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

2.3.4 จีริริย�บริริณคู่ธุุริกิำจีเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ป็ริะเด็นสำ�คัญของโคริงสริ้�ง กำลไกำ นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติ 
ในกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริ มีีดังนี�

ส่วนที่ 1 โครงสรา้งและกลไกในการกำากับดแูล
กิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทกำำ�หนดอุดมีกำ�ริณ์ จีริริย�บริริณ โคริงสร้ิ�งบริริษััทภิิบ�ล 
และนโยบ�ยบริริษััทภิิบ�ล เพ่�อให้กำริริมีกำ�ริ ผูู้้บริิห�ริ และ
พนักำง�นของบริิษััทและบริิษััทยอ่ย ใช้เป็็นแนวท�งในกำ�ริดำ�เนนิ
ธุุริกิำจีและกำ�ริบริิห�ริจัีดกำ�ริที�ก่ำอให้เกิำดคว�มีเป็็นธุริริมี โป็ร่ิงใส  
ส�มี�ริถึสร้ิ�งผู้ลตอบแทนและเพิ�มีมูีลค่�ริะยะย�วให้ผูู้้ถ่ึอหุ้น  
ริวมีถ่ึงสร้ิ�งคว�มีเช่�อ่มัี�นต่อผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำฝ่่�ย และสนับสนุน 
ส่งเสริิมีคว�มีส�มี�ริถึในกำ�ริแข่งขันของบริิษััทให้เติบโตอย่�ง 
ยั�งย่น สรุิป็ส�ริะสำ�คัญ ดังนี�

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

อุดมีกำ�ริณ์ในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีของบริิษััทและบริิษััทย่อยป็ริะกำอบ 
ด้วย 4 เร่ิ�องหลักำ จ่ีงเรีิยกำกัำนโดยย่อว่� อุดมีกำ�ริณ์ 4 ได้แก่ำ ตั�งมัี�น 
ในคว�มีเป็็นธุริริมี มุ่ีงมัี�นในคว�มีเป็็นเลิศ เช่�อมัี�นในคุณค่�ของคน 
ถ่ึอมัี�นในคว�มีรัิบผิู้ดชอบต่อสังคมี

1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทกำำ�หนด จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง โดยกำำ�หนดให ้
พนักำง�นของบริิษััทและบริิษััทย่อยทุกำคนมีีหน้�ที�ป็ฏิิบัติต�มี 
หลักำกำ�ริและแนวป็ฏิิบัติที�กำำ�หนดไว้ในจีริริย�บริริณเอสซีีจีี  
แพคเกำจีจิี�ง โดยมีีกำริริมีกำ�ริบริิษััทป็ฏิิบัติตนเป็็นแบบอย่�งที�ดี  
ริวมีถ่ึงกำ�ริป็ริะพฤติตนเป็็นพลเม่ีองที�ดีของทุกำป็ริะเทศที� 
เข้�ไป็ดำ�เนินธุุริกิำจี เพ่�อสร้ิ�งคุณค่�และป็ริะโยชน์สูงสุดให้แก่ำองค์กำริ

1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทได้กำำ�หนดโคริงสริ�้งบริริษััทภิิบ�ลเพ่�อใหเ้กิำดป็ริะสทิธิุภิ�พ
และป็ริะสิทธิุผู้ลในกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจีกำ�ริอันจีะนำ�ไป็สู่กำ�ริสริ้�ง
คุณค่�แกำอ่งค์กำริและผูู้มี้ีส่วนได้เสยีอย�่งยั�งยน่ แผู้นภิ�พโคริงสริ�้ง
บริริษััทภิิบ�ลได้แสดงไว้ในส่วนโคริงสร้ิ�งกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริ

1.4 นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจีด้วยคว�มีรัิบผิู้ดชอบ โป็ร่ิงใส และเป็็นธุริริมี 
ย่ดมัี�นในอุดมีกำ�ริณ์ซ่ี�งได้ถ่ึอป็ฏิิบัติส่บเน่�องกัำนมี�ภิ�ยใต้กำริอบ
ของจีริริย�บริริณและบนพ่�นฐ�นแหง่ป็ริะโยชนสุ์ขอย�่งสมีดลุและ
ยั�งย่น โดยมีีกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็็นแบบอย่�งที�ดีในกำ�ริป็ฏิิบัติ และ
มีีคณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�กำำ�กัำบดูแลกำ�ริกำำ�หนด 
นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติ ติดต�มีดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น กำ�ริป็ริะเมิีนผู้ล 
กำ�ริทบทวนแนวป็ฏิิบัติให้มีีคว�มีเหมี�ะสมีกำับกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจี
เป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็ โดยให้เร่ิ�องบริริษััทภิิบ�ลเป็็นว�ริะหลกัำว�ริะหน่�ง 
ในกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับ
ดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทกำำ�หนดนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติในกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริ
สำ�หรัิบกำริริมีกำ�ริและผูู้้บริิห�ริ สำ�หรัิบกำ�ริจีัดกำ�ริองค์กำริ และ
สำ�หริับกำ�ริป็ฏิิบัติต่อผูู้้มีีส่วนได้เสียที�สำ�คัญ และมีีกำ�ริทบทวน
และป็รัิบป็รุิงอย่�งสมีำ��เสมีอ ตลอดจีนมีีกำ�ริสร้ิ�งและส่งเสริิมี
คว�มีตริะหนักำรู้ิและกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีให้พนักำง�นอย่�งทั�วถ่ึง สรุิป็
ส�ริะสำ�คัญของนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติต่�ง ๆ  ในกำ�ริกำำ�กัำบดูแล
กิำจีกำ�ริที�ดี ดังนี�

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำาหรับกรรมการและ
ผู้บริหาร

นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติในส่วนนี�เกีำ�ยวข้องกัำบกำริริมีกำ�ริ ป็ริะธุ�น
กำริริมีกำ�ริ ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ และผูู้้บริิห�ริริะดับสูง ซ่ี�ง
ป็ริะกำอบด้วยกำฎบัตริของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคณะกำริริมีกำ�ริ
ชุดย่อยทุกำคณะ คุณสมีบัติกำริริมีกำ�ริและกำริริมีกำ�ริอสิริะ กำ�ริสริริห�
กำริริมีกำ�ริ ริวมีถ่ึงกำ�ริไป็ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริที�บริิษััทอ่�น ดังนี�

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท สรุิป็ได้ดังนี�

(1) รับผิิดชอบในฐานะผู้ินำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน เช่น ดูแลบริิห�ริกิำจีกำ�ริของบริิษััทและบริิษััทยอ่ย 
ให้เป็็นไป็เพ่�อป็ริะโยชน์ที�ดีที�สุดแก่ำบริิษััท บริิษััทย่อย และ 
ผูู้้ถ่ึอหุ้น กำำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธุกิำจี และกำลยุทธ์ุในกำ�ริ 
ดำ�เนินธุุริกิำจี โดยคำ�น่งถ่ึงจีริิยธุริริมี ผู้ลกำริะทบต่อสังคมีและ 
สิ�งแวดล้อมี โดยมีีกำ�ริทบทวนและอนุมัีติร่ิวมีกัำบฝ่่�ยจัีดกำ�ริ 
เป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็ กำ�ริป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ย ข้อบังคับ และ 
มีติของที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นด้วยคว�มีรัิบผิู้ดชอบ ริะมัีดริะวัง  
และซ่ี�อสัตย์สุจีริิต

(2) กำาห้นดวัตถุุประสงค์และเป้าห้มายห้ลักของกิจการท่ี 
เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน เช่น กำำ�หนดแผู้นหลักำในกำ�ริดำ�เนินง�น 
งบป็ริะมี�ณ เป็�้หมี�ยและนโยบ�ยในกำ�ริดำ�เนนิธุุริกิำจี เพ่�อ
พัฒน�ขีดคว�มีส�มี�ริถึในกำ�ริแข่งขันในริะดับส�กำล ริวมีถ่ึง
ควบคุมีดูแลกำ�ริบริิห�ริและกำ�ริจัีดกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีนโยบ�ย 
แผู้นง�น งบป็ริะมี�ณ และเป้็�หมี�ยดังกำล่�ว

(3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษััทท่ีมีประสิทธิิผิล เช่น กำำ�หนด
และทบทวนโคริงสร้ิ�งคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเพ่�อให้เหมี�ะสมี
กัำบกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีของบริิษััท กำำ�กัำบดูแลให้มีีกำริะบวนกำ�ริ
สริริห�และเล่อกำตั�งบุคคลเป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย�่งโป็ร่ิงใส 
พิจี�ริณ�ค่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริและกำริริมีกำ�ริชุดยอ่ย กำำ�หนด
กำลไกำกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำ�ริบริิห�ริและฝ่่�ยบริิห�ริของบริิษััทย่อย 
และบริิษััทร่ิวมี ตลอดจีนจัีดให้มีีกำ�ริป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติ
หน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็็นป็ริะจีำ�ทุกำป็ ีและพัฒน�
คว�มีรู้ิคว�มีส�มี�ริถึของกำริริมีกำ�ริอย่�งต่อเน่�อง
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(4) สรรห้าและพัฒนาผู้ิบริห้ารระดับสูงและการบริห้าร 
บุคลากร เช่น พิจี�ริณ�โคริงสริ้�งกำ�ริบริิห�ริง�น แผู้น
พัฒน�ผูู้้บริิห�ริริะดับสูงและแผู้นส่บทอดป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�
บริิห�ริ และกำำ�กัำบดูแลให้มีีกำ�ริป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น
ของผูู้้บริิห�ริริะดับสูงที�มีีป็ริะสิทธิุผู้ลเป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็

(5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุิรกิจอย่างมีความ
รับผิิดชอบ เช่น กำำ�กัำบดูแลและสนับสนุนกำ�ริสริ้�ง 
นวัตกำริริมีที�ก่ำอให้เกิำดมูีลค่�แก่ำบริิษััทและบริิษััทย่อย ควบคู่
กัำบกำ�ริสร้ิ�งคุณป็ริะโยชน์ต่อผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำฝ่่�ย และ
ติดต�มีดูแลให้มีีกำ�รินำ�กำลยุทธุ์และแผู้นง�นของบริิษััท 
และบริิษััทย่อยไป็ป็ฏิิบัติ

(6) ดูแลให้้มีระบบการบรหิ้ารความเส่ียงและการควบคมุภายใน
ท่ีเห้มาะสม เช่น กำำ�หนดนโยบ�ยบริิห�ริคว�มีเสี�ยงให้
คริอบคลมุีทั�งองค์กำริ กำำ�กัำบดูแลใหมี้ีกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยงที�มีี
ป็ริะสิทธิุผู้ล ทบทวนและป็ริะเมิีนริะบบกำ�ริจัีดกำ�ริคว�มีเสี�ยง
อย่�งสมีำ��เสมีอและเม่ี�อริะดับคว�มีเสี�ยงมีีกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลง 
ส่งเสริิมีให้พนักำง�นทุกำริะดับมีีจิีตสำ�น่กำในจีริิยธุริริมีและ
คุณธุริริมี และป็ฏิิบัติต�มีหลักำบริริษััทภิิบ�ล จีริริย�บริริณ 
และนโยบ�ยต่�ง ๆ พร้ิอมีทั�งกำำ�กำับดูแลให้บริิษััทและ 
บริิษััทย่อยมีีริะบบกำ�ริควบคุมีภิ�ยในและกำ�ริตริวจีสอบภิ�ยใน 
ที�เหมี�ะสมี ริวมีทั�งจัีดให้มีีกำริะบวนกำ�ริป็ริะเมิีนคว�มีเหมี�ะสมี 
ของริะบบควบคุมีภิ�ยในของบริิษััทและบริิษััทย่อยอย่�ง
สมีำ��เสมีอ เพ่�อลดคว�มีเสี�ยงด้�นกำ�ริทุจีริิตและกำ�ริใช้อำ�น�จี
อย่�งไม่ีถูึกำต้อง ริวมีทั�งป้็องกัำนกำ�ริกำริะทำ�ผิู้ดกำฎหมี�ย

(7) รักษัาความน่าเช่ือถืุอทางการเงินและการเปิดเผิยข้อมูล เช่น  
กำำ�กัำบดูแลให้บริิษััทและบริิษััทยอ่ยมีีริะบบง�นบัญชี กำ�ริจัีดทำ� 
ริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน และกำ�ริสอบท�นงบกำ�ริเงินที�เป็็นไป็ 
ต�มีกำฎเกำณฑ์์และแนวป็ฏิิบตัทีิ�เกีำ�ยวข้อง จัีดให้มีีกำ�ริเปิ็ดเผู้ย 
ข้อมูีลข่�วส�ริที�เหมี�ะสมีต่อผูู้้มีีส่วนได้เสีย บุคคลผูู้้มีีคว�มี 
ขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์และผูู้้ที�เกีำ�ยวข้อง ริวมีถ่ึงจัีดให้มีี 
กำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลข่�วส�ริที�สำ�คัญต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นในงบกำ�ริเงิน 
และริ�ยง�นต่�ง ๆ ที�จัีดทำ�ต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นอย่�งเหมี�ะสมี

(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ิถืุอหุ้้น เช่น 
ดูแลให้มัี�นใจีว่�ผูู้้ถ่ึอหุ้นมีีส่วนริ่วมีในกำ�ริตัดสินใจีในเร่ิ�อง
สำ�คัญของบริิษััทและบริิษััทย่อย ตลอดจีนดูแลให้กำ�ริ
ดำ�เนินกำ�ริในวันป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นเป็็นไป็ด้วยคว�มีเรีิยบร้ิอย 
โป็ร่ิงใส มีีป็ริะสิทธิุภิ�พ และเอ่�อให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นส�มี�ริถึใช้สิทธิุ 
ของตน ดูแลให้กำ�ริเปิ็ดเผู้ยมีติที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นและกำ�ริจีัดทำ� 
ริ�ยง�นกำ�ริป็ริะชุมีผูู้้ถึ่อหุ้นเป็็นไป็อย่�งถึูกำต้องและคริบถ้ึวน 
เค�ริพสิทธิุและป็ฏิิบัติต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นทั�งริ�ยใหญ่ ริ�ยย่อย 
และผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำฝ่่�ย อย่�งเป็็นธุริริมีและโป็ร่ิงใส

นอกำจี�กำนี� กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทยงัได้กำำ�หนดเร่ิ�องบทบ�ท
หน้�ที�ของป็ริะธุ�นกำริริมีกำ�ริ องค์ป็ริะกำอบของคณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััท คุณสมีบัติของกำริริมีกำ�ริบริิษััท ว�ริะกำ�ริดำ�ริงตำ�แหน่ง

ของกำริริมีกำ�ริบริิษััท กำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท องค์ป็ริะชุมี 
อำ�น�จีอนุมัีติของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และค่�ตอบแทน สริุป็
ส�ริะสำ�คัญได้ดังนี�

 • บทบาทห้น้าท่ีของประธิานกรรมการ
ป็ริะธุ�นกำริริมีกำ�ริมีีหน�้ที�พิจี�ริณ�กำำ�หนดว�ริะกำ�ริป็ริะชมุี
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทร่ิวมีกัำบป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ ดูแล
ให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทได้รัิบข้อมูีลอย่�งถูึกำต้อง คริบถ้ึวน ชัดเจีน 
ก่ำอนกำ�ริป็ริะชุมี เป็็นผูู้้นำ�ของคณะกำริริมีกำ�ริ เป็็นผูู้้นำ�ใน
กำ�ริป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้น สนับสนุนและเป็็นแบบอย่�งที�ดีในกำ�ริ
ป็ฏิิบัติต�มีหลักำบริริษััทภิิบ�ลและจีริริย�บริริณ เสริิมีสร้ิ�ง
คว�มีสัมีพันธ์ุอันดีริะหว่�งคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกัำบฝ่่�ย
จัีดกำ�ริ สนับสนุนกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ของป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�
บริิห�ริและฝ่่�ยจัีดกำ�ริต�มีนโยบ�ยของบริิษััท กำำ�กำับดูแล
กำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลและกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริ 
คณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อย และกำริริมีกำ�ริแต่ละคนให้เป็็นไป็ 
อย่�งมีีป็ริะสิทธิุภิ�พและเกิำดป็ริะสิทธิุผู้ล

 • องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิัทและคณุสมบติัของ
กรรมการบริษััท
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทป็ริะกำอบดว้ยกำริริมีกำ�ริไมีน้่อยกำว่� 5 คน 
แต่ไม่ีควริเกิำน 12 คน มีีคว�มีรู้ิคว�มีส�มี�ริถึในด้�นทักำษัะ
วิช�ชีพที�หล�กำหล�ย มีีป็ริะสบกำ�ริณ์ และคว�มีเชี�ยวช�ญ
เฉพ�ะด้�นที�เป็็นป็ริะโยชน์ต่อกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีของบริิษััท
และบริิษััทย่อย โดยไม่ีจีำ�กัำดเพศ เช่�อช�ติ ศ�สน� อ�ยุ

กำริริมีกำ�ริต้องมีีคุณสมีบัติต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนด ไม่ีป็ริะกำอบ
กิำจีกำ�ริอันมีีสภิ�พอย่�งเดียวกัำนและเป็็นกำ�ริแข่งขันกัำบกิำจีกำ�ริ
ของบริิษััทหร่ิอบริิษััทย่อย เว้นแต่จีะแจ้ีงให้ที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้น
ทริ�บก่ำอนที�จีะมีีมีติแต่งตั�ง กำริริมีกำ�ริอิสริะต้องมีีคว�มีเป็็น
อิสริะจี�กำกำ�ริควบคุมีของผูู้้บริิห�ริ ผูู้้ถ่ึอหุ้นริ�ยใหญ่ และ
ต้องไมี่มีีส่วนเกีำ�ยวข้องหร่ิอมีีส่วนได้เสียในท�งกำ�ริเงินและ
กำ�ริบริิห�ริกิำจีกำ�ริ ทั�งนี� กำริริมีกำ�ริแต่ละคนดำ�ริงตำ�แหน่ง
กำริริมีกำ�ริในบริิษััทจีดทะเบียนอ่�นได้ไม่ีเกิำน 4 บริิษััท

เม่ี�อบุคคลใดได้รัิบกำ�ริแต่งตั�งให้เป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท บริิษััท
จีะจัีดให้มีีกำ�ริป็ฐมีนิเทศกำริริมีกำ�ริใหม่ี โดยจีะนำ�ส่งข้อมูีล 
ต่�ง ๆ  ใหกั้ำบกำริริมีกำ�ริใหมีทุ่กำคน  เพ่�อให้ทริ�บบทบ�ทหน�้ที� 
ในฐ�นะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

 • วาระการดำารงตำาแห้น่ง
กำริริมีกำ�ริต้องออกำจี�กำตำ�แหน่งจีำ�นวนหน่�งในส�มีในกำ�ริ
ป็ริะชุมีส�มัีญผูู้้ถ่ึอหุ้นป็ริะจีำ�ปี็ กำริริมีกำ�ริที�ออกำไป็นั�นอ�จี
ได้รัิบเล่อกำตั�งให้ดำ�ริงตำ�แหน่งอีกำได้ กำริริมีกำ�ริอิสริะดำ�ริง
ตำ�แหน่งต่อเน่�องไม่ีเกิำน 9 ปี็ นับจี�กำวันที�ได้รัิบกำ�ริแต่งตั�ง 
ให้ดำ�ริงตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริอิสริะครัิ�งแริกำ ในกำริณีที�จีะแต่งตั�ง 
กำริริมีกำ�ริอิสริะนั�นให้ดำ�ริงตำ�แหน่งต่อไป็ คณะกำริริมีกำ�ริ
ควริพิจี�ริณ�อย่�งสมีเหตุสมีผู้ลถ่ึงคว�มีจีำ�เป็็นดังกำล่�ว

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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 • การประชุมคณะกรรมการบริษััทและองค์ประชุม
ให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย่�งน้อย 3 เด่อน 
ต่อครัิ�ง และไม่ีควริน้อยกำว่� 6 ครัิ�งต่อปี็ ทั�งนี�ในเด่อนที�ไม่ีมีี 
กำ�ริป็ริะชุมีให้ฝ่่�ยจัีดกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นให้ 
คณะกำริริมีกำ�ริทริ�บ เพ่�อให้คณะกำริริมีกำ�ริส�มี�ริถึกำำ�กัำบควบคุมี 
และดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นของฝ่่�ยจัีดกำ�ริไดอ้ย�่งตอ่เน่�องและ
ทันกำ�ริณ์ ให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีริะหว่�งกำริริมีกำ�ริที�ไม่ีเป็็นผูู้้บริิห�ริ
โดยไม่ีมีีฝ่่�ยจัีดกำ�ริร่ิวมีด้วยต�มีคว�มีจีำ�เป็็น กำริริมีกำ�ริ
ควริเข้�ร่ิวมีกำ�ริป็ริะชุมีโดยเฉลี�ยไม่ีน้อยกำว่�ร้ิอยละ 80 และ
กำริริมีกำ�ริแตล่ะคนควริเข้�ร่ิวมีป็ริะชมุีอย�่งนอ้ยร้ิอยละ 75 
ของจีำ�นวนครัิ�งของกำ�ริป็ริะชุมีทั�งปี็ ริวมีไป็ถ่ึงกำ�ริกำำ�หนด
ริะยะเวล�กำ�ริส่งเอกำส�ริป็ริะกำอบกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทล่วงหน้�ไม่ีน้อยกำว่� 5 วันทำ�กำ�ริ ก่ำอนวันป็ริะชุมี

 • อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษััท
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีอำ�น�จีอนุมัีติเร่ิ�องต่�ง ๆ  ต�มีที�กำำ�หนด
โดยกำฎหมี�ย ข้อบังคับ กำฎบัตริ และมีตทีิ�ป็ริะชมุีผูู้้ถ่ึอหุ้น ริวมีถึง่ 
กำ�ริกำำ�หนดต�ริ�งกำำ�หนดอำ�น�จีอนุมัีติ (Delegation of 
Authority) กำ�ริกำำ�หนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธุกิำจี กำลยุทธ์ุ 
แผู้นหลักำในกำ�ริดำ�เนินง�น นโยบ�ยกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง 
แผู้นงบป็ริะมี�ณและแผู้นกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีป็ริะจีำ�ปี็ แผู้น
ธุุริกิำจีริะยะป็�นกำล�ง กำ�ริกำำ�หนดเป็้�หมี�ยที�ต้องกำ�ริของ
ผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�น กำ�ริติดต�มีและป็ริะเมีนิผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�น 
ริ�ยจ่ี�ยลงทุน ริ�ยกำ�ริริะหว่�งกัำนที�สำ�คัญ กำ�ริเข้�ควบริวมี
กิำจีกำ�ริ กำ�ริแยกำกิำจีกำ�ริ และกำ�ริเข้�ร่ิวมีทุน

 • ค่าตอบแทน
ให้กำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ริับค่�ตอบแทนต�มีที�ที�ป็ริะชุมี 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นอนุมัีติ

2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบมีีหน้�ที�ในกำ�ริกำำ�กำับดูแล กำ�ริบริิห�ริ
คว�มีเสี�ยง กำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น และกำ�ริควบคุมีภิ�ยใน 
เช่น สอบท�นให้มีีริะบบริ�ยง�นท�งกำ�ริเงินและกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีล
ในงบกำ�ริเงินต�มีมี�ตริฐ�นกำ�ริริ�ยง�นท�งกำ�ริเงิน พิจี�ริณ�
ริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน กำ�ริได้มี�หร่ิอจีำ�หน่�ยไป็ซ่ี�งสินทรัิพย์ 
หร่ิอริ�ยกำ�ริที�อ�จีมีีคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์ของบริิษััทและ
บริิษััทย่อย  สอบท�นให้บริิษััทมีีกำริะบวนกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง 
กำริะบวนกำ�ริในกำ�ริต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชัน และกำริะบวนกำ�ริควบคุมี  
ป็ฏิิบัติต�มี และติดต�มีกำ�ริป็ฏิิบัติง�น (Compliance) สอบท�น 
ให้บริิษััทมีีริะบบกำ�ริควบคุมีภิ�ยใน (Internal Control) และ
กำ�ริตริวจีสอบภิ�ยใน (Internal Audit) ที�เหมี�ะสมีและ 
มีีป็ริะสิทธิุผู้ล พิจี�ริณ�คัดเล่อกำ เสนอแต่งตั�งหร่ิอเลิกำจ้ี�ง 
ผูู้้สอบบัญชี เสนอค่�ตอบแทนของผูู้้สอบบัญชี จัีดกำ�ริป็ริะชุมี 
ร่ิวมีกำับผูู้้สอบบัญชีโดยไม่ีมีีฝ่่�ยจัีดกำ�ริเข้�ร่ิวมีป็ริะชุมี อนุมัีติ 
แผู้นง�น งบป็ริะมี�ณ และกำำ�ลังพลของสำ�นักำง�นตริวจีสอบ 
ตลอดจีนให้คว�มีเห็นชอบในกำ�ริแต่งตั�ง ถึอดถึอน โยกำย้�ย  
หร่ิอเลิกำจ้ี�งผูู้้อำ�นวยกำ�ริสำ�นักำง�นตริวจีสอบ

นอกำจี�กำนี� กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบยังได้กำำ�หนดให้ 
มีีกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบอย่�งน้อยทุกำ 3 เด่อน  
ทั�งนี�ให้กำริริมีกำ�ริตริวจีสอบได้รัิบค่�ตอบแทนต�มีที�ที�ป็ริะชุมี 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นอนุมัีติ

2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�มีีหน้�ที�กำำ�หนดขอบเขต 
และนโยบ�ยด้�นบริริษััทภิิบ�ลของบริิษััท เพ่�อเสนอต่อ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทอย�่งสมีำ��เสมีอ ติดต�มีดแูลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น 
ของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคณะจัีดกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีนโยบ�ย 
ด้�นบริริษััทภิิบ�ล พิจี�ริณ�โคริงสร้ิ�งและองค์ป็ริะกำอบของ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท คว�มีเป็็นอิสริะของกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
ริวมีทั�งกำ�ริมีีผู้ลป็ริะโยชน์ขัดแยง้ที�อ�จีเกิำดข่�นในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที� 
กำำ�หนดแนวท�งกำ�ริสริริห�และคัดเล่อกำบุคคลมี�ดำ�ริงตำ�แหน่ง
กำริริมีกำ�ริบริิษััท ริวมีถึ่งกำ�ริว�งแผู้นกำ�ริพัฒน�กำริริมีกำ�ริ และ
เสนอแนะวิธีุกำ�ริป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นของคณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััท คณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยชุดต่�ง ๆ ป็ริะธุ�นกำริริมีกำ�ริ และ
ผูู้้บริิห�ริริะดับสูง

นอกำจี�กำนี� กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�ยงัได้
กำำ�หนดองค์ป็ริะกำอบของคณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห� 
ให้ป็ริะกำอบดว้ยกำริริมีกำ�ริอย�่งน้อย 3 คนและควริป็ริะกำอบดว้ย
กำริริมีกำ�ริอิสริะเป็็นส่วนใหญ่ และควริจัีดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีไม่ีน้อย
กำว่�ปี็ละ 4 ครัิ�ง ทั�งนี�ให้กำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�ได้รัิบ
ค่�ตอบแทน ต�มีที�ที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นอนุมัีติ

2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกำริริมีกำ�ริพิจี�ริณ�ค่�ตอบแทนมีีหน้�ที�เสนอคณะกำริริมีกำ�ริ
บริิษััทเพ่�อพจิี�ริณ�แนวท�งและวธีิุกำ�ริจ่ี�ยค่�ตอบแทนทั�งที�เป็็น
ตัวเงินและไม่ีใช่ตัวเงิน ริวมีถ่ึงผู้ลป็ริะโยชน์ตอบแทนอ่�น ๆ ของ
กำริริมีกำ�ริและผูู้้บริิห�ริริะดับสูงของบริิษััท โดยให้สอดคล้องกัำบ
ภิ�ริกิำจี หน้�ที� คว�มีรัิบผิู้ดชอบและคุณสมีบติัของผูู้้ได้รัิบแต่งตั�ง  
โดยค่�ตอบแทนกำริริมีกำ�ริให้นำ�เสนอขออนุมัีติต่อที�ป็ริะชุมี 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นเป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็ ป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นของผูู้บ้ริิห�ริ 
ริะดับสูงเป็็นริ�ยบุคคล เพ่�อกำำ�หนดค่�ตอบแทนกำ่อนนำ�เสนอ 
ขออนุมัีติจี�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทเป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็ โดยจีะต้อง 
คำ�น่งถ่ึงหน�้ที�คว�มีริบัผู้ดิชอบ และคว�มีเสี�ยงที�เกีำ�ยวข้อง ริวมีถึง่ 
ให้คว�มีสำ�คัญกัำบกำ�ริเพิ�มีมูีลค่�ของส่วนของผูู้้ถ่ึอหุ้นในริะยะย�ว 
ป็ริะกำอบกำ�ริพิจี�ริณ�ป็ริะเมิีนผู้ลด้วย ริวมีทั�งจัีดทำ�แผู้นส่บทอด 
ตำ�แหน่งป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ และผูู้บ้ริิห�ริริะดับสูงของบริิษััท

นอกำจี�กำนี� กำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริพิจี�ริณ�ค่�ตอบแทนได้กำำ�หนด
องค์ป็ริะกำอบของคณะกำริริมีกำ�ริพจิี�ริณ�ค่�ตอบแทน ใหป้็ริะกำอบ
ด้วยกำริริมีกำ�ริอย่�งน้อย 3 คนและควริป็ริะกำอบด้วยกำริริมีกำ�ริ
อิสริะเป็็นส่วนใหญ่ และควริจัีดให้มีีกำ�ริป็ริะชุมีไม่ีน้อยกำว่�ปี็ละ 
4 ครัิ�ง ทั�งนี�ให้กำริริมีกำ�ริพิจี�ริณ�ค่�ตอบแทนได้รัิบค่�ตอบแทน
ต�มีที�ที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นอนุมัีติ
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2.1.5 ข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริิษััทได้กำำ�หนดคุณสมีบัติของกำริริมีกำ�ริอิสริะ เพ่�อป้็องกัำนมิีให้
เป็็นกำ�ริขัดขว�งกำ�ริใช้วิจี�ริณญ�ณอย่�งอิสริะ

2.1.6 นโยบายการกำาหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท

เพ่�อให้มัี�นใจีว่�องค์ป็ริะกำอบของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีีคว�มี 
หล�กำหล�ย และกำริริมีกำ�ริมีีคว�มีรู้ิคว�มีชำ�น�ญที�เหมี�ะสมี 
กัำบคว�มีต้องกำ�ริของธุุริกิำจี ตลอดจีนกำ�ริสริริห�กำริริมีกำ�ริมีี 
กำริะบวนกำ�ริที�ชัดเจีน โป็ร่ิงใส มีีป็ริะสิทธิุภิ�พ และสนับสนุน 
กำ�ริมีีส่วนร่ิวมีของผูู้้ถ่ึอหุ้น คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีีมีติกำำ�หนด
นโยบ�ยกำ�ริกำำ�หนดคุณสมีบัติและกำ�ริสริริห�กำริริมีกำ�ริบริิษััท 
โดยคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทป็ริะกำอบด้วยกำริริมีกำ�ริที�มีีคุณสมีบัติ
คริบถ้ึวน และไม่ีมีีลักำษัณะต้องห้�มีต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนด และ
ควริมีีคว�มีหล�กำหล�ย ทั�งในด้�นทักำษัะ ป็ริะสบกำ�ริณ์ คว�มีรู้ิ
และคว�มีชำ�น�ญเฉพ�ะด�้นที�เป็็นป็ริะโยชนต่์อบริิษััท ตลอดจีน
ไม่ีจีำ�กัำดหร่ิอแบ่งแยกำในเร่ิ�องเพศ อ�ยุ เช่�อช�ติ และสัญช�ติ

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีอบหมี�ยให้คณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ล 
และสริริห�พิจี�ริณ�สริริห�บุคคลที�มีีทักำษัะ ป็ริะสบกำ�ริณ์ คว�มีรู้ิ 
และคว�มีเชี�ยวช�ญเฉพ�ะด้�นที�เป็็นป็ริะโยชน์ต่อบริิษััท ดำ�ริง 
ตำ�แหน่งเป็็นกำริริมีกำ�ริแทนกำริริมีกำ�ริที�คริบกำำ�หนดออกำต�มีว�ริะ 
หร่ิอกำริณีอ่�น ๆ  เสนอตอ่คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและ/หร่ิอที�ป็ริะชุมี 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นเพ่�อพจิี�ริณ�เล่อกำตั�ง โดยคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทไดก้ำำ�หนด 
องค์ป็ริะกำอบของคุณสมีบัติที�สำ�คัญของกำริริมีกำ�ริบริิษััท เช่น 
คว�มีมีีคุณธุริริมีและคว�มีรัิบผิู้ดชอบ กำ�ริตัดสินใจีด้วยข้อมูีล 
และเหตุผู้ล กำ�ริแสดงคว�มีคิดเห็นอย่�งเป็็นอิสริะ ย่ดมัี�นใน 
กำ�ริทำ�ง�นอย่�งมีีหลักำกำ�ริและมี�ตริฐ�นเยี�ยงม่ีออ�ชีพ มีีคว�มีรู้ิ 
คว�มีชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นที�จีำ�เป็็น เพ่�อส่งเสริิมีให้คณะกำริริมีกำ�ริ 
ส�มี�ริถึกำำ�หนดกำลยุทธ์ุและนโยบ�ย ริวมีทั�งกำำ�กัำบดูแลให้มีีกำ�ริ
ป็ฏิิบัติต�มีกำลยุทธ์ุได้อย่�งมีีป็ริะสิทธิุผู้ล โดยพิจี�ริณ�ต�มี Board 
Skills Matrix ที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้พิจี�ริณ�ให้คว�มีเห็นชอบ

คณะกำริริมีกำ�ริบริริษััทภิิบ�ลและสริริห�จีะใช้ช่องท�งสริริห�
บุคคลเป็็นกำริริมีกำ�ริในหล�ยช่องท�ง โดยเปิ็ดโอกำ�สให้ผูู้้ถ่ึอหุ้น 
ส�มี�ริถึเสนอช่�อบุคคลที�มีีคุณสมีบัติเหมี�ะสมี และได้ใช้ 
ริ�ยช่�อบุคคลที�มีีคว�มีส�มี�ริถึในกำ�ริเป็็นกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
จีดทะเบียน (Chartered Director) ของสมี�คมีส่งเสริิมี 
สถึ�บันกำริริมีกำ�ริบริิษััทไทย และริ�ยช่�อกำริริมีกำ�ริของบริิษััท 
จีดทะเบียนในตล�ดหลักำทรัิพย์ฯ ที�มีีคุณสมีบัติสอดคล้องกัำบ  
Board Skills Matrix ของบริิษััท เพ่�อป็ริะกำอบกำ�ริพิจี�ริณ�

2.1.7 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้มีีมีติกำำ�หนดขอบเขตอำ�น�จีหน้�ที�และ
คว�มีรัิบผิู้ดชอบของป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ เพ่�อให้เกิำดคว�มี

ชัดเจีนในกำ�ริแบ่งแยกำหน้�ที�ของกำริริมีกำ�ริและฝ่่�ยจัีดกำ�ริ โดยที�
ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริมีีหน้�ที�กำำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธุกิำจี 
กำลยุทธ์ุ แผู้นหลักำในกำ�ริดำ�เนินง�น งบป็ริะมี�ณ เป้็�หมี�ยและ
นโยบ�ยในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีร่ิวมีกัำบคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และ 
ส่�อส�ริกัำบฝ่่�ยจัีดกำ�ริ เพ่�อให้ฝ่่�ยจัีดกำ�ริใช้เป็็นกำริอบในกำ�ริ 
จัีดทำ�แผู้นง�นและบริิห�ริจัีดกำ�ริ และกำำ�กัำบดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที� 
ของฝ่่�ยจัีดกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีแผู้นง�น งบป็ริะมี�ณ เป้็�หมี�ยและ 
นโยบ�ยในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีต�มีที�ได้รัิบคว�มีเห็นชอบและอนุมัีติ 
จี�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท นอกำจี�กำนี� ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ 
มีีอำ�น�จีในกำ�ริกำำ�หนดกำฎริะเบียบ ว่�จ้ี�ง โยกำย�้ย ป็ลด เลิกำจ้ี�ง  
และค่�ตอบแทนพนักำง�น สำ�หรัิบโคริงสริ้�งองค์กำริในตำ�แหน่ง 
ที�ไม่ีอยู่ในอำ�น�จีหน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริหร่ิอคณะกำริริมีกำ�ริ 
ชุดยอ่ย และกำ�ริอนุมัีติในเร่ิ�องอ่�น ๆ  เช่น งบป็ริะมี�ณโคริงกำ�ริลงทุน  
กำ�ริจัีดห� กำ�ริเงิน ฯลฯ ในวงเงินและขอบเขตต�มีที�กำำ�หนดไว้ 
ในคู่ม่ีออำ�น�จีดำ�เนินกำ�ริที�ได้รัิบอนุมัีติจี�กำคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท

ในด้�นกำ�ริบริิห�ริจัีดกำ�ริ ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริมีีหน้�ที�กำำ�กัำบ 
ดูแลภิ�พริวมีของกำ�ริบริิห�ริจีดักำ�ริด�้นกำ�ริเงนิ กำ�ริตล�ด กำ�ริผู้ลติ 
ทรัิพย�กำริบุคคล คว�มีเสี�ยง ริะบบควบคุมีภิ�ยใน และด้�น 
กำ�ริป็ฏิิบัติง�นอ่�น ๆ  ของบริิษััทและบริิษััทยอ่ย เพ่�อใหส้อดคลอ้ง 
กัำบนโยบ�ยและแผู้นธุุริกิำจีของบริิษััท ริวมีทั�งจีัดกำ�ริบริิษััทให ้
เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย วัตถุึป็ริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััท มีติ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และมีติของที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นด้วยคว�มี 
รัิบผิู้ดชอบ ริะมัีดริะวงัและริอบคอบ และคว�มีซี่�อสัตยสุ์จีริิต เพ่�อ
ป็ริะโยชน์สูงสุดของบริิษััทและเป็็นธุริริมีต่อผูู้้เกีำ�ยวข้อง พัฒน�
และป็รัิบป็รุิงกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทและบริิษััทย่อยอย่�ง
สมีำ��เสมีอ สนับสนุนกำ�ริสร้ิ�งนวัตกำริริมีที�ก่ำอให้เกิำดมูีลค่�เพิ�มี 
เพ่�อให้องค์กำริเติบโตอย่�งยั�งยน่และเป็็นไป็ต�มีแผู้นกำลยุทธ์ุของ
บริิษััท กำำ�กัำบดูแลให้มัี�นใจีว่� ฝ่่�ยจัีดกำ�ริมีีส่วนร่ิวมีในกำ�ริส่งเสริิมี
ให้เกิำดวัฒนธุริริมีองค์กำริที�มีีจีริิยธุริริมีและกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริ 
ที�ดี ติดต�มีกำ�ริวัดผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท บริิษััทย่อย และ/
หร่ิอบริิษััทร่ิวมี โดยกำำ�หนดให้มีีกำ�ริริ�ยง�นผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�น
อย่�งสมีำ��เสมีอ ริวมีถ่ึงกำำ�กัำบดูแลให้มีีกำ�ริจัีดทำ�ริ�ยง�นท�ง 
กำ�ริเงินและกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลสำ�คัญต่�ง ๆ ถูึกำต้อง เพียงพอ  
ทันเวล� เป็็นไป็ต�มีกำฎเกำณฑ์์และแนวป็ฏิิบัติที�เกีำ�ยวข้อง

2.1.8 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และผู้บริหารระดับสูง

ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและผูู้้บริิห�ริริะดับสูงส�มี�ริถึดำ�ริง
ตำ�แหน่งกำริริมีกำ�ริหร่ิอใช้เวล�ของบริิษััททำ�ง�นให้แก่ำบริิษััท 
องค์กำริ หร่ิอสถึ�บันภิ�ยนอกำที�ไม่ีใช่บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวมี และ
บริิษััทอ่�นที�บริิษััทลงทุนได้ ห�กำเป็็นองค์กำริของภิ�ครัิฐหร่ิอเอกำชน 
ที�ตั�งข่�นเพ่�อป็ริะโยชน์ส่วนริวมี หร่ิอเป็็นองค์กำริเอกำชนที�ตั�งข่�น 
เพ่�อกำ�ริค้�และไมี่ขัดกำับผู้ลป็ริะโยชน์ของบริิษััท และไมี่ใช้เวล� 
อันจีะเป็็นผู้ลเสียแกำ่บริิษััท ทั�งนี� ต้องเป็็นองค์กำริที�ไม่ีได้ตั�งข่�น 
เพ่�อผู้ลป็ริะโยชน์ของพริริคกำ�ริเม่ีอง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร

นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติในส่วนนี�เกีำ�ยวข้องกัำบกำ�ริดำ�เนินกิำจีกำริริมี
ขององค์กำริในด้�นต่�ง ๆ เพ่�อให้กำ�ริบริิห�ริง�นเป็็นไป็อย่�ง 
มีีป็ริะสิทธิุภิ�พ และสอดคลอ้งต�มีแนวท�งกำ�ริกำำ�กำบัดูแลกำจิีกำ�ริ
ที�ดี ดังนี�

2.2.1 กฎบัตรสำานักงานตรวจสอบ

สำ�นักำง�นตริวจีสอบมีีหน้�ที�กำำ�กัำบดูแลกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง 
กำ�ริกำำ�กัำบดูแลกำ�ริป็ฏิิบัติง�น และกำ�ริควบคุมีภิ�ยใน ตริวจีสอบ
กำริะบวนกำ�ริป็ฏิิบัติง�นเพ่�อให้เป็็นไป็ต�มีกำริะบวนกำ�ริกำำ�กัำบ
ดูแลที�ดี ป็ริะเมิีนริะบบกำ�ริควบคุมีภิ�ยในเพ่�อช่วยให้กิำจีกำริริมี
ท�งธุุริกิำจีที�สำ�คัญของบริิษััทในเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง มีีริะบบกำ�ริ
ควบคุมีภิ�ยในที�เหมี�ะสมีและเพียงพอ ป้็องกัำนคว�มีเสียห�ย 
ที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ ต�มีกำริอบแนวท�งกำ�ริควบคมุีภิ�ยในของ COSO 
2013 ทั�งนี� ผูู้้อำ�นวยกำ�ริสำ�นักำง�นตริวจีสอบมีีหน้�ที�กำำ�หนด 
และควบคุมีให้มีีริะบบกำ�ริติดต�มีผู้ลกำ�ริตริวจีสอบและสริ้�ง 
ริะบบง�นเชิงป็้องกำัน และริ�ยง�นสริุป็ผู้ลกำ�ริตริวจีสอบเสนอ 
ต่อคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบ

2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจีต�มีแนวท�งกำ�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่น โดย
พิจี�ริณ�คว�มีเสี�ยงและโอกำ�สในกำ�ริป็ริับป็รุิงง�นในทุกำริะดับ 
ขององค์กำริ คว�มีต้องกำ�ริและคว�มีค�ดหวังทั�งในริะยะสั�น 
และริะยะย�วของผูู้้มีีส่วนเกีำ�ยวข้องทุกำกำลุ่มี ริวมีทั�งผู้ลกำริะทบ 
ต่อสังคมีและสิ�งแวดล้อมี และนำ�ข้อมูีลมี�ใช้ป็ริะกำอบกำ�ริกำำ�หนด
กำลยทุธ์ุกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจี เพ่�อให้ธุุริกิำจีส�มี�ริถึเตบิโตไดอ้ย�่งยั�งยน่ 
ในสถึ�นกำ�ริณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย่�งริวดเร็ิว และเกิำดคว�มีสมีดุล
ทั�งด้�นเศริษัฐกิำจี สังคมี และสิ�งแวดล้อมี

2.2.3 นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

กำริริมีกำ�ริ ผูู้บ้ริิห�ริ และพนกัำง�นเอสซีีจีีพีทุกำคน ยด่มัี�นที�จีะป็ฏิิบัติ
ต�มีกำฎเกำณฑ์์ ซ่ี�งคริอบคลุมีถ่ึงกำฎหมี�ย กำฎ ริะเบียบ ข้อบังคับ
บริิษััท ข้อป็ฏิิบัติต�มีสัญญ� จีริริย�บริริณธุุริกิำจี นโยบ�ย มี�ตริฐ�น
กำ�ริป็ฏิิบัติง�น ข้อพ่งป็ฏิิบัติที�ดี ริวมีถ่ึงพันธุสัญญ�ต่อสังคมีใน 
ทุกำป็ริะเทศที�บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจี โดยมีีกำ�ริส่�อส�ริ ส่งเสริิมี และ
สนับสนุนให้เกิำดคว�มีรู้ิ คว�มีเข้�ใจี มีีกำ�ริกำำ�หนดแนวท�งและ
กำำ�กัำบดูแลให้ป็ฏิิบัติได้อย่�งถูึกำต้อง สอดคลอ้งกัำบสภิ�พแวดลอ้มี
ในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีและกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงต่�ง ๆ  ที�อ�จีเกิำดข่�น

2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริิษััทมีีนโยบ�ยต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชันที�ชัดเจีน โดยได้ส่�อส�ริใน
ทุกำริะดับขององค์กำริและบุคคลภิ�ยนอกำเพ่�อให้เกิำดกำ�รินำ�
ไป็ป็ฏิิบัติได้จีริิง นอกำจี�กำนี� เพ่�อให้มัี�นใจีว่�กำ�ริตัดสินใจี 
และกำ�ริดำ�เนินกำ�ริท�งธุุริกิำจีที�อ�จีมีีคว�มีเสี�ยงด้�น 

กำ�ริทุจีริิตคอร์ิรัิป็ชันได้รัิบกำ�ริพิจี�ริณ�และป็ฏิิบัติอย่�ง
ริอบคอบ โดยบริิษััทไม่ียอมีรัิบกำ�ริคอร์ิรัิป็ชันใด ๆ ทั�งสิ�น 
บุคล�กำริของบริิษััทต้องป็ฏิิบัติต�มีนโยบ�ยต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชัน
อย่�งเคร่ิงครัิด ห้�มีดำ�เนินกำ�ริหร่ิอยอมีรัิบกำ�ริคอร์ิรัิป็ชัน 
ในทุกำรูิป็แบบทั�งท�งตริงหร่ิอท�งอ้อมี โดยคริอบคลุมีถ่ึง 
ทุกำธุุริกิำจีในทุกำป็ริะเทศและทุกำหน่วยง�นที�เกีำ�ยวข้อง และให้มีี
กำ�ริสอบท�นกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีนโยบ�ยต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชันอย่�ง
สมีำ��เสมีอ ตลอดจีนทบทวนแนวท�งกำ�ริป็ฏิิบัติและข้อกำำ�หนดใน 
กำ�ริดำ�เนินกำ�ริ เพ่�อให้สอดคล้องกัำบกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุุริกิำจี 
ริะเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำำ�หนดของกำฎหมี�ย โดยกำำ�หนดให้ 
ผูู้้อำ�นวยกำ�ริสำ�นักำง�นตริวจีสอบมีีหน�้ที�ในกำ�ริจีดัทำ�กำ�ริป็ริะเมีนิ
คว�มีเสี�ยงที�เกีำ�ยวข้องกัำบเร่ิ�องคอร์ิริปั็ชัน ตลอดจีนจัีดทำ�มี�ตริกำ�ริ
และแนวท�งป็อ้งกำนัคว�มีเสี�ยงจี�กำเร่ิ�องคอริรั์ิป็ชัน เพ่�อนำ�เสนอ 
ต่อคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบและคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท ริวมีทั�ง 
รัิบผู้ดิชอบในกำ�ริตริวจีสอบและสอบท�นกำ�ริป็ฏิิบัติง�นว�่เป็็นไป็ 
อย่�งถูึกำต้อง ตริงต�มีนโยบ�ย แนวป็ฏิิบัติ อำ�น�จีดำ�เนินกำ�ริ 
ริะเบียบป็ฏิิบัติ กำฎหมี�ย ข้อกำำ�หนดของหนว่ยง�นกำำ�กัำบดูแล เพ่�อ
ให้มัี�นใจีว่�มีีริะบบควบคุมีที�มีีคว�มีเหมี�ะสมี รัิดกุำมี และเพียง
พอต่อกำ�ริต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชัน ริวมีถ่ึงคว�มีเสี�ยงด้�นคอร์ิรัิป็ชันที�
อ�จีเกิำดข่�น และริ�ยง�นต่อคณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบ

นอกำจี�กำนั�น บริิษััทยังจัีดให้มีีกำ�ริส่�อส�ริและเผู้ยแพร่ินโยบ�ย
ต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชันให้บุคล�กำริของบริิษััทผู่้�นช่องท�งต่�ง ๆ 
เช่น กำ�ริป็ฐมีนิเทศกำริริมีกำ�ริและพนักำง�นใหม่ี กำ�ริอบริมีหร่ิอ
สัมีมีน� กำ�ริป็ริะช�สัมีพันธ์ุภิ�ยในบริิเวณที�ทำ�ง�นและผู่้�นริะบบ
อิเล็กำทริอนิกำส์ต่�ง ๆ ของบริิษััท ริวมีถ่ึงกำ�ริส่�อส�ริเป็็นริะยะให้
บุคล�กำริของบริิษััททริ�บถึ่งรูิป็แบบกำ�ริทุจีริิตคอริ์รัิป็ชันต่�ง ๆ 
คว�มีเสี�ยงจี�กำกำ�ริมีีส่วนเกีำ�ยวข้องในกำ�ริทุจีริิตคอริ์รัิป็ชัน และ
วิธีุกำ�ริแจ้ีงเบ�ะแส เพ่�อให้รัิบทริ�บและนำ�นโยบ�ยไป็ป็ฏิิบัติ 
ในปี็ 2563 บริิษััทได้ป็ริะกำ�ศเจีตน�ริมีณ์เข้�ร่ิวมีเป็็นสมี�ชิกำ
แนวร่ิวมีต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชันของภิ�คเอกำชนไทย (CAC) และอยู่
ริะหว�่งเตริยีมีคว�มีพริอ้มีในกำ�ริย่�นขอริบัริองเพ่�อเป็็น Certified 
Company ต่อไป็

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้กำำ�กัำบดูแลให้มีีกำลไกำในกำ�ริรัิบเร่ิ�อง 
ร้ิองเรีิยนและกำ�ริดำ�เนินกำ�ริกำริณีมีีกำ�ริชี�เบ�ะแส นอกำจี�กำนี� 
บริิษััทได้กำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริรัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนกำ�ริทุจีริิตและ 
กำ�ริกำริะทำ�ผิู้ด โดยจัีดให้มีีริะบบกำ�ริร้ิองเรีิยน แจ้ีงเบ�ะแสของ 
กำ�ริป็ฏิิบัติที�ไมี่เหมี�ะสมีต�มีจีริริย�บริริณของบริิษััท ริวมีถ่ึง 
มีีกำ�ริป็กำป็้องพนักำง�นไมี่ให้ถูึกำกำลั�นแกำล้ง หร่ิอได้รัิบโทษัจี�กำ 
กำ�ริร้ิองเรีิยน (Whistleblowing Policy) โดยบริิษััทได้จัีดส่�อ  
e-learning สำ�หรัิบพนักำง�นเพ่�อให้พนักำง�นรัิบทริ�บถ่ึงขั�นตอน 
และช่องท�งในกำ�ริตดิต่อส่�อส�ริในกำ�ริแจ้ีงเบ�ะแสกำ�ริกำริะทำ�ผิู้ด 
แก่ำหน่วยง�นที�รัิบผิู้ดชอบ
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2.2.5 นโยบายการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทกำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน 
ให้สอดคล้องต�มีกำฎหมี�ยและแนวป็ฏิิบัติที�ดีที�เกีำ�ยวข้อง เช่น  
พริะริ�ชบัญญัติหลักำทรัิพย์และตล�ดหลักำทรัิพย์ พ.ศ. 2535 และ 
ที�แก้ำไขเพิ�มีเติมี ป็ริะกำ�ศคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบตล�ดทุน ที� ทจี. 
21/2551 เร่ิ�อง หลักำเกำณฑ์์ในกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน และป็ริะกำ�ศ 
คณะกำริริมีกำ�ริตล�ดหลักำทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย (บจี/ป็ 22-01)  
เร่ิ�อง กำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลและกำ�ริป็ฏิิบัติกำ�ริของบริิษััทจีดทะเบียน
ในริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน พ.ศ. 2546 หลักำกำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริที�ดี
สำ�หรัิบบริิษััทจีดทะเบยีนของตล�ดหลักำทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย และ
ของสำ�นักำง�นคณะกำริริมีกำ�ริกำำ�กัำบหลักำทรัิพย์และตล�ดหลักำทรัิพย์ 
โดยกำ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริที�เกำี�ยวโยงกัำนต้องได้รัิบกำ�ริอนุมัีติจี�กำ 
ฝ่่�ยจัีดกำ�ริ คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท หร่ิอที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นต�มีขน�ด
ของริ�ยกำ�ริที�เกีำ�ยวโยงกัำน

2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริิษััทมีีนโยบ�ยป้็องกัำนคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์ โดย
ได้กำำ�หนดแนวป็ฏิิบัติ ข้อห้�มี และข้อพิจี�ริณ�ต่�ง ๆ เพ่�อให้
กำริริมีกำ�ริ ผูู้บ้ริิห�ริ และพนกัำง�นมีีคว�มีเข้�ใจีวิธีุกำ�ริป็ฏิิบัติต�มี
นโยบ�ยดังกำล่�ว ริวมีถ่ึงเปิ็ดเผู้ยและนำ�ส่งข้อมูีลส่วนได้เสียของตน
และผูู้้เกีำ�ยวข้องต่อเลข�นุกำ�ริบริิษััท เพ่�อให้ทริ�บถ่ึงคว�มีสัมีพันธ์ุ
และกำ�ริทำ�ธุุริกำริริมีกำับบริิษััทและบริิษััทย่อย ในลักำษัณะที�อ�จี
ก่ำอให้เกำิดคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์ทันทีก่ำอนที�จีะมีีกำ�ริทำ�

ริ�ยกำ�ริ เพ่�อให้ส�มี�ริถึติดต�มีดูแลและจีะจัีดกำ�ริคว�มีขัดแย้ง
ของผู้ลป็ริะโยชน์ที�อ�จีเกิำดข่�นได้ริะหว่�งบริิษััทกัำบฝ่่�ยจัีดกำ�ริ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท หร่ิอผูู้้ถ่ึอหุ้น ริวมีไป็ถ่ึงกำ�ริป้็องกัำนกำ�ริ 
ใช้ป็ริะโยชน์อันมิีควริในทรัิพย์สิน ข้อมูีล และโอกำ�สของบริิษััท 
และกำ�ริทำ�ธุุริกำริริมีกัำบผูู้้ที�มีีคว�มีสัมีพันธ์ุเกีำ�ยวโยงกัำบบริิษััทใน
ลักำษัณะที�ไม่ีสมีควริ นอกำจี�กำนี� กำริริมีกำ�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�น
ยังต้องป็ฏิิบัติต�มีจีริริย�บริริณของบริิษััท ซ่ี�งกำำ�หนดแนวป็ฏิิบัติใน 
เร่ิ�องคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์และกำ�ริป็ฏิิบัติต่อข้อมูีลและ
ทรัิพยสิ์นของบริิษััท ซ่ี�งริวมีถ่ึงกำ�ริเก็ำบรัิกำษั�ข้อมูีลภิ�ยในองค์กำริ 
กำ�ริใช้ข้อมูีลภิ�ยในที�เป็็นขอ้มูีลสำ�คัญ กำ�ริใช้และดูแลรัิกำษั�ริะบบ
เทคโนโลยีส�ริสนเทศและทรัิพย์สินท�งปั็ญญ�อีกำด้วย

2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า

บริิษััทจีะไม่ีกำริะทำ�กำ�ริใด ๆ  อันอ�จีส่งผู้ลให้เกิำดคว�มีไม่ีเป็็นธุริริมี 
ท�งกำ�ริค้� ขัดขว�งกำลไกำตล�ดหร่ิอกำ�ริแข่งขันเสริี หร่ิอมีีผู้ล 
เป็็นกำ�ริทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย กีำดกัำนหร่ิอจีำ�กัำดกำ�ริป็ริะกำอบธุุริกิำจี 
ของผูู้้อ่�น ไม่ีใช้อำ�น�จีเหน่อตล�ดไป็ในท�งที�มิีชอบ หร่ิอ
ไม่ีดำ�เนินกำ�ริใด ๆ อันมีีผู้ลเป็็นกำ�ริยุติกำ�ริแข่งขันกัำบคู่แข่ง 
ในกำ�ริป็ริะกำอบธุุริกิำจี ไม่ีว่�โดยท�งตริงหร่ิอโดยท�งอ้อมี ริวมีทั�ง 
ไม่ีแลกำเป็ลี�ยนข้อมูีลท�งธุุริกิำจี ทำ�คว�มีตกำลงกัำบคู่แข่ง คู่ค้� หร่ิอ 
ลูกำค้� เพ่�อลดหร่ิอจีำ�กัำดกำ�ริแข่งขันในตล�ด เค�ริพกำฎหมี�ย 
กำ�ริแข่งขันท�งกำ�ริค้� มีีจีริิยธุริริมี ตลอดจีนให้คว�มีรู้ิแก่ำคู่ค้� 
เกีำ�ยวกัำบคว�มีสำ�คัญของกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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2.2.8 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
การกระทำาผิด

บริิษััทกำำ�หนดกำลไกำในกำ�ริริับเร่ิ�องร้ิองเรีิยนและกำ�ริดำ�เนินกำ�ริ
กำริณมีีีกำ�ริชี�เบ�ะแสเกีำ�ยวกำบักำ�ริกำริะทำ�ผิู้ดกำฎหมี�ย กำฎริะเบียบ 
ข้อบังคับบริิษััทและจีริริย�บริริณ หร่ิอพฤติกำริริมีที�อ�จีส่อถ่ึง
กำ�ริทุจีริิตคอร์ิรัิป็ชันของบุคล�กำริของบริิษััท ซ่ี�งริวมีถ่ึงกำ�ริจัีด
ช่องท�งกำ�ริร้ิองเรีิยนสำ�หรัิบบุคคลภิ�ยในและภิ�ยนอกำองค์กำริ 
มี�ตริกำ�ริคุ้มีคริองและให้คว�มีเป็็นธุริริมีแก่ำผูู้้ที�แจ้ีงข้อมูีล 
หร่ิอให้เบ�ะแส กำ�ริกำำ�หนดขั�นตอนกำ�ริตริวจีสอบข้อริ้องเรีิยน  
กำ�ริกำำ�หนดบทลงโทษัแก่ำผูู้้กำริะทำ�ผิู้ด ตลอดจีนแนวท�งกำ�ริส่�อส�ริ 
และเผู้ยแพริ่นโยบ�ย เพ่�อเป็็นแนวท�งป็ฏิิบัติที�ชัดเจีน และ 
ให้กำ�ริดำ�เนินง�นเป็็นไป็อย่�งมีีป็ริะสิทธิุภิ�พ

ทั�งนี� บุคล�กำริของบริิษััทส�มี�ริถึร้ิองเรีิยนได้ท�งริะบบ intranet 
และส�มี�ริถึเล่อกำผูู้้รัิบข้อร้ิองเรีิยน ได้แก่ำ ผูู้้บังคับบัญช� ผูู้้อำ�นวยกำ�ริ 
สำ�นักำง�นกำ�ริบุคคล ผูู้้อำ�นวยกำ�ริสำ�นักำง�นตริวจีสอบ  
เลข�นุกำ�ริคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท และกำริริมีกำ�ริบริิษััทคนหน่�ง 
คนใด สำ�หรัิบบุคคลภิ�ยนอกำ ส�มี�ริถึร้ิองเรีิยนได้ท�งเว็บไซีต์
ของบริิษััท www.scgpackaging.com ในริะบบรัิบข้อร้ิองเรีิยน 
และแจ้ีงเบ�ะแส และส�มี�ริถึเล่อกำผูู้้รัิบข้อร้ิองเรีิยน ได้แก่ำ  
คณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบ กำริริมีกำ�ริบริิษััท สำ�นักำง�นตริวจีสอบ  
และสำ�นักำง�นเลข�นุกำ�ริบริิษััท หร่ิอทำ�เป็็นหนังส่อถ่ึงบุคคล
ข้�งต้น

2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริิษััทมีีนโยบ�ยกำ�ริลงทุนในกิำจีกำ�ริที�สอดคล้องกัำบเป้็�หมี�ย 
วิสัยทัศน์ และแผู้นกำลยุทธ์ุในกำ�ริเติบโตของบริิษััท และสนับสนุน
กำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีของบริิษััท หร่ิอกิำจีกำ�ริที�มีีคว�มีเกีำ�ยวเน่�องหร่ิอ
มีีลักำษัณะใกำล้เคียงกัำน หร่ิอลงทุนในกิำจีกำ�ริที�ก่ำอให้เกิำดป็ริะโยชน์ 
ร่ิวมี (Synergy) กัำบธุุริกิำจีในปั็จีจุีบันของบริิษััท ซ่ี�งจีะเพิ�มี 
ช่องท�งในกำ�ริห�ริ�ยได้ และเพิ�มีคว�มีส�มี�ริถึในกำ�ริแข่งขัน  
นำ�มี�ซ่ี�งผู้ลป็ริะกำอบกำ�ริที�ดีและมัี�นคงในริะยะย�ว โดยบริิษััท 
จีะวิเคริ�ะห์อย่�งริอบด้�น และต้องได้รัิบกำ�ริพิจี�ริณ�อนุมัีติ 
จี�กำที�ป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทหร่ิอจี�กำที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้น  
(แล้วแต่กำริณี) ก่ำอนดำ�เนินกำ�ริลงทุน

2.2.10 นโยบายการกำากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วม 
ที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริิษััทกำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริกำำ�กัำบดูแลและกำ�ริบริิห�ริจัีดกำ�ริ 
บริิษััทยอ่ยที�ป็ริะกำอบธุุริกิำจีหลักำและบริิษััทร่ิวมีที�ป็ริะกำอบธุุริกิำจีหลักำ 
เพ่�อจัีดให้มีีกำริอบและกำลไกำในกำ�ริกำำ�กัำบดูแลนโยบ�ยและ 
กำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิวมีทั�งท�งตริงและ 
ท�งอ้อมี ริวมีทั�งมีีมี�ตริกำ�ริในกำ�ริติดต�มีผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นของ 
บริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิวมีในริะดับที�เหมี�ะสมี เพ่�อดูแลรัิกำษั� 
ผู้ลป็ริะโยชน์ในเงินลงทุนของบริิษััทได้อย่�งมีีป็ริะสิทธิุภิ�พ

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทมีอบหมี�ยให้ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ 
เป็็นผูู้้พิจี�ริณ�แต่งตั�งและโยกำย้�ยบุคคลที�จีะเป็็นตัวแทน 
ของบริิษััท ไป็เป็็นกำริริมีกำ�ริหร่ิอผูู้้บริิห�ริในบริิษััทย่อยและ 
บริิษััทร่ิวมี และริ�ยง�นให้คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััททริ�บต�มีคู่ม่ีอ 
อำ�น�จีดำ�เนินกำ�ริ

กำริริมีกำ�ริและผูู้บ้ริิห�ริของบริิษััทยอ่ยหร่ิอบริิษััทร่ิวมีที�ได้รัิบกำ�ริ 
แต่งตั�งหร่ิอเสนอช่�อจี�กำบริิษััท มีีหน้�ที�กำำ�กัำบดูแลให้มัี�นใจีว่� 
ก่ำอนที�บริิษััทย่อยหร่ิอบริิษััทร่ิวมีนั�นจีะเข้�ทำ�ริ�ยกำ�ริหร่ิอ 
ดำ�เนินกำ�ริใด ๆ  ซ่ี�งมีีนัยสำ�คัญหร่ิอมีีผู้ลต่อฐ�นะท�งกำ�ริเงินและ 
ผู้ลกำ�ริดำ�เนนิง�นของบริิษััทยอ่ยหร่ิอบริิษััทร่ิวมีต�มีที�กำำ�หนดไว้ 
ในคู่ม่ีออำ�น�จีดำ�เนินกำ�ริ และข้อบังคับของบริิษััทย่อยหร่ิอ 
บริิษััทร่ิวมีนั�น ต้องไดรั้ิบคว�มีเหน็ชอบ/อนมัุีติจี�กำคณะกำริริมีกำ�ริ 
ของบริิษััท หร่ิอที�ป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้นของบริิษััท (แล้วแต่กำริณี)  
ก่ำอนกำ�ริทำ�ริ�ยกำ�ริหร่ิอดำ�เนินกำ�ริในเร่ิ�องนั�น

2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริิษััทกำำ�หนดใหก้ำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยงเป็็นสว่นหน่�งในกำ�ริตดัสนิใจี  
กำ�ริกำำ�หนดกำลยุทธ์ุ แผู้นง�น และกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท  
เพ่�อบริิห�ริจีดักำ�ริคว�มีเสี�ยงที�เหล่ออยู่ให้อยู่ในริะดบัที�ยอมีริบัได้  
ลดโอกำ�ส และ/หร่ิอผู้ลกำริะทบจี�กำคว�มีเสี�ยงอย่�งมีีป็ริะสิทธิุภิ�พ  
อันจีะเป็็นกำ�ริผู้ลักำดันให้ส�มี�ริถึบริริลุวัตถุึป็ริะสงค์ขององค์กำริ 
ที�กำำ�หนดไว้ โดยบริิษััทได้จัีดให้มีีกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยงทั�วทั�ง 
องค์กำริ (Enterprise Risk Management Framework) ที�เป็็น 
ไป็ต�มีมี�ตริฐ�นส�กำล และกำำ�หนดกำริอบกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง 
ซ่ี�งป็ริะกำอบด้วยขั�นตอนกำ�ริกำำ�หนดกำลยุทธ์ุ โคริงสริ้�งและ 
คว�มีรัิบผิู้ดชอบในกำ�ริบริิห�ริคว�มีเสี�ยง กำริะบวนกำ�ริบริิห�ริ 
คว�มีเสี�ยง และกำ�ริสร้ิ�งวัฒนธุริริมีองค์กำริในกำ�ริบริิห�ริ 
คว�มีเสี�ยง

2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริิษััทย่ดมัี�นในกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีกำฎหมี�ยที�เกีำ�ยวข้องกัำบกำ�ริ 
เปิ็ดเผู้ยข้อมูีลในทุกำป็ริะเทศที�เข้�ไป็หร่ิอจีะเข้�ไป็ดำ�เนินธุุริกำิจี  
ดำ�เนินกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลด้วยคว�มีริะมัีดริะวัง ถูึกำต้อง คริบถ้ึวน  
ไมี่ทำ�ให้เกำิดคว�มีสำ�คัญผู้ิดในส�ริะสำ�คัญ เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ย  
หลักำเกำณฑ์์ มี�ตริฐ�น และแนวป็ฏิิบัติของหน่วยง�นที�เกีำ�ยวข้อง  
ทันเหตุกำ�ริณ์ ทันเวล� ทั�วถ่ึง เป็็นธุริริมี เท่�เทียมี เข้�ถ่ึงง่�ย 
และเพียงพอต่อกำ�ริตัดสินใจีของผูู้้มีีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2.13 นโยบายการจดัการขอ้มูลภายในและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพ่�อป้็องกัำนไม่ีให้ข้อมูีลภิ�ยในของบริิษััทที�ยังไม่ีได้เปิ็ดเผู้ย 
ต่อส�ธุ�ริณะ ซ่ี�งส�ริะสำ�คัญมีีผู้ลต่อกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงริ�ค�หร่ิอ 
มูีลค่�ของหลักำทรัิพย์ ถูึกำนำ�ไป็ใช้ป็ริะโยชน์ในท�งที�ไม่ีถูึกำต้อง  
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทไดก้ำำ�หนดนโยบ�ยกำ�ริจีดักำ�ริขอ้มีลูภิ�ยใน 
ซ่ี�งเป็็นส่วนหน่�งของนโยบ�ยกำ�ริจัีดกำ�ริข้อมูีลภิ�ยในและกำ�ริใช้ 
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เทคโนโลยสี�ริสนเทศข่�น เพ่�อให้กำริริมีกำ�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�น 
ทุกำคนถ่ึอป็ฏิิบัติและส่�อส�ริอย่�งถูึกำต้อง ริวมีไป็ถ่ึงกำ�ริกำำ�หนด 
มี�ตริกำ�ริห้�มีซ่ี�อข�ยหลักำทรัิพย์ กำ�ริริ�ยง�นกำ�ริถ่ึอและ 
กำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลงกำ�ริถ่ึอหลักำทริัพย์และสัญญ�ซ่ี�อข�ยล่วงหน้�  
ตลอดจีนกำ�ริเก็ำบและป้็องกัำนกำ�ริใช้ข้อมูีลภิ�ยใน

ในด้�นกำ�ริกำำ�กัำบดูแลให้มีีกำ�ริบริิห�ริจัีดกำ�ริเทคโนโลยีส�ริสนเทศ
และมี�ตริกำ�ริรัิกำษั�คว�มีมัี�นคงป็ลอดภัิยของริะบบเทคโนโลยี
ส�ริสนเทศ บริิษััทไดจั้ีดให้มีีมี�ตริกำ�ริป็อ้งกัำนคว�มีป็ลอดภัิยของ
ริะบบคอมีพิวเตอร์ิและข้อมูีลส�ริสนเทศ ซ่ี�งเป็็นส่วนหน่�งของ
นโยบ�ยกำ�ริจัีดกำ�ริข้อมูีลภิ�ยในและกำ�ริใช้เทคโนโลยีส�ริสนเทศ 
โดยกำำ�หนดให้ใช้ง�นคอมีพิวเตอร์ิและเทคโนโลยีส�ริสนเทศของ 
บริิษััทให้เป็็นไป็ต�มีพริะริ�ชบัญญัติว่�ด้วยกำ�ริกำริะทำ�คว�มีผิู้ด 
เกีำ�ยวกัำบคอมีพิวเตอร์ิ และกำฎหมี�ยอ่�นที�เกีำ�ยวข้อง จีำ�กัำดกำ�ริ 
เข้�ถ่ึงข้อมูีลภิ�ยใน ห้�มีมีีกำ�ริเป็ลี�ยนแป็ลง ทำ�ซีำ�� ลบทิ�ง หร่ิอ 
ทำ�ล�ยข้อมูีลของบริิษััท ริวมีถ่ึงห้�มีเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลที�อยู่ในริะบบ 
ข้อมีูลของบริิษััทโดยไมี่ได้รัิบอนุญ�ตจี�กำบริิษััท จัีดริะบบ 
รัิกำษั�คว�มีป็ลอดภัิยเพ่�อป้็องกัำนกำ�ริเข้�ถ่ึงและกำ�ริใช้แฟ้้มีข้อมูีล 
และเอกำส�ริลับ ตลอดจีนใช้ง�นริะบบเทคโนโลยีส�ริสนเทศ 
ให้ถูึกำต้องต�มีสิทธิุที�ได้รัิบอนุญ�ต

2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกำริริมีกำ�ริ ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�นเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ทุกำริะดับ  
ต้องตริะหนักำถ่ึงคว�มีสำ�คัญและเค�ริพต่อสิทธิุมีนุษัยชนใน 
ทุกำด้�นของบุคคลทุกำคน ตลอดจีนสังคมีและชุมีชน กำฎหมี�ยของ 
แต่ละป็ริะเทศ และต�มีสนธุิสัญญ�ที�แต่ละป็ริะเทศมีีพันธุกำริณี 
ที�ต้องป็ฏิิบัติ โดยริวมีถ่ึงกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีหลักำสิทธิุมีนุษัยชนอย่�ง 
เท่�เทยีมี ป็ริ�ศจี�กำกำ�ริเล่อกำป็ฏิิบัติหร่ิอกำริะทำ�กำ�ริละเมีดิตอ่สทิธุิ
มีนุษัยชน ให้กำ�ริสนับสนุนส่งเสริิมีกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีหลักำสิทธิุมีนุษัยชน 
ตลอดห่วงโซ่ีคุณค่�ของธุุริกิำจี (Business Value Chain)

2.2.15 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทได้จัีดให้มีีมี�ตริกำ�ริคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคล ซ่ี�งเป็็น 
ส่วนหน่�งของนโยบ�ยกำ�ริคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคลของ 
เอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง โดยกำำ�หนดโคริงสร้ิ�ง กำลไกำ มี�ตริกำ�ริ 
กำ�ริกำำ�กัำบดูแล และกำ�ริบริิห�ริจัีดกำ�ริข้อมูีลส่วนบุคคลอย่�ง 
ชัดเจีนและเหมี�ะสมีต�มีกำฎหมี�ยคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคล 
ริวมีทั�งได้แต่งตั�งคณะกำริริมีกำ�ริคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคล 
และเจ้ี�หน้�ที�คุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคล เพ่�อดูแลรัิบผิู้ดชอบ
กำ�ริป็ฏิิบัติต�มีนโยบ�ย ป็ริะเมิีนผู้ล และทบทวนมี�ตริฐ�น 
กำ�ริป็ฏิิบัติง�นและแนวป็ฏิิบัติ เพ่�อให้กำ�ริดำ�เนินง�นสอดคล้อง
กำับกำฎหมี�ยและนโยบ�ยที�คณะกำริริมีกำ�ริกำำ�หนด

2.2.16 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริิษััทกำำ�หนดจีริริย�บริริณนักำลงทุนสัมีพันธ์ุ เพ่�อให้นักำลงทุน
สัมีพันธ์ุ ย่ดถ่ึอเป็็นกำริอบแนวท�งในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ได้อย่�ง
ถูึกำต้องและเหมี�ะสมี โดยมีีหลักำกำ�ริพ่�นฐ�นในเร่ิ�องกำ�ริเปิ็ดเผู้ย 
ข้อมูีลที�สำ�คัญ กำ�ริรัิกำษั�ข้อมูีลภิ�ยใน กำ�ริป็ฏิิบัติต่อกำลุ่มี 
ผูู้้มีีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมีและเป็็นธุริริมี ริวมีทั�งกำ�ริป็ฏิิบัติ 
หน้�ที�ด้วยคว�มีซี่�อสตัยสุ์จีริิต ซ่ี�งสอดคลอ้งกำบัหลักำบริริษััทภิิบ�ล 
อันจีะทำ�ให้เกิำดกำ�ริสร้ิ�งมูีลค่�เพิ�มีให้กัำบบริิษััท และสร้ิ�ง 
คว�มีมัี�นใจีให้กัำบผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำกำลุ่มี

2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำาคัญ

นโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติในส่วนนี�ได้กำำ�หนดข่�นเพ่�อเป็็นแนวท�ง
กำ�ริป็ฏิิบัติต่อผูู้้มีีส่วนได้เสียกำลุ่มีต่�ง ๆ อันจีะช่วยสนับสนุนให้
บริิษััทส�มี�ริถึสริ้�งและริักำษั�คว�มีสัมีพันธ์ุที�ดีในท�งธุุริกิำจีได้
ในริะยะย�วต่อไป็ ดังนี�

2.3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริิษััทได้กำำ�หนดกำริอบนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติต่อผูู้้มีีส่วนได้เสีย 
กำลุ่มีต่�ง ๆ 12 กำลุ่มี เพ่�อเป็็นหลักำในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจี สร้ิ�ง 
คุณค่�เพิ�มีแก่ำองค์กำริ และกำ�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่น ดังนี�

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ิถืุอหุ้้น

บริิษััทให้คว�มีสำ�คัญอย่�งยิ�งกัำบผูู้้ถ่ึอหุ้น จ่ีงกำำ�หนดให้กำริริมีกำ�ริ 
ผูู้้บริิห�ริและพนักำง�นของบริิษััท มีีหน้�ที�ต้องดำ�เนินธุุริกิำจี
ต�มีหลักำบริริษััทภิิบ�ลและอุดมีกำ�ริณข์องบริิษััทด้วยคว�มี
ซ่ี�อสัตย์สุจีริิต ป็ริ�ศจี�กำคว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์ส่วนตัว 
เพ่�อใหเ้กำดิป็ริะโยชนสู์งสุดและเพิ�มีมูีลค่�ใหแ้กำผูู้่้ถ่ึอหุ้นอย�่ง
ต่อเน่�องในริะยะย�ว เค�ริพสิทธิุของผูู้้ถ่ึอหุ้นและป็ฏิิบัติต่อ 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นทุกำริ�ยอย�่งเป็็นธุริริมีและเท�่เทยีมีกัำน เปิ็ดโอกำ�สให้ 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นเสนอว�ริะกำ�ริป็ริะชมุีส�มัีญผูู้้ถ่ึอหุ้นและช่�อกำริริมีกำ�ริ
ล่วงหน้�ในเวล�อันสมีควริ ชี�แจีงริ�ยละเอียดต่�ง ๆ  เกีำ�ยวกัำบ 
กำ�ริป็ริะชุมีผูู้้ถ่ึอหุ้น ตลอดจีนข้อมูีลทั�งหมีดที�เกีำ�ยวข้องกำับ 
เร่ิ�องที�ต้องให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นตัดสินใจีในที�ป็ริะชุมีเป็็นกำ�ริล่วงหน้� 
อย่�งเพียงพอ ห้�มีใช้ข้อมูีลภิ�ยในที�ยังไม่ีได้เปิ็ดเผู้ยสู่
ส�ธุ�ริณะของกำริริมีกำ�ริบริิษััท ผูู้้บริิห�ริ และพนักำง�น 
ในหน่วยง�นที�เกีำ�ยวข้อง ริวมีถ่ึงคู่สมีริสและบุตริที�ยัง 
ไม่ีบริริลุนิติภิ�วะของบุคคลดังกำล่�ว เพ่�อแสวงห�ป็ริะโยชน์
ให้แก่ำตนเองหร่ิอผูู้้อ่�นอันเป็็นกำ�ริเอ�เป็รีิยบผูู้้ถ่ึอหุ้น และ 
จัีดให้มีีกำริริมีกำ�ริอิสริะที�ทำ�หน้�ที�ดูแลผูู้้ถ่ึอหุ้นริ�ยย่อย 
และรัิบข้อริ้องเรีิยนหร่ิอข้อเสนอแนะต่�ง ๆ จี�กำผูู้้ถ่ึอหุ้น 
ผู่้�นท�งช่องท�งที�บริิษััทจัีดทำ�ข่�นและเข้�ถ่ึงได้ง่�ย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริิษััทเช่�อมัี�นว่� พนักำง�นเป็็นทรัิพย�กำริที�มีีคุณค่�และเป็็น
ปั็จีจัียแห่งคว�มีสำ�เร็ิจี จ่ีงป็ฏิิบัติต่อพนกัำง�นอย�่งเป็็นธุริริมี
บนหลักำสิทธิุมีนุษัยชน คำ�น่งถ่ึงคว�มีต้องกำ�ริของพนักำง�น 
เพ่�อมุ่ีงหวังให้เกิำดสัมีพันธุภิ�พที�ดีริะหว่�งพนักำง�นกัำบองค์กำริ 
ส่งเสริิมีกำ�ริพัฒน�ทักำษัะและเพิ�มีพูนศักำยภิ�พอย่�งต่อเน่�อง 
พร้ิอมีให้คว�มีมัี�นคงและคว�มีก้ำ�วหน้�ในอ�ชีพ นอกำจี�กำนี�
ยังได้กำำ�หนดแนวป็ฏิิบัติในกำ�ริสริริห�พนักำง�นด้วยริะบบ
กำ�ริคัดเล่อกำและเง่�อนไขกำ�ริจี้�งง�นที�มีีป็ริะสิทธิุภิ�พและ
เป็็นธุริริมี เค�ริพและป็กำป้็องสิทธิุเสรีิภิ�พส่วนบุคคลของ
พนักำง�น ป็ริะเมีนิผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติง�นและบริิห�ริค�่ตอบแทน 
โดยพิจี�ริณ�จี�กำคว�มีเหมี�ะสมีกัำบหน้�ที� คว�มีรัิบผิู้ดชอบ 
และคว�มีส�มี�ริถึของพนกัำง�นเป็็นริ�ยบุคคล ริวมีทั�งจัีดให้
มีีสวัสดิกำ�ริที�เป็็นธุริริมีและเหมี�ะสมีแก่ำพนักำง�นและดูแล 
ป็รัิบป็รุิงอย่�งสมีำ��เสมีอ ป็ลูกำจิีตสำ�น่กำและส่งเสริิมีในเร่ิ�อง 
กำ�ริทำ�ง�นด้วยคว�มีป็ลอดภัิยและถูึกำสุขลักำษัณะ มีีกำ�ริบริิห�ริ 
ง�นต�มีริะบบกำ�ริจัีดกำ�ริอ�ชีวอน�มัียและคว�มีป็ลอดภัิย  
และริะบบกำ�ริจีัดกำ�ริด้�นสิ�งแวดล้อมีต�มีมี�ตริฐ�นส�กำล  
ริวมีถ่ึงจัีดใหมี้ีช่องท�งในกำ�ริเป็ดิเผู้ยข้อมูีลที�สำ�คัญต่�ง ๆ  ใหแ้ก่ำ 
พนักำง�น เพ่�อให้มีีคว�มีรู้ิคว�มีเข้�ใจีในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีและ 
ผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�นในธุุริกิำจีต่�ง ๆ  ของบริิษััทและบริิษััทยอ่ย 
นอกำจี�กำนี�ยังจัีดให้มีีริะบบกำ�ริร้ิองเรีิยน แจ้ีงเบ�ะแสของ 
กำ�ริป็ฏิิบัติที�ไม่ีเหมี�ะสมีต�มีจีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง 
ริวมีถ่ึงมีีกำ�ริป็กำป้็องพนักำง�นไม่ีให้ถูึกำกำลั�นแกำล้ง หร่ิอได้รัิบ 
โทษัจี�กำกำ�ริร้ิองเรีิยน (Whistleblowing Policy)

3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริิษััทมีีคว�มีมุ่ีงมัี�นที�จีะให้ผูู้้ใช้สินค้�และบริิกำ�ริได้รัิบป็ริะโยชน์
และคว�มีพ่งพอใจีอย่�งสูงสุด ทั�งด้�นคุณภิ�พและริ�ค�ที�
เป็็นธุริริมี ตลอดจีนมุ่ีงพัฒน�และรัิกำษั�สัมีพันธุภิ�พที�ยั�งย่น 
โดยกำ�ริส่งมีอบสินค้�และบริิกำ�ริที�ตอบสนองคว�มีต้องกำ�ริ
ของผูู้้บริิโภิคและผูู้้คนริอบข้�ง ริวมีถ่ึงร่ิวมีเป็็นส่วนหน่�งใน
กำ�ริสร้ิ�งคุณภิ�พชีวิตที�ดี และส่งเสริิมีให้สังคมีเติบโตอย่�ง
ยั�งย่น สร้ิ�งสริริค์นวัตกำริริมีและง�นวิจัียและพัฒน�อย่�ง
ต่อเน่�องเพ่�อให้ได้สินค้�และบริิกำ�ริที�มีีมูีลค่�สูง มีีคุณภิ�พ 
และตอบสนองคว�มีต้องกำ�ริของลูกำค้�ได้ในหล�กำหล�ยมิีติ 
พัฒน�สินค้�และบริิกำ�ริที�เป็็นมิีตริต่อสิ�งแวดล้อมี โดยมุ่ีงให้
ใช้ทรัิพย�กำริน้อยลง ป็ริะหยัดพลังง�น ส�มี�ริถึหมุีนเวียนใช้
ซีำ��ได้ และมีีอ�ยุกำ�ริใช้ง�นที�ย่นย�ว ผู้ลิตสินค้�และบริิกำ�ริ 
ที�ป็ลอดภัิย ไม่ีเป็็นอันตริ�ยต่อสุขภิ�พของผูู้้บริิโภิคและ 
ไว้ว�งใจีได้ ริวมีทั�งให้ข้อมูีลที�ถูึกำต้องและเพยีงพอแกำผูู้่้บริิโภิค  
จัีดเก็ำบข้อมีลูของลกูำค้�อย�่งเป็็นริะบบ ป็ลอดภิยั และไม่ีนำ� 
ข้อมูีลลูกำค้�ไป็ใช้ในท�งไม่ีถูึกำต้อง มีีริะบบกำ�ริบริิห�ริคุณภิ�พ 
ต�มีมี�ตริฐ�นส�กำล ตลอดจีนจีดัให้มีีหนว่ยง�นที�รัิบผิู้ดชอบ 
ในกำ�ริให้ข้อเสนอแนะในสนิค้� คำ�ป็ร่ิกำษั� วิธีุแก้ำปั็ญห� และ 
รัิบข้อร้ิองเรีิยน เพ่�อให้ลูกำค้�ได้รัิบคว�มีพ่งพอใจีอย�่งสูงสุด 
ในสินค้�และบริิกำ�ริ

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริิษััทป็ฏิิบัติต�มีกำริอบกำ�ริแข่งขนัท�งกำ�ริค�้ที�สุจีริิต โดยยด่ถ่ึอ 
กำ�ริป็ฏิิบัติต�มีสัญญ� จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง  
และคำ�มัี�นที�ให้ไว้กัำบคู่ค้�อย่�งเคร่ิงครัิด โดยมีีกำ�ริพิจี�ริณ� 
ริ�ค�ซ่ี�อที�เหมี�ะสมีและยุติธุริริมี โดยคำ�น่งถ่ึงคว�มีสมีเหตุ
สมีผู้ลด้�นริ�ค� คุณภิ�พ และบริิกำ�ริที�ได้รัิบ มีีกำ�ริกำำ�หนด
ริะเบียบในกำ�ริจีดัห�และดำ�เนนิกำ�ริต�่ง ๆ  ที�ชัดเจีน ไม่ีเรีิยกำ 
หร่ิอรัิบทรัิพย์สิน หร่ิอผู้ลป็ริะโยชน์ใด ๆ  จี�กำคู่ค้� สนับสนุน
กำ�ริจัีดห�ที�เป็็นมิีตริต่อสิ�งแวดล้อมี หลีกำเลี�ยงกำ�ริซ่ี�อสินค้�กำบั
คู่ค้�ที�ละเมิีดสิทธิุมีนุษัยชน หร่ิอละเมิีดทรัิพยสิ์นท�งปั็ญญ� 
และไม่ีทำ�ธุุริกิำจีกัำบคู่ค้�ที�มีีพฤติกำริริมีผิู้ดกำฎหมี�ยหร่ิอขัดต่อ
คว�มีสงบเรีิยบร้ิอยและศีลธุริริมีอันดี

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุิรกิจ

บริิษััทมีีนโยบ�ยในกำ�ริดูแลคู่ธุุริกิำจีทั�งในเร่ิ�องมี�ตริฐ�น 
สิทธุมิีนุษัยชน สภิ�พแวดลอ้มี คว�มีป็ลอดภิยัในกำ�ริทำ�ง�น  
และผู้ลตอบแทนที�จีะได้รัิบ โดยพิจี�ริณ�ค่�ตอบแทนที� 
เหมี�ะสมีและยุติธุริริมี นอกำจี�กำนี�ยังส่งเสริิมีกำ�ริพัฒน� 
ขีดคว�มีส�มี�ริถึและพัฒน�คว�มีรู้ิ ทั�งในง�นและนอกำง�นของ 
คู่ธุุริกิำจีให้ส�มี�ริถึทำ�ง�นได้อย่�งมีีป็ริะสิทธิุภิ�พมี�กำยิ�งข่�น  
และสนบัสนนุใหคู่้ธุุริกิำจีมีีกำ�ริพฒัน�คว�มีรู้ิเพ่�อให้กำ�ริทำ�ง�น 
เกิำดป็ริะสิทธิุภิ�พสูงสุด ริวมีไป็ถ่ึงกำ�ริส่งเสริิมีและสนับสนุน 
ให้คู่ธุุริกิำจีดำ�เนินธุุริกิำจีต�มีหลักำกำ�ริพัฒน�อย่�งยั�งย่น 
ด้วยคว�มีรัิบผิู้ดชอบต่อสังคมี โดยให้ย่ดมัี�นป็ฏิิบัติต�มี 
จีริริย�บริริณคู่ธุุริกิำจีของบริิษััท (Supplier Code of Conduct)

นอกำจี�กำนี� คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทยังได้กำำ�หนดนโยบ�ยและ 
แนวป็ฏิิบัติในกำ�ริจัีดห�และคัดเล่อกำคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจี เพ่�อให้ 
กำ�ริดำ�เนนิกำ�ริคดัเล่อกำคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจีมีีริะบบ เป็็นธุริริมี โป็ริง่ใส 
และสนับสนุนคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจี ที�ดำ�เนินธุุริกิำจีอย่�งมีีจีริิยธุริริมี 
มีีคว�มีรัิบผู้ิดชอบต่อสังคมีและสิ�งแวดล้อมี และจีะไมี่ทำ�
ธุุริกำริริมีกัำบบุคคลหร่ิอนิติบุคคลที�กำริะทำ�ผิู้ดกำฎหมี�ย ทุจีริิต 
หร่ิอมีีพฤติกำริริมีที�ส่อไป็ในท�งทุจีริิต

6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ิร่วมลงทุน

บริิษััทเค�ริพซี่�งสิทธิุของผูู้้ร่ิวมีลงทุนและป็ฏิิบัติต่อผูู้้ร่ิวมี 
ลงทุนทุกำริ�ยอย�่งเป็็นธุริริมี ไม่ีเอ�เป็ริยีบผูู้้ร่ิวมีลงทุน ตลอดจีน 
ให้คว�มีร่ิวมีม่ีออย่�งดีกัำบผูู้้ร่ิวมีลงทุน เพ่�อส่งเสริิมีและ 
สนับสนุนกำ�ริดำ�เนินง�นของกำจิีกำ�ริริว่มีทนุใหมี้ีคว�มีแข็งแกำริง่  
สนับสนุนให้มีีกำ�ริแลกำเป็ลี�ยนคว�มีคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และร่ิวมีกัำนพิจี�ริณ�กำำ�หนดแผู้นธุุริกิำจีของกิำจีกำ�ริร่ิวมีทุน  
พิจี�ริณ�จีดัสริริผู้ลป็ริะโยชนอ์ย�่งเป็็นธุริริมีและโป็ริง่ใส ริวมีทั�ง 
ติดต�มีและผู้ลักำดันให้กำ�ริดำ�เนินง�นของกิำจีกำ�ริร่ิวมีทุน 
เป็็นไป็ต�มีกำริอบของกำฎหมี�ยและแนวท�งกำ�ริพฒัน�อย่�ง 
ยั�งยน่ ทั�งนี� เพ่�อให้กำ�ริดำ�เนินง�นของกิำจีกำ�ริร่ิวมีทุนป็ริะสบ
ผู้ลสำ�เร็ิจีต�มีวัตถุึป็ริะสงค์ของกิำจีกำ�ริร่ิวมีทุน
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7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าห้น้ี

บริิษััทมีีนโยบ�ยในกำ�ริป็ฏิิบัติต่อเจ้ี�หนี�ด้วยคว�มีเสมีอภิ�ค 
เป็็นธุริริมี และโป็ร่ิงใส โดยยด่มัี�นในกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีเง่�อนไข 
และสัญญ�ต่�ง ๆ อย่�งเคร่ิงครัิด นอกำจี�กำนี� เพ่�อรัิกำษั� 
คว�มีเช่�อมัี�นต่อเจ้ี�หนี� บริิษััทยังให้คว�มีสำ�คัญกัำบกำ�ริบริิห�ริ
จัีดกำ�ริเงินทุนให้มีีโคริงสร้ิ�งท�งกำ�ริเงินที�เหมี�ะสมี มีีกำ�ริ 
ส่�อส�ริกัำบเจ้ี�หนี�ถ่ึงสถึ�นะของธุุริกำิจีอย่�งสมีำ��เสมีอ และ 
มุ่ีงมัี�นในกำ�ริรัิกำษั�สัมีพันธุภิ�พที�ยั�งยน่กัำบเจ้ี�หนี�

8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน

บริิษััทถ่ึอมัี�นในคว�มีรัิบผิู้ดชอบต่อสังคมี โดยมุ่ีงสนับสนุน
กิำจีกำริริมีเพ่�อพัฒน�คณุภิ�พชวิีต และเสริิมีสริ�้งป็ริะโยชนสุ์ข 
ของชุมีชนและสังคมีที�บริิษััทและบริิษััทย่อยเข้�ไป็ดำ�เนิน
ธุุริกิำจี ริวมีถ่ึงให้พนักำง�นและผูู้้เกีำ�ยวข้องมีีส่วนร่ิวมีในกำ�ริ
ป็ฏิิบัติตนเป็็นพลเม่ีองดีที�ทำ�ป็ริะโยชน์ให้กัำบชุมีชนและ
สังคมี นอกำจี�กำนี� ยังสนับสนุนกิำจีกำริริมีหร่ิอโคริงกำ�ริพัฒน� 
ศักำยภิ�พและชีวิตคว�มีเป็็นอยู่ของคนในสังคมีให้ดีข่�น  
อ�ทิ กำ�ริพัฒน�อ�ชีพ กำ�ริสร้ิ�งชุมีชนเข้มีแข็ง เพ่�อให้ 
ส�มี�ริถึช่วยเหล่อตนเองได้อย่�งยั�งยน่ ตลอดจีนเปิ็ดโอกำ�ส 
ให้ชุมีชนและผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำกำลุ่มีมีีส่วนร่ิวมีในกำิจีกำริริมี 
หร่ิอโคริงกำ�ริต�่ง ๆ  ริวมีทั�งเสนอคว�มีคดิเห็น ข้อเสนอแนะ  
หร่ิอข้อร้ิองเรีิยนที�เป็็นผู้ลมี�จี�กำกำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท 
และบริิษััทย่อย โดยมุ่ีงหวังให้อุตส�หกำริริมีและชุมีชน 
ส�มี�ริถึอยู่ร่ิวมีกัำนได้อย่�งยั�งย่น

9) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อห้น่วยงานราชการ

บริิษััทได้กำำ�หนดแนวป็ฏิิบัติในกำ�ริทำ�ธุุริกำริริมีกำับรัิฐไว้ใน
จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง โดยจีะต้องป็ฏิิบัติต�มี
กำฎหมี�ยและริะเบียบป็ฏิิบัติที�เกีำ�ยวข้องอย่�งเคร่ิงครัิด 
และต้องไม่ีกำริะทำ�กำ�ริใด ๆ ที�อ�จีจูีงใจีให้พนักำง�นใน 
หน่วยง�นริ�ชกำ�ริมีีกำ�ริดำ�เนินกำ�ริที�ไม่ีถูึกำต้องเหมี�ะสมี  
ริวมีถ่ึงให้คว�มีร่ิวมีม่ีอกัำบหน่วยง�นริ�ชกำ�ริ ทั�งท�งด้�น 
วิช�กำ�ริและกำ�ริสนับสนุนกิำจีกำริริมีต่�ง ๆ ตลอดจีนริับฟั้ง 
คว�มีคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหนว่ยง�นริ�ชกำ�ริ นอกำจี�กำนี�  
นโยบ�ยต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชันของบริิษััทมีีข้อกำำ�หนดในกำ�ริ 
ดำ�เนินกำ�ริที�เกีำ�ยวกัำบคว�มีสัมีพันธ์ุท�งธุุริกิำจีและกำ�ริจัีดซ่ี�อ 
จัีดจ้ี�งกัำบภิ�ครัิฐ โดยห้�มีให้หร่ิอรัิบสินบนในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจี 
ทุกำชนิด กำ�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทและกำ�ริติดต่อง�นกำับ 
ภิ�ครัิฐจีะต้องเป็็นไป็อย่�งโป็ร่ิงใส ซ่ี�อสัตย์ และต้อง 
ดำ�เนินกำ�ริให้เป็็นไป็ต�มีกำฎหมี�ยที�เกีำ�ยวข้อง

10) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อส่ือมวลชน

บริิษััทเห็นคว�มีสำ�คัญของกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลข่�วส�ริ 
ให้ส่�อมีวลชน เพ่�อให้ส�มี�ริถึส่�อส�ริต่อไป็ยังส�ธุ�ริณชน 
ได้อย่�งถูึกำต้องและริวดเร็ิว จ่ีงกำำ�หนดแนวป็ฏิิบัติให้ 
เปิ็ดเผู้ยข้อมูีลข่�วส�ริต่อส่�อมีวลชนอย่�งเท่�เทียมีกัำน  
โดยเป็็นข้อมูีลที�ถึกูำต้อง ชัดเจีน และตริงป็ริะเด็น นอกำจี�กำนี� 
ยงัอำ�นวยคว�มีสะดวกำแก่ำส่�อมีวลชนที�มี�ติดต่อ เปิ็ดโอกำ�ส 
ให้ส่�อมีวลชนส�มี�ริถึพบป็ะพูดคุยกัำบผูู้้บริิห�ริริะดับสูง 
อย่�งใกำล้ชิด ริวมีถ่ึงสร้ิ�งคว�มีสัมีพันธ์ุที�ดีกัำบส่�อมีวลชน  
เช่น จัีดให้มีีกำ�ริเยี�ยมีชมีกิำจีกำ�ริและโริงง�น เพ่�อให้เห็น 
กำริะบวนกำ�ริผู้ลติและริะบบกำ�ริบริิห�ริจีดักำ�ริภิ�ยในโริงง�น  
ริวมีถ่ึงได้รัิบข้อมูีลต่�ง ๆ ที�ถูึกำต้อง

11) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ 
ผู้ินำาความคิด

บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจีโดยคำ�น่งถ่ึงคว�มีรัิบผิู้ดชอบต่อสังคมี 
และผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำกำลุ่มี เปิ็ดเผู้ยข้อมูีลกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีที� 
คริบถึว้น ถูึกำต้อง โป็ริง่ใส และตริวจีสอบได ้สร้ิ�งคว�มีสัมีพันธ์ุ 
และกำริะบวนกำ�ริกำ�ริมีีส่วนริว่มีของชมุีชนร่ิวมีกัำบหน่วยง�น 
ที�เกีำ�ยวข้อง ริวมีถึ่งรัิบฟั้งคว�มีคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่�ง ๆ จี�กำภิ�คป็ริะช�สังคมีในทุกำ ๆ ส่วน เพ่�อให้เกิำด 
แนวท�งร่ิวมีกัำนในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีที�ยั�งย่น

12) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจีโดยมีีนโยบ�ยในกำ�ริป็ฏิิบัติต่อคู่แข่งอย่�ง
ยุติธุริริมีต�มีกำริอบกำ�ริแข่งขันท�งกำ�ริค�้ที�สุจีริิต โดยย่ดมัี�น
ในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีด้วยคว�มีเป็็นธุริริมีภิ�ยใต้กำริอบของ
กำฎหมี�ยและจีริริย�บริริณของบริิษััท คำ�น่งถ่ึงจีริิยธุริริมีใน
กำ�ริป็ริะกำอบกำ�ริค�้และกำฎหมี�ยแข่งขันท�งกำ�ริค�้ ริวมีทั�ง
ไม่ีเอ�เป็รีิยบคู่แข่งด้วยวิธีุอันไม่ีชอบด้วยกำฎหมี�ย ไม่ีแสวงห�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูีลที�เป็็นคว�มีลับด้วยวิธีุกำ�ริที�ไม่ีสุจีริิตหร่ิอไม่ีเหมี�ะสมี 
ไม่ีกำริะทำ�กำ�ริใด ๆ  ที�เป็็นกำ�ริละเมิีดทรัิพย์สินท�งปั็ญญ�ของ
คู่แข่ง ไม่ีทำ�ล�ยช่�อเสียงของคู่แข่งด้วยกำ�ริกำล่�วห�ในท�งร้ิ�ย
โดยป็ริ�ศจี�กำข้อมูีลคว�มีจีริิง ตลอดจีนสนับสนุนและส่งเสริิมี
กำ�ริค้�อย่�งเสรีิ หลีกำเลี�ยงพฤติกำริริมีกำ�ริทำ�คว�มีตกำลงใด ๆ  
กัำบคู่แข่งที�เป็็นกำ�ริลดหร่ิอจีำ�กัำดกำ�ริแข่งขันท�งกำ�ริค้�

2.3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัและบรษิทัย่อย

บริิษััทมีีนโยบ�ยกำ�ริจ่ี�ยเงินปั็นผู้ลไม่ีตำ��กำว่�ร้ิอยละ 20 ของ 
กำำ�ไริสุทธิุต�มีงบกำ�ริเงินริวมี หลังหักำภิ�ษีัเงินได้นิติบุคคลและ 
หลังหักำสำ�ริองต่�ง ๆ ทุกำป็ริะเภิทต�มีที�กำฎหมี�ยและบริิษััท 
กำำ�หนดไว้ในแต่ละปี็ โดยอัตริ�กำ�ริจี่�ยเงินปั็นผู้ลดังกำล่�วอ�จี 
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จี�กำที�กำำ�หนดไว้ ข่�นอยู่กัำบผู้ลกำ�ริดำ�เนินง�น  
โคริงสร้ิ�งและฐ�นะท�งกำ�ริเงิน สภิ�พคล่อง คว�มีจีำ�เป็็นในกำ�ริ 
ลงทุนเพิ�มีเติมี แผู้นกำ�ริลงทุน กำ�ริขย�ยธุุริกิำจี กำ�ริสำ�ริองเงินไว้ 
เพ่�อชำ�ริะค่นเงินกู้ำย่มี หร่ิอเป็็นเงินทุนหมุีนเวียนภิ�ยในบริิษััท  
เง่�อนไขและข้อจีำ�กัำดต�มีที�กำำ�หนดไว้ในสัญญ�กู้ำย่มีเงินและ 
ปั็จีจัียอ่�น ๆ ที�เกีำ�ยวข้องในกำ�ริบริิห�ริง�น

สำ�หรัิบนโยบ�ยกำ�ริจ่ี�ยเงินปั็นผู้ลของบริิษััทย่อย จีะเป็็นไป็ 
ต�มีที�คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทของบริิษััทย่อยจีะพิจี�ริณ�ให้ 
คว�มีเห็นชอบ และจีะต้องได้รัิบคว�มีเห็นชอบจี�กำที�ป็ริะชุมี 
ผูู้้ถ่ึอหุ้นของบริิษััทย่อยในแต่ละปี็ ทั�งนี� คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
ของบริิษััทยอ่ยจีะพิจี�ริณ�กำ�ริจ่ี�ยเงินปั็นผู้ลโดยคำ�น่งถ่ึงปั็จีจัีย 
ต่�ง ๆ เพ่�อผู้ลป็ริะโยชน์ต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นเป็็นหลักำ

2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือก 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจ้ิง

บริิษััทจีะดำ�เนินกำ�ริจัีดห�อย�่งมีีริะบบ ต�มีริะเบียบและวิธีุกำ�ริ
จัีดห�ของเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ที�มีีกำ�ริควบคุมีอย่�งรัิดกุำมี คำ�น่งถ่ึง 
คว�มีต้องกำ�ริทั�งในด้�นคุณภิ�พ ริ�ค� จีำ�นวน เวล� กำ�ริให้
บริิกำ�ริ กำ�ริส่งมีอบ กำ�ริบริิกำ�ริหลังกำ�ริข�ย กำ�ริรัิบป็ริะกัำน และ
เง่�อนไขอ่�น ๆ  โดยไม่ีทำ�ธุุริกำริริมีกัำบบุคคลหร่ิอนิติบุคคลที�กำริะทำ�
ผิู้ดกำฎหมี�ย ทุจีริิต หร่ิอมีีพฤติกำริริมีที�ส่อไป็ในท�งทุจีริิต โดย
บริิษััทจีะคัดเล่อกำคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจีอย่�งมีีริะบบ เป็็นธุริริมี โป็ร่ิงใส 
และสนับสนุนคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจีที�ดำ�เนินธุุริกิำจีอย่�งมีีจีริิยธุริริมี 
มีีคว�มีรัิบผิู้ดชอบต่อสังคมีและสิ�งแวดล้อมี

คู่ค้�/คู่ธุุริกิำจีส�มี�ริถึแจ้ีงร้ิองเรีิยนกำ�ริป็ฏิิบัติอย่�งไม่ีเป็็นธุริริมี
ต่อคู่ค้�/คู่ธุุริกิำจี ต�มีหลักำบริริษััทภิิบ�ลเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ได้
ต�มีชอ่งท�งที�กำำ�หนดไว้ที�ริะบบริบัขอ้ร้ิองเรีิยนและแจ้ีงเบ�ะแส 
บนเว็บไซีต์ https://whistleblower.scgpackaging.com

2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริิษััทได้จัีดทำ�จีริริย�บริริณคู่ธุุริกิำจีเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง (Supplier  
Code of Conduct) เพ่�อให้คู่ธุุริกิำจีของบริิษััทมีีคว�มีเข้�ใจีที� 
ถูึกำต้อง และนำ�ไป็ใช้เป็็นมี�ตริฐ�นในกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจีร่ิวมีกัำน  
โดยมีีหลักำกำ�ริ 5 ข้อ ได้แก่ำ 1) จีริิยธุริริมีท�งธุุริกิำจี 2) แริงง�น 
และสิทธิุมีนุษัยชน 3) อ�ชีวอน�มีัยและคว�มีป็ลอดภิัย  
4) สิ�งแวดล้อมี และ 5) กำฎหมี�ยและข้อกำำ�หนด
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มาตรการดำาเนินการกับผู้ที่กระทำาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในกำริณีที�เกิำดกำ�ริละเมิีดนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติที�บริิษััทกำำ�หนดไว้ บริิษััทถ่ึอเป็็นกำ�ริกำริะทำ�ผิู้ดท�งวินัยที�ต้องได้รัิบโทษั บริิษััทได้ว�ง
แนวท�งกำ�ริลงโทษัและมุ่ีงเน้นกำ�ริจีดักำ�ริแกำไ้ขเพ่�อไมีใ่หเ้กำดิกำริณดัีงกำล่�วซีำ�� ทั�งนี� อ�จีไดรั้ิบโทษัต�มีที�กำฎหมี�ยกำำ�หนดไว้ห�กำกำริะทำ�
คว�มีผิู้ดต�มีกำฎหมี�ย ซ่ี�งได้ริะบุริ�ยละเอียดไว้บนเว็บไซีต์ของบริิษััท

 ทั�งนี� ส�มี�ริถึศ่กำษั�ข้อมูีลเพิ�มีเติมีของคู่ม่ีอบริริษััทภิิบ�ลได้ที� www.scgpackaging.com

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริิษััทดำ�เนินธุุริกิำจีด้วยคว�มีรัิบผิู้ดชอบโป็ร่ิงใสและเป็็นธุริริมี ซ่ี�งได้ดำ�เนินกำ�ริอย่�งต่อเน่�องภิ�ยใต้กำริอบของจีริริย�บริริณและตั�งอยู ่
บนพ่�นฐ�นของผู้ลป็ริะโยชน์ที�สมีดุลและยั�งย่น บริิษััทได้จัีดทำ�จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ข่�นเพ่�อเป็็นคู่ม่ีอให้กำริริมีกำ�ริบริิษััท  
ฝ่่�ยจัีดกำ�ริ และพนักำง�นทุกำริะดับใช้ในกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที� เพ่�อให้มัี�นใจีว่�บุคล�กำริทุกำคนของบริิษััทและบริิษััทย่อยมีีคว�มีเข้�ใจี 
ในหลักำกำ�ริ และมีีแนวป็ฏิิบัติในกำ�ริป็ฏิิบัติง�นทั�วทั�งองค์กำริ เพ่�อป็ริะโยชน์สูงสุดของผูู้้มีีส่วนได้เสียทุกำฝ่่�ยอย่�งเป็็นธุริริมี

จีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ป็ริะกำอบด้วยหลักำกำ�ริ แนวป็ฏิิบัติ และตัวอย่�งพร้ิอมีคำ�แนะนำ�ในกำ�ริพิจี�ริณ�ในเร่ิ�องที�สำ�คัญ 
และจีำ�เป็็นในกำ�ริป็ฏิิบัติง�นในหน้�ที�ต�มีเป้็�หมี�ยขององค์กำริ ริวมี 12 เร่ิ�อง ดังนี�

ด้านคุณธรรม ด้านการดูแลทรัพย์สิน

1 สิทธิุมีนุษัยชนและแริงง�น 7 กำ�ริป็ฏิิบัติต่อข้อมูีลและทรัิพย์สิน 
(ริวมีถ่ึงทรัิพย์สินท�งปั็ญญ�)

2 สิ�งแวดล้อมี สุขภิ�พ และคว�มีป็ลอดภัิย 8 กำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลและกำ�ริส่�อส�ริ

ด้านจริยธรรม ด้านการทำาธุรกิจ

3 กำ�ริต่อต้�นคอร์ิรัิป็ชัน 9 กำ�ริทำ�ธุุริกำริริมีของเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

4 ของกำำ�นัลและกำ�ริเลี�ยงรัิบริอง 10 กำ�ริป็ริะกำอบธุุริกิำจีในต่�งป็ริะเทศและกำ�ริค้�ริะหว่�งป็ริะเทศ

5 คว�มีขัดแย้งท�งผู้ลป็ริะโยชน์ 11 กำ�ริแข่งขันท�งกำ�ริค้�

6 กำ�ริดำ�เนินกำ�ริด้�นกำ�ริเม่ีอง 12 กำ�ริป้็องกัำนกำ�ริฟ้อกำเงิน

ทั�งนี� บริิษััทได้เผู้ยแพร่ิคู่ม่ีอจีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง บนเว็บไซีต์ของบริิษััท www.scgpackaging.com

บริิษััทได้จัีดทำ�ส่�อวิดีโอสำ�หริับพนักำง�นในริูป็แบบ e-learning โดยมีีตัวอย่�งเหตุกำ�ริณ์ที�เกีำ�ยวข้องในกำ�ริป็ฏิิบัติง�นในแต่ละเร่ิ�อง  
เพ่�อให้พนักำง�นเข้�ใจีหลักำกำ�ริและแนวป็ฏิิบัติต่�ง ๆ ที�กำำ�หนดไว้ในจีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ทั�ง 12 เร่ิ�อง และส�มี�ริถึนำ�ไป็ 
ป็ฏิิบัติได้ โดยเฉพ�ะเร่ิ�องที�เกีำ�ยวข้องกัำบหน้�ที�และคว�มีรัิบผิู้ดชอบ ริวมีไป็ถ่ึงแนวท�งป็ฏิิบัติที�ถูึกำต้องในกำริณีที�พนักำง�นอ�จีพบเห็น
กำ�ริกำริะทำ�ผิู้ดจีริริย�บริริณ จัีดหลกัำสูตริอบริมีในเร่ิ�องกำ�ริป็ฏิิบัติตนต�มีจีริริย�บริริณให้เป็็นสว่นหน่�งของกำ�ริป็ฐมีนเิทศพนกัำง�นใหม่ี 
และพนักำง�นในริะดับหัวหน้�ง�น นอกำจี�กำนี� บริิษััทได้กำำ�หนดให้พนักำง�นคนไทยทุกำคนต้องผู้่�นกำ�ริทดสอบ Ethics e-Testing 
เป็็นป็ริะจีำ�ทุกำปี็ เพ่�อให้พนักำง�นได้ทบทวนหลักำกำ�ริและแนวป็ฏิิบัติต�มีจีริริย�บริริณเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง อย่�งสมีำ��เสมีอ ผู้ลจี�กำ 
กำ�ริทำ�แบบทดสอบ Ethics e-testing จีะริ�ยง�นให้คณะกำริริมีกำ�ริตริวจีสอบรัิบทริ�บ และพิจี�ริณ�แนวท�งกำ�ริป็รัิบป็รุิงเพ่�อส่งเสริิมี 
ในเร่ิ�องกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีจีริริย�บริริณและกำ�ริสร้ิ�งวัฒนธุริริมีองค์กำริต�มีอุดมีกำ�ริณ์เอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และระบบการกำากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริิษััทได้นำ�หลักำกำ�ริกำำ�กำับดูแลกำิจีกำ�ริที�ดีสำ�หรัิบบริิษััท 
จีดทะเบียนปี็ 2560 หร่ิอ Corporate Governance Code 
(CG Code) มี�ป็รัิบใช้กัำบบริิบทท�งธุุริกิำจีของเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง 
เพ่�อให้เกิำดป็ริะโยชน์และสร้ิ�งคุณค่�อย่�งยั�งย่น โดยกำำ�หนด 
หน้�ที�ของคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทต�มี CG Code ไว้ในกำฎบัตริ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทตริะหนักำว่� หลักำกำ�ริ 
กำำ�กัำบดูแลกำจิีกำ�ริหร่ิอหลักำบริริษััทภิิบ�ล (Corporate Governance)  
เป็็นแนวท�งกำ�ริบริิห�ริองค์กำริที�เป็็นที�ยอมีรัิบในริะดับส�กำล  
เป็็นเร่ิ�องที�สอดคล้องกัำบอุดมีกำ�ริณ์และจีริริย�บริริณของบริิษััท  
จ่ีงได้มีีกำ�ริทบทวนนโยบ�ย แนวป็ฏิิบัติ และริะบบกำ�ริกำำ�กำบัดแูล
กิำจีกำ�ริ หร่ิอกำฎบัตริคณะกำริริมีกำ�ริอย�่งน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง เพ่�อเพิ�มี
ป็ริะสิทธิุภิ�พกำ�ริกำำ�กัำบดูแลและยกำริะดับมี�ตริฐ�นกำ�ริกำำ�กัำบ
ดูแลกิำจีกำ�ริของบริิษััท ให้สอดคล้องกัำบ CG Code และแนวท�ง 
กำ�ริป็ฏิิบัติที�ดีทั�งในริะดับป็ริะเทศและริะดับส�กำลอย่�งสมีำ��เสมีอ

กำ�ริกำำ�กัำบดูแลกิำจีกำ�ริของเอสซีีจีี แพคเกำจีจิี�ง ในปี็ 2563 มีี 
กำ�ริพัฒน�ต่อเน่�องจี�กำป็ีที�ผู่้�นมี� โดยคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ 
ทบทวนและนำ�หลักำป็ฏิิบัติต�มี CG Code ทั�ง 8 ป็ริะกำ�ริมี�ป็ริบัใช้ 
ในองค์กำริให้สอดคล้องกำับกำ�ริดำ�เนินธุุริกิำจี คว�มีกำ้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลย ีสภิ�พแวดล้อมีท�งสงัคมี และขอ้กำำ�หนดท�งกำฎหมี�ย 
กำริริมีกำ�ริทุกำคนตริะหนักำถ่ึงบทบ�ทหน้�ที�ในฐ�นะผูู้้นำ�องค์กำริ 
และมีีกำริริมีกำ�ริเกิำนกำว่�ก่ำ�งหน่�งที�ได้ศ่กำษั�หร่ิอรัิบฟั้งบริริย�ย
หลักำป็ฏิิบัติต�มี CG Code จีนเข้�ใจีป็ริะโยชน์และหลักำป็ฏิิบัติ
ในกำ�รินำ�ไป็ใช้สริ้�งคุณค่�ให้แก่ำกิำจีกำ�ริอย่�งยั�งย่นเป็็นอย่�งดี 
ตลอดจีนได้ป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติต�มีหลักำป็ฏิิบัติใน CG Code 
แต่ละข้อ เพ่�อให้มัี�นใจีว่�ผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติมีีคว�มีเหมี�ะสมี ริวมีทั�ง 
ได้มีีกำ�ริป็ริะเมิีนผู้ลกำ�ริป็ฏิิบัติหน้�ที�ทั�งของคณะกำริริมีกำ�ริ 
และคณะกำริริมีกำ�ริชุดย่อยทุกำชุด และนำ�ผู้ลป็ริะเมิีนไป็กำำ�หนด 
แผู้นพัฒน�อย่�งต่อเน่�อง

คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้อนุมัีตินโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติด้�น 
บริริษััทภิิบ�ลเพิ�มีเติมีในปี็ 2563 ได้แก่ำ นโยบ�ยด้�นสิทธิุมีนุษัยชน  
นโยบ�ยกำ�ริคุ้มีคริองข้อมูีลส่วนบุคคล นโยบ�ยกำ�ริกำำ�หนด 
คุณสมีบัติและกำ�ริสริริห�กำริริมีกำ�ริบริิษััท จีริริย�บริริณนักำลงทุน 
สัมีพันธ์ุ และนโยบ�ยและวิธีุป็ฏิิบัติในกำ�ริไป็ดำ�ริงตำ�แหน่ง 
กำริริมีกำ�ริที�บริิษััทอ่�นของป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและผูู้้บริิห�ริ 
ริะดับสูง นอกำจี�กำนี� คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทได้ป็รัิบป็รุิงกำฎบัตริ 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทและคณะกำริริมีกำ�ริชดุย่อย ในป็ริะเด็นหลักำ 
เกีำ�ยวกัำบว�ริะของกำริริมีกำ�ริอิสริะและกำ�ริป็ริะชุมี ริวมีถึ่ง 
แนวท�งป็ฏิิบัติในกำ�ริจัีดกำ�ริป็ริะชมุีด้วยส่�ออิเล็กำทริอนกิำส์ เพ่�อให้ 
สอดคล้องยิ�งข่�นกัำบ CG Code และกำ�ริพัฒน�ด้�นเทคโนโลยี 
กำ�ริส่�อส�ริท�งอิเล็กำทริอนิกำส์

ที�ป็ริะชุมีส�มัีญผูู้้ถ่ึอหุ้นป็ริะจีำ�ปี็ 2563 เม่ี�อวันที� 24 มีีน�คมี 
2563 ได้มีีมีติให้เพิ�มีจีำ�นวนกำริริมีกำ�ริบริิษััท 2 คน และได้มีีมีติ
เล่อกำตั�งกำริริมีกำ�ริใหม่ี 2 คน ได้แก่ำ น�ยวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ั และ
น�ยวิบูลย์ ตวงสิทธิุสมีบัติ ซ่ี�งบริิษััทได้จัีดให้มีีกำ�ริป็ฐมีนิเทศ 
กำริริมีกำ�ริใหม่ีทั�ง 2 คน โดยมีีเลข�นุกำ�ริบริิษััทเป็็นผูู้้ป็ริะส�นง�น 
ในกำ�ริจัีดเตรีิยมีข้อมูีลที�เกีำ�ยวกัำบบริิษััทให้กำริริมีกำ�ริใหม่ี 
รัิบทริ�บ เช่น คว�มีรู้ิทั�วไป็ของธุุริกิำจี โคริงสร้ิ�งธุุริกิำจี โคริงสร้ิ�ง 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท กำำ�หนดกำ�ริป็ริะชุมีคณะกำริริมีกำ�ริบริิษััท 
ปี็ 2563 คู่ม่ีอบริริษััทภิิบ�ล ข้อบังคับบริิษััทและข้อกำฎหมี�ย 
ที�ควริทริ�บ และจัีดให้พบป็ะกัำบป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริและ 
ป็ริะธุ�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริส�ยกำ�ริเงินก่ำอนกำ�ริเข้�ร่ิวมีป็ริะชุมี 
คณะกำริริมีกำ�ริบริิษััทครัิ�งแริกำ เพ่�อให้ข้อมูีลเกีำ�ยวกัำบกำ�ริดำ�เนิน 
ธุุริกิำจีของบริิษััทและบริิษััทย่อย

นอกำจี�กำนี�ในปี็ 2563 บริิษััทได้ส่งเสริิมีให้สิทธิุอ่�นแก่ำผูู้้ถ่ึอหุ้น 
นอกำเหน่อจี�กำสิทธิุในกำ�ริลงคะแนนเสียง ได้แก่ำ กำ�ริให้สิทธิุผูู้้ถ่ึอหุ้น 
ในกำ�ริเสนอว�ริะกำ�ริป็ริะชมุีและกำ�ริเสนอช่�อบุคคลที�เหมี�ะสมี 
เข้�เป็็นกำริริมีกำ�ริล่วงหน้�สำ�หริับกำ�ริป็ริะชุมีส�มีัญผูู้้ถ่ึอหุ้น 
ป็ริะจีำ�ปี็ 2564 โดยกำำ�หนดริะยะเวล�ขอให้เสนอล่วงหน้�ได้ 
ตั�งแต่วันที� 3 สิงห�คมี - 3 พฤศจิีกำ�ยน 2563 และได้เผู้ยแพร่ิ 
กำ�ริให้สิทธิุดังกำล่�วบนเว็บไซีต์ของบริิษััท (www.scgpackaging.com)

ภิ�ยหลังจี�กำที�บริิษััทได้เข้�จีดทะเบียนในตล�ดหลักำทรัิพย์ 
แห่งป็ริะเทศไทย และเริิ�มีซ่ี�อข�ยหลักำทรัิพย์ของบริิษััทในตล�ด 
หลักำทรัิพย์ฯ ตั�งแต่วันที� 22 ตุล�คมี 2563 บริิษััทได้จัีดให้มีี 
ช่องท�งกำ�ริส่�อส�ริข้อมูีลของบริิษััทหล�กำหล�ยมี�กำข่�นนอกำเหน่อ 
จี�กำกำ�ริเปิ็ดเผู้ยข้อมูีลในริ�ยง�นป็ริะจีำ�ปี็ และบนเว็บไซีต์ของ 
บริิษััท โดยในปี็ 2563 บริิษััทได้เพิ�มีช่องท�งกำ�ริส่�อส�ริข้อมูีล 
ของบริิษััทบนเว็บไซีต์ของตล�ดหลักำทรัิพย์ฯ ได้แก่ำ สรุิป็ผู้ล 
กำ�ริดำ�เนินง�นและงบกำ�ริเงินของบริิษััทในไตริมี�สที� 3/2563  
ริ�ยง�นคว�มีค่บหน้�โคริงกำ�ริลงทุนที�สำ�คัญ กำ�ริเผู้ยแพร่ิ  
Roadshow Presentation เม่ี�อมีีกำ�ริจัีดป็ริะชุมีกัำบนักำวิเคริ�ะห์  
นอกำจี�กำนี�ยังได้จัีดให้มีีกำ�ริแถึลงข่�วต่อส่�อมีวลชน และทำ� 
จีดหมี�ยข่�วที�นำ�เสนอถึง่ฐ�นะท�งกำ�ริเงนิของบริิษััทเป็็นป็ริะจีำ� 
ทุกำไตริมี�ส ริวมีทั�งจัีดพบป็ะกัำบนักำลงทุนอย่�งสมีำ��เสมีอ
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โครงสร้างการกำากับดูแล
กิจการ และข้อมูลสำาคัญ 
เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการของเอสซี่จ่พ่ี ตามท่ี่�ไดู้รับอนุมัติจากท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่  
ครั�งท่ี่� 224 (8/2563) เม่�อวัันท่ี่� 1 ธัันวัาคม 2563 โดูยให้้ม่ผลตั�งแต่วัันท่ี่� 1 ธัันวัาคม 2563 เป็นดัูงน่� 
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สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
สายธุรกิจ 

เยื่อและกระดาษ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบุคคล

สายการรายงาน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะจัดการ 
บริหารความเสี่ยง

สำานักงานตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

Center of Excellence and  
Compliance Management

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

สายธุรกิจ 
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ  

กิจการกระดาษ 
บรรจุภัณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ  

กิจการบรรจุภัณฑ์ 
จากเยื่อและ

กระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ  

กิจการบรรจุภัณฑ์ 
จากวัสดุสมรรถนะสูง 

และพอลิเมอร์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ  

กิจการ 
เยื่อและกระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

สายการเงิน

Planning & Risk  
Management

เลขานุการบริษัท

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ปัจจบัุนคณะกรรมการบรษัิัที่ประกอบดูว้ัยกรรมการจำานวัน 12 คน 
โดูยม่กรรมการอิสระจำานวัน 7 คน ซ่ี�งมากกว่ัาก่�งห้น่�งของ 
จำานวันกรรมการบริษััที่ทัี่�งห้มดู ม่กรรมการท่ี่�ไมใ่ชุ่ผู้บริห้ารจำานวัน  
11 คน คิดูเป็นสัดูส่วันมากกว่ัาร้อยละ 90 ของจำานวันกรรมการ 
บริษััที่ทัี่�งห้มดู ประธัานกรรมการบริษััที่เป็นกรรมการอิสระ  
และไม่ไดู้ดูำารงตำาแห้น่งเป็นประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร นอกจากน่�  
คณะกรรมการบริษััที่ไดู้กำาห้นดูคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในเร่�องการถ่ือหุ้้นไว้ัท่ี่�ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวันหุ้้นท่ี่�ม่สิที่ธิั 
ออกเส่ยงทัี่�งห้มดูของบริษััที่ บริษััที่ให้ญ่่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม  
ผู้ถ่ือหุ้้นรายให้ญ่่ ห้ร่อผู้ม่อำานาจควับคมุของบรษัิัที่ ทัี่�งน่� ให้้นับรวัม 
การถ่ือหุ้้นของผู้ท่ี่�เก่�ยวัข้องรายนั�น ๆ ดู้วัย จ่งที่ำาให้้ห้ลักเกณฑ์์ 
การถ่ือหุ้้นท่ี่�บริษััที่กำาห้นดูไว้ัน่�เข้มกว่ัาเกณฑ์์ท่ี่�กำาห้นดูในประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดูทุี่น 

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบริษััที่ม่รายชุ่�อดัูงน่� 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายประสาร ไตรรัตน์วัรกุล ประธัานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชุลณัฐ ญ่าณารณพี รองประธัานกรรมการ และกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

3. นายชุุมพีล ณ ลำาเล่ยง กรรมการอิสระ และประธัานกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

4. นางไขศร่ เน่�องสิกขาเพ่ียร กรรมการอิสระ และประธัานกรรมการตรวัจสอบ

5. นายชุาล่ จันที่นยิ�งยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวัจสอบ 
และประธัานกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

6. นางผ่องเพ็ีญ่ เร่องว่ัรยุที่ธั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวัจสอบ

7. ศาสตราจารย์พิีเศษักิติพีงศ์ อุรพ่ีพัีฒนพีงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

8. นายวันัส แต้ไพีสิฐพีงษ์ั กรรมการอิสระ และกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

9. นายวิับูลย์ ตวังสิที่ธิัสมบัติ กรรมการ และกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

10. นายธันวังษ์ั อาร่รัชุชุกุล กรรมการ

11. นายธัรรมศักดิู� เศรษัฐอุดูม กรรมการ

12. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่ กรรมการ และประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

ห้มายเห้ตุ: 
(1) กรรมการลำาดัูบที่่� 1 - 11 เป็นกรรมการที่่�ไม่เป็นผู้บริห้าร  

กรรมการลำาดัูบที่่� 12 เป็นกรรมการที่่�เป็นผู้บริห้าร
(2) กรรมการลำาดัูบที่่� 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เป็นกรรมการที่่�ม่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำาห้นดูคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษััที่ ซี่�งเข้มงวัดูกว่ัาห้ลักเกณฑ์์ของ 

คณะกรรมการกำากับตลาดูทีุ่น 
(3) กรรมการลำาดัูบที่่� 4 และ 6 เป็นกรรมการที่่�ม่ควัามรู้และประสบการณ์เพี่ยงพีอที่่�จะสามารถืที่ำาห้น้าที่่�ในการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถื่อของงบการเงินของบริษััที่
(4) กรรมการผู้ม่อำานาจลงนามผูกพีันบริษััที่ ประกอบดู้วัยกรรมการสองในจำานวันส่�คน ค่อ นายชุลณัฐ ญ่าณารณพี ห้ร่อ นายธันวังษั์ อาร่รัชุชุกุล ห้ร่อ นายธัรรมศักดูิ� เศรษัฐอุดูม 

ห้ร่อ นายวัิชุาญ่ จิตรภ์ิักดู่ ลงลายม่อชุ่�อร่วัมกัน 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

ความหลากหลายในองค�ประกอบของกรรมการบร�ษัท 
(จำนวนกรรมการที่เช�่ยวชาญในแต�ละสาขา)

58 92
กรรมการ
อิสระ

ร�อยละ ร�อยละ

กรรมการ
ที่ไม�เป�นผู�บร�หาร

สัดส�วนกรรมการ กรรมการหญิง

2 ท�าน

บริษััที่กำาห้นดูองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััที่ให้้ประกอบดู้วัย บุคคลท่ี่�ม่ควัามรู้ควัามสามารถืในดู้านทัี่กษัะวิัชุาชุ่พีท่ี่�ห้ลากห้ลาย 
ม่ประสบการณ์และควัามเชุ่�ยวัชุาญ่เฉพีาะดู้านท่ี่�เป็นประโยชุน์ต่อการดูำาเนินธุัรกิจของบริษััที่ และบริษััที่ย่อย (Board skills matrix) 
ท่ี่�สอดูคล้องกับกลยุที่ธ์ัในการดูำาเนินธุัรกิจ รวัมถ่ืงม่คุณธัรรมและควัามรับผิดูชุอบ ม่ภิาวัะผู้นำา วิัสัยทัี่ศน์กว้ัางไกล และสามารถือุทิี่ศ
เวัลาในการปฏิิบัติงานไดู้อย่างเพ่ียงพีอ โดูยไม่จำากัดูเพีศ เชุ่�อชุาติ ศาสนา ห้ร่อทัี่กษัะวิัชุาชุ่พี 

ทัี่�งน่� ข้อมูลและรายละเอ่ยดูท่ี่�เก่�ยวัข้องของคณะกรรมการบริษััที่ ปรากฏิในประวััติคณะกรรมการบริษััที่และคณะจัดูการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริษััที่ไดู้กำาห้นดูเก่�ยวักับองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษััที่ไว้ัในกฎบัตรคณะกรรมการบริษััที่ โดูยนำาห้ลักการ
กำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่สำาห้รับบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนปี 2560 ห้ร่อ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ี่�แนะนำาโดูยสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับห้ลักที่รัพีย์และตลาดูห้ลักที่รัพีย์ มาปรับใชุ้ในการกำาห้นดูบที่บาที่ห้น้าท่ี่�และควัามรับผิดูชุอบของคณะกรรมการ
บริษััที่ ทัี่�งน่�ขอบเขตห้น้าท่ี่�ของคณะกรรมการบริษััที่ ประธัานกรรมการ และประธัานเจ้าห้นา้ท่ี่�บริห้าร ไดู้เผยแพีรบ่นเว็ับไซีตข์องบริษััที่ 
(www.scgpackaging.com) และสรุปไว้ัในหั้วัข้อการกำากับดููแลกิจการของรายงานน่�

ธุุรกิจหลัก
เอสซีีจี แพคเกจจิ�ง  

5
ธุุรกิจในห่วงโซี่ธุุรกิจ  

7
ธุุรกิจระหว่างประเทศ  

8
ตลาดผูบ้ริโภค  

3
การวางแผนกลยุทธุ์  

11
การบริหารความเสี่ยง  

9
การกำากับดูแลกิจการ  

9
นวัตกรรมและความยั�งยืน  

8
การสอบทานงบการเงิน  

6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

4
กฎหมายธุุรกิจและการลงทุน  

3

RESILIENCE  
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษััที่จัดูให้้ม่คณะกรรมการชุุดูยอ่ย 3 คณะ ไดู้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวัจสอบ (ข) คณะกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า 
และ (ค) คณะกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น โดูยคณะกรรมการบริษััที่สนับสนุนให้้การที่ำางานของคณะกรรมการชุุดูยอ่ยม่ควัามอิสระ 
และเป็นกลาง โดูยประธัานกรรมการบริษััที่ไม่เป็นประธัานห้ร่อสมาชิุกในคณะกรรมการชุุดูย่อย กฎบัตรของคณะกรรมการชุุดูย่อย 
ไดู้เผยแพีร่บนเวั็บไซีต์ของบริษััที่ (www.scgpackaging.com) และสรุปไวั้ในหั้วัข้อการกำากับดููแลกิจการของรายงานน่�

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการตรวัจสอบของบริษััที่ ประกอบดู้วัยกรรมการอิสระจำานวัน 3 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางไขศร่ เน่�องสิกขาเพ่ียร* ประธัานกรรมการตรวัจสอบ

2. นายชุาล่ จันที่นยิ�งยง กรรมการตรวัจสอบ

3. นางผ่องเพ็ีญ่ เร่องว่ัรยุที่ธั* กรรมการตรวัจสอบ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	

(ข) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้าของบริษััที่ ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 3 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายชุาล่ จันที่นยิ�งยง ประธัานกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

2. ศาสตราจารย์พิีเศษักิติพีงศ์ อุรพ่ีพัีฒนพีงศ์ กรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

3. นายวิับูลย์ ตวังสิที่ธิัสมบัติ กรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า

หมายเหตุ:	
(1) 	นายวิบูลย์	ตวงสิทธิสมบัติ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชลณัฐ	ญาณารณพ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	220	(4/2563)	 

เมื่อวันที	่2	มิถุนายน	2563	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563
(2) 	กรรมการลำาดับที	่1	และ	2	เป็นกรรมการอิสระ

(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่นของบริษััที่ ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 3 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายชุุมพีล ณ ลำาเล่ยง ประธัานกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

2. นายชุลณัฐ ญ่าณารณพี กรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

3. นายวันัส แต้ไพีสิฐพีงษ์ั กรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่น

หมายเหตุ:	
(1) 	นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	220	(4/2563)	 

เมื่อวันที	่2	มิถุนายน	2563	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563
(2) กรรมการลำาดับที	่1	และ	3	เป็นกรรมการอิสระ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร

(ก) ผู้บริหาร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่ม่ผู้บริห้าร จำานวัน 8 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

2. นายแสงชุยั วิัริยะอำาไพีวังศ์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการกระดูาษับรรจุภัิณฑ์์

3. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากเย่�อและกระดูาษั

4. นายกรัณย์ เตชุะเสน ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากวััสดุูสมรรถืนะสูงและพีอลิเมอร์

5. นายวิัชุาญ่ เจริญ่กิจสุพัีฒน์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการเย่�อและกระดูาษั

6. นายดูนัยเดูชุ เกตุสุวัรรณ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายธุัรกิจต่างประเที่ศ

7. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายการเงิน

8. นางนดูารัตน์ ป้อมตร่ ผู้อำานวัยการสำานักงานบัญ่ชุ่

หมายเหตุ:
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	217	(1/2563)	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2563	มีมติอนุมัติตำาแหน่งของผู้บริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2563
(2) นางนดารัตน	์ป้อมตร	ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการสำานักงานบัญชี	เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำาบัญชี	 

แทนนางสาววาสนา	ต.	รุ่งเรือง	โดยมีผลตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	2563

ทัี่�งน่� ข้อมูลและรายละเอ่ยดูท่ี่�เก่�ยวัข้องของผู้บริห้ารของบริษััที่ ปรากฏิในประวััติคณะกรรมการบริษััที่และคณะจัดูการ

(ข) คณะจัดการ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่ม่คณะจัดูการ จำานวัน 7 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

2. นายแสงชุยั วิัริยะอำาไพีวังศ์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการกระดูาษับรรจุภัิณฑ์์

3. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากเย่�อและกระดูาษั

4. นายกรัณย์ เตชุะเสน ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากวััสดุูสมรรถืนะสูงและพีอลิเมอร์

5. นายวิัชุาญ่ เจริญ่กิจสุพัีฒน์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการเย่�อและกระดูาษั

6. นายดูนัยเดูชุ เกตุสุวัรรณ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายธุัรกิจต่างประเที่ศ

7. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์ ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายการเงิน
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คณะกรรมการ 
และคณะจัดการ 
ของบริษัท

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

132



ประวัติคณะกรรมการ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อายุ 68 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562) 
ตำาแหน่ง ประธัานกรรมการ  
 กรรมการอิสระ  

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
21 มถุิืนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Business Administration, Harvard University,  

Massachusetts สห้รัฐอเมริกา
• Master in Business Administration, Harvard University,  

Massachusetts สห้รัฐอเมริกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,  

Asian Institute of Technology ประเที่ศไที่ย
• ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตรบัณฑิ์ต สาขาวิัศวักรรมไฟฟ้า 

 (เก่ยรตินิยมอันดัูบห้น่�ง) จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• ปรัชุญ่าดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� สถืาบันบัณฑิ์ตพัีฒนบริห้ารศาสตร์
• เศรษัฐศาสตรดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• ศิลปศาสตรดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� สาขาวิัชุาเศรษัฐศาสตร์  

มห้าวิัที่ยาลัยห้อการค้าไที่ย
• เศรษัฐศาสตรดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� มห้าวิัที่ยาลัยขอนแก่น
• บริห้ารธุัรกิจดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� มห้าวิัที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชุมงคล

สุวัรรณภูิมิ

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่ และตลาดูผู้บริโภิค
• ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านเศรษัฐกิจ บัญ่ชุ่ และการเงิน
• ดู้านกฎห้มายธุัรกิจและการลงทุี่น
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Director Certif ication Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถืาบัน

กรรมการบริษััที่ไที่ย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (3)
ตั�งแต่ 2562 ประธัานกรรมการ บรษิัทัี่เซ็ีนที่รัล รเ่ที่ล คอรป์อเรชุั�น จำากดัู 

(มห้าชุน)
ตั�งแต่ 2562 ประธัานกรรมการ บริษััที่พีฤกษัา โฮลดูิ�ง จำากัดู (มห้าชุน) 

(เริ�มเป็นกรรมการอิสระตั�งแต่ 2559)
ตั�งแต่ 2560 กรรมการอสิระ และประธัานกรรมการพีจิารณาผลตอบแที่น 

บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน) (เริ�มเป็นกรรมการ
อิสระเม่�อวัันที่่� 26 สิงห้าคม 2562)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
ตั�งแต่ 2562 ประธัานคณะกรรมการโรงเร่ยนมห้ิดูลวัิที่ยานุสรณ์
ตั�งแต่ 2561 ประธัานกรรมการ คณะกรรมการบริห้ารกองทุี่นเพี่�อ 

ควัามเสมอภิาคที่างการศ่กษัา
ตั�งแต่ 2561 กรรมการ บรษิััที่สยามสินธัร จำากัดู
ตั�งแต่ 2561 กรรมการ บรษิััที่ทีุ่นลดูาวััลย์ จำากัดู
ตั�งแต่ 2561 กรรมการสภิามห้าวัิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์
ตั�งแต่ 2561 ศาสตราภิชิุาน คณะพีาณชิุยศาสตรแ์ละการบญั่ชุ่ จุฬาลงกรณ์

มห้าวัิที่ยาลัย
ตั�งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริห้ารจัดูการที่รัพีย์สิน  

วัชุิราวัุธัวัิที่ยาลัย
ตั�งแต่ 2560 กรรมการ โครงการที่นุเลา่เรย่นห้ลวังสำาห้รบัพีระสงฆ์ไที่ย
ตั�งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board 

of Directors, Thailand Development Research 
Institute (TDRI)

ตั�งแต่ 2559 ที่่�ปร่กษัาอาวัุโส กลุ่มบริษััที่เซี็นที่รัล
ตั�งแต่ 2559 กรรมการผู้ที่รงคุณวุัฒิ คณะกรรมการจัดูการที่รัพีย์สิน 

จุฬาลงกรณ์มห้าวัิที่ยาลัย
ตั�งแต่ 2558 ที่่�ปร่กษัา สำานักงานที่รัพีย์สินพีระมห้ากษััตริย์
ตั�งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริห้าร สภิากาชุาดูไที่ย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2560 - 2562 ประธัานคณะกรรมการปฏิิรูปประเที่ศดู้านเศรษัฐกิจ
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพี่�อการปฏิิรูปการศ่กษัา
2560 - 2562 ประธัานกรรมการ คณะกรรมการกำากับการจัดูซี่�อจดัูจ้าง

ของห้นว่ัยงานรัฐ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทีุ่จริตแห้่งชุาติ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัีฒนาข่ดูควัามสามารถืในการ

แข่งขันของประเที่ศ
2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวัิสาห้กิจ
2553 - 2558 ผู้วั่าการธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดูการ ธันาคารกสิกรไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2542 - 2546 เลขาธิัการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักที่รัพีย์ 

และตลาดูห้ลักที่รพัีย์ (ก.ล.ต.)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

คณะกรรมการ 
และคณะจัดการ 
ของบริษัท
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นายชลณัฐ ญาณารณพ อายุ 61 ปี 
ตำาแหน่ง รองประธัานกรรมการ  
 กรรมการพีิจารณาค่าตอบแที่น 
 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
1 มถิืุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College, University 

of London สห้ราชุอาณาจักร
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เก่ยรตินิยม

อันดัูบ 2) Salford University, Manchester สห้ราชุอาณาจักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา
• Inno-Leadership Program, INSEAD
• ห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น รุ่นท่ี่� 16  
• ห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง สถืาบันวิัที่ยาการพีลังงาน รุ่นท่ี่� 5

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ ธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่ 
• ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านการตลาดู บัญ่ชุ่และการเงิน
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ
• ดู้านการบริห้ารคุณภิาพี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2563 กรรมการ และกรรมการพีิจารณาผลตอบแที่น  
 บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั�งแต่ 2563 กรรมการ มูลนิธัิเอสซี่จ่
ตั�งแต่ 2559 กรรมการ บรษิััที่สยามไบโอไซีเอนซี์ จำากัดู
ตั�งแต่ 2559 กรรมการ บรษิััที่เอเพี็กซี์เซีล่า จำากัดู
ตั�งแต่ 2559 ที่่�ปร่กษัาคณะกรรมการสาขาวัิศวักรรมเคม่และปิโตรเคม่  

วัศิวักรรมสถืานแห่้งประเที่ศไที่ย ในพีระบรมราชูุปถืมัภิ ์(วัสที่.)
ตั�งแต่ 2552 ท่ี่�ปร่กษัาสมาคมวัิศวักรรมเคม่และเคม่ประยุกต์แห้่ง

ประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2551  Authorized Representative at the Members  

Council, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  
ประเที่ศเวั่ยดูนาม

ตั�งแต่ 2549 กรรมการอำานวัยการสถืาบันปิโตรเล่ยมแห้่งประเที่ศไที่ย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2561 - 2562 Chairman of the Members Council, Long Son 

Petrochemicals Company Limited,
 ประเที่ศเวั่ยดูนาม 
2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH ประเที่ศสวัิตเซีอร์แลนดู์
2560 - 2563  กรรมการ SENFI UK Limited สห้ราชุอาณาจักร
2560 - 2562  รองผู้จดัูการให้ญ่่ บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพี่�อนชุุมชุน
2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (ชุ่�อเดูมิ Norner Holding AS) 

ประเที่ศนอร์เวัย์
2557 - 2559  ผู้ชุ่วัยผู้จัดูการให้ญ่่อาวัุโส บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู 

(มห้าชุน) 
2556 - 2558 นายกสมาคมเพี่�อนชุุมชุน
2555 - 2562 ประธัานกรรมการ บริษััที่ไที่ยพีลาสติกและเคม่ภัิณฑ์์ จำากดัู 

(มห้าชุน)
2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical 

Tbk. ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*
2551 - 2562 Authorized Representative at the Members Council, 

Long Son Petrochemicals Company Limited
 ประเที่ศเวั่ยดูนาม 
2550 - 2562  กรรมการผู้จดัูการให้ญ่่ ธุัรกิจเคมคิอลส์ บริษัทัี่ปูนซีเิมนตไ์ที่ย 

จำากัดู (มห้าชุน) 
2550 - 2551 นายกสมาคมวิัศวักรรมเคม่และเคม่ประยุกต์แห่้งประเที่ศไที่ย
2549 - 2563 กรรมการ บรษิััที่กรุงเที่พี ซีินธัิติกส์ จำากัดู
2549 - 2563 กรรมการ บรษิััที่บ่เอสที่่ อิลาสโตเมอร์ส จำากัดู
2548 - 2553 กรรมการ บรษิััที่ ปตที่. เคมิคอล จำากัดู (มห้าชุน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: 2,607 หุ้้น (คิดูเป็นร้อยละ 0.0001)
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายชุมพล ณ ลำาเลียง อายุ 73 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ  
 ประธัานกรรมการพีิจารณาค่าตอบแที่น 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
21 มถุิืนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าโที่ บริห้ารธุัรกิจ Harvard Business School สห้รัฐอเมริกา
• ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาเคร่�องกล University of Washington 

สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ ธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่ และตลาดู

ผู้บริโภิค
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านบัญ่ชุ่และการเงิน
• ดู้านกฎห้มายธุัรกิจและการลงทุี่น
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2563 รองประธัานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธัาน 

กรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย  
จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั�งแต่ 2560 กรรมการ บรษิััที่ทุี่นลดูาวััลย์ จำากัดู 
ตั�งแต่ 2555 กรรมการ บรษิััที่เคมปินสยาม จำากัดู
ตั�งแต่ 2553 กรรมการ บรษิััที่สยามสินธัร จำากัดู

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 - 2560 กรรมการ Kempinski International SA
2550 - 2559 กรรมการ ธันาคารไที่ยพีาณิชุย์ จำากัดู (มห้าชุน)
2548 - 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547 - 2554 ประธัานและกรรมการ Singapore Telecommunication 

Company Limited ประเที่ศสิงคโปร์
2536 - 2548 กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู 

(มห้าชุน)
2535 - 2548 ประธัานกรรมการ บรษัิัที่เย่�อกระดูาษัสยาม จำากดัู (มห้าชุน) 

[บริษััที่เอสซี่จ่ แพีคเกจจิ�ง จำากัดู (มห้าชุน) ในปัจจุบัน]

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: 28,329 หุ้้น (คดิูเป็นร้อยละ 0.0007)
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร อายุ 59 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
 ประธัานกรรมการตรวัจสอบ 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
1 มถิืุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าโที่ บริห้ารธุัรกิจ มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
• ปริญ่ญ่าตร่ ดู้านการบัญ่ชุ่ มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
• ผู้ตรวัจสอบบัญ่ชุ่รับอนุญ่าต

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• การบริห้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบริห้าร 

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• การกำากับดููแลกจิการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้ารที่รพัียากร

บุคคล
• การบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certif ication Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020  

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Director Leadership Certif ication Program 0/2020  

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2559 ประธัานกรรมการบริษััที่และประธัานกรรมการบริห้าร 

บริษััที่แม็คกรุ๊ป จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั�งแต่ 2563  กรรมการอิสระ บริษััที่อินโดูรามา เวันเจอร์ส จำากัดู 

(มห้าชุน) 
ตั�งแต่ 2562  ประธัานกรรมการ บรษิััที่บูโอโน่ (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู
ตั�งแต่ 2561  กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
ตั�งแต่ 2559  กรรมการธัรรมาภิิบาล ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2559 กรรมการและเห้รัญ่ญ่ิก มูลนิธัิรากแกว้ั
ตั�งแต่ 2559 กรรมการ บริษััที่ที่๊อป ที่่ 2015 จำากัดู

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวัจสอบ บริษััที่เอสซ่ีจ่  

เซีรามิกส์ จำากัดู (มห้าชุน)
2559 - 2560 ท่ี่�ปร่กษัา สำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักที่รัพีย์และ

ตลาดูห้ลักที่รพัีย์ (ก.ล.ต.)
2553 - 2557 กรรมการ ตลาดูห้ลักที่รพัีย์แห้่งประเที่ศไที่ย
2546 - 2558 กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ บรษิััที่เคพีเ่อ็มจ่ ภิูมิไชุย โฮลดูิ�งส์ 

จำากัดู

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายชาลี จันทนยิ่งยง อายุ 64 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
 ประธัานกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า 
 กรรมการตรวัจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
21 มถุิืนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master in Business Administration (Finance), Texas A&M 

University สห้รัฐอเมริกา
• พีาณิชุยศาสตรบัณฑิ์ต สาขาการเงินการธันาคาร มห้าวิัที่ยาลัย

ธัรรมศาสตร์
• ห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.) รุ่นท่ี่� 5
• ห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูงดู้านการค้าและการพีาณิชุย์ (TEPCoT)  

รุ่นท่ี่� 5 สถืาบันวิัที่ยาการการค้า มห้าวิัที่ยาลัยห้อการค้าไที่ย
• 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 สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการกำาห้นดูวิัสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านกฎห้มายธุัรกิจและการลงทุี่น รวัมถ่ืงกฎระเบ่ยบ ข้อปฏิิบัติต่าง ๆ 

ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับตลาดูทุี่นและสถืาบันการเงิน
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certif ication Program (DCP) 7/2001  

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013  

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020  

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Boards that Make a Difference (BMD) 10/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย 
• วิัที่ยากรห้ลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ  

Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถืาบัน 
กรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั�งแต่ 2562  ประธัานอนกุรรมการวิันยั บรษัิัที่สำานกัหั้กบญั่ชุ ่(ประเที่ศไที่ย) 

จำากัดู
ตั�งแต่ 2562 ประธัานกรรมการอุที่ธัรณ์ บริษััที่ตลาดูสัญ่ญ่าซี่�อขาย 

ล่วังห้น้า (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู (มห้าชุน)
ตั�งแต่ 2562 ประธัานกรรมการอุที่ธัรณ์ ตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห้่ง

ประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2561 กรรมการ กองทีุ่นเพี่�อควัามเสมอภิาคที่างการศ่กษัา
ตั�งแต่ 2556 กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชุัน (ประเที่ศไที่ย)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2560 - 2563 กรรมการนโยบายสถืาบันการเงิน ธันาคารแห่้งประเที่ศไที่ย
2560 - 2561 ประธัานกรรมการตรวัจสอบ ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2558 - 2561 กรรมการธัรรมาภิิบาล ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2558 - 2561 กรรมการ ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2552 - 2558 รองเลขาธัิการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักที่รพัีย์

และตลาดูห้ลักที่รพัีย์

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ อายุ 65 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวัจสอบ 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
21 มถุิืนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration (Finance) Katholieke 

University ประเที่ศเบลเย่ยม
• บัญ่ชุ่มห้าบัณฑิ์ต สาขาวิัชุาบัญ่ชุ่ มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
• บัญ่ชุ่บัณฑิ์ต สาขาวิัชุาการบัญ่ชุ่ มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Wharton School of Management 

สห้รัฐอเมริกา
• ห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.) รุ่นท่ี่� 3
• ห้ลักสูตรนักบริห้ารระดัูบสูง “ธัรรมศาสตร์เพ่ี�อสังคม” (นมธั.) รุ่นท่ี่� 3 

มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
• ห้ลักสูตรต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการลงทุี่นในสินที่รัพีย์ต่างประเที่ศ  

การบริห้ารควัามเส่�ยง การดูำาเนินนโยบายการเงิน และการธันาคารกลาง

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านบัญ่ชุ่และการเงิน 
• ดู้านกลยุที่ธ์ัการลงทุี่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certif ication Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั�งแต่ 2562 ประธัานคณะอนุกรรมการกำากับดููแลการลงทีุ่น 

ห้าผลประโยชุน์จากเงินและที่รัพีย์สินของกองทุี่น  
กองทุี่นเพี่�อควัามเสมอภิาคที่างการศ่กษัา

ตั�งแต่ 2562 กรรมการผูท้ี่รงคุณวุัฒิ สภิามห้าวัิที่ยาลัยธุัรกิจบัณฑ์ิตย์
ตั�งแต่ 2562 ผู้พีิพีากษัาสมที่บ ศาลที่รัพีย์สินที่างปัญ่ญ่าและการค้า

ระห้วั่างประเที่ศกลาง
ตั�งแต่ 2560 ประธัานคณะกรรมการกำากับดููแลกองทีุ่นดูัชุน่พีันธับัตร

ไที่ยเอบ่เอฟ (ABFTH) ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2559 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริห้ารการลงทีุ่น  

กองทุี่นประกันสังคม

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2561 - 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริห้ารควัามเส่�ยง  

กองทีุ่นบำาเห้น็จบำานาญ่ข้าราชุการ
2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธันาคารออมสิน
2559 - 2563 ประธัานคณะกรรมการ บริษััที่บริห้ารสินที่รัพีย์สุขุมวิัที่ 

จำากัดู 
2558 - 2559 ที่่�ปร่กษัาผู้วั่าการ ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2556 - 2560 กรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุุดูที่่� 19 
 กระที่รวังแรงงาน
2555 - 2558  กรรมการในคณะกรรมการกองทุี่นบำาเห้น็จบำานาญ่ข้าราชุการ 

กองทีุ่นบำาเห้น็จบำานาญ่ข้าราชุการ
2555 - 2558  กรรมการในคณะกรรมการ ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธันาคาร 

แห้่งประเที่ศไที่ย
 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถืาบนัการเงนิ ธันาคาร

แห้่งประเที่ศไที่ย
 รองผู้ว่ัาการ ดู้านเสถ่ืยรภิาพีการเงิน ธันาคารแห่้งประเที่ศไที่ย
2553 - 2554 ผูชุ้ว่ัยผู้วัา่การ สายตลาดูการเงนิ ธันาคารแห้ง่ประเที่ศไที่ย
2552 - 2553 ผู้อำานวัยการอาวัุโส ฝ่ายนโยบายควัามเส่�ยง สายนโยบาย

สถืาบันการเงิน ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย
2548 - 2552 ผูอ้ำานวัยการอาวัโุส ฝา่ยตลาดูการเงนิและบรหิ้ารเงนิสำารอง 

สายตลาดูการเงิน ธันาคารแห้่งประเที่ศไที่ย

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ ์ อายุ 65 ปี 
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
 กรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
21 สิงห้าคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• LL.M., The University of British Columbia ประเที่ศแคนาดูา
• นิติศาสตรมห้าบัณฑิ์ต จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• เนติบัณฑิ์ตไที่ย 
• ปริญ่ญ่าตร่ นิติศาสตรบัณฑิ์ต (เก่ยรตินิยมอันดัูบสอง) จุฬาลงกรณ์

มห้าวิัที่ยาลัย
• ปริญ่ญ่านิติศาสตรดุูษัฎ่บัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� สาขานิติศาสตร์ ประเภิที่

วิัชุาการ มห้าวิัที่ยาลัยห้าดูให้ญ่่
• วุัฒิบัตรห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูงดู้านการค้าและการพีาณิชุย์ รุ่นท่ี่� 1 

สถืาบันวิัที่ยาการการค้า (TEPCoT)
• วุัฒิบัตรผู้บริห้ารระดัูบสูง สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.) รุ่นท่ี่� 4
• ประกาศน่ยบัตรห้ลักการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ (Director Executive 

Program) School of Management มห้าวิัที่ยาลัยเยล สห้รัฐอเมริกา
• ประกาศน่ยบัตร ห้ลักสูตรกรรมการบริษััที่ (Certificate of Completion 

on Company Directors) สถืาบันกรรมการแห่้งออสเตรเล่ย ประเที่ศ
ออสเตรเล่ย

• ประกาศน่ยบัตรสำาห้รับผู้บริห้าร (Certificate Executive Program)  
เจแอล เคลล็อค มห้าวิัที่ยาลัยนอร์ที่เวัสเทิี่ร์น สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านกฎห้มายธุัรกิจและการลงทุี่น
• ดู้านกฎห้มายตลาดูทุี่น ภิาษ่ั การควับรวัมกิจการ การปรับโครงสร้าง 

และธุัรกิจครอบครัวั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Director Certif ication Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบริห้ารควัามเส่�ยงระดัูบ

องค์การ บริษััที่พีฤกษัา โฮลดูิ�ง จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
ตั�งแต่ 2563 ประธัานกรรมการ บริษััที่โชุติวััฒน์อุตสาห้กรรมการผลิต 

จำากัดู
ตั�งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวัิสาห้กิจเพี่�อสังคม
ตั�งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎห้มาย สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทีุ่น
ตั�งแต่ 2563 ที่่�ปร่กษัาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุี่น สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทีุ่น
ตั�งแต่ 2563  กรรมการในคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ สมาคม 

ส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
ตั�งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริห้ารสถืานการณ์เศรษัฐกิจ

จากผลกระที่บของการแพีร่ระบาดูของโรคติดูเชุ่�อไวัรัส
โคโรนา 2019 (โควัิดู-19) (ศบศ.)

ตั�งแต่ 2562 กรรมการผู้ที่รงคุณวุัฒิในคณะกรรมการอำานวัยการ  
สำานักงานสภิานโยบายการอุดูมศ่กษัา วัิที่ยาศาสตร์ 
วัิจัยและนวััตกรรมแห้่งชุาติ 

ตั�งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดูห้ลักที่รพัีย์แห้่งประเที่ศไที่ย  
ตั�งแต่ 2561 กรรมการ บรษิััที่บริห้ารสินที่รพัีย์ รชัุคาร จำากัดู
ตั�งแต่ 2561 กรรมการ สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
ตั�งแต่ 2561 กรรมการผูท้ี่รงคณุวุัฒใินคณะกรรมการดูำาเนนิการปฏิริปู

กฎห้มายในระยะเร่งดู่วัน
ตั�งแต่ 2561  กรรมการผู้ที่รงคุณวัุฒิดู้านกฎห้มายแพี่งและพีาณิชุย์ 

ในคณะกรรมการพัีฒนาการบริห้ารงานยุตธิัรรมแห้่งชุาติ
ตั�งแต่ 2560  ประธัานคณะกรรมการ บริษัทัี่ชุ่วัามติร วิัสาห้กจิเพี่�อสังคม 

จำากัดู
ตั�งแต่ 2560  กรรมการ บรษิััที่เดูอะฮับ 99 จำากัดู
ตั�งแต่ 2560 รองประธัานกรรมการปฏิิรูปประเที่ศดู้านกฎห้มาย
ตั�งแต่ 2555 ประธัานคณะกรรมการกฎห้มายภิาษ่ัและกฎระเบ่ยบ 

สภิาห้อการค้าแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2552 ประธัานกรรมการ บริษััที่เบเคอร์ แอนดู์ แม็คเค็นซี่� จำากดัู
ตั�งแต่ 2542 กรรมการ บรษิััที่สยามพิีวัรรธัน์ ร่เที่ล โฮลดูิ�ง จำากัดู
ตั�งแต่ 2542 กรรมการบริห้าร บรษิััที่สยามพิีวัรรธัน์ จำากัดู
ตั�งแต่ 2536 กรรมการ บรษิััที่กลยุที่ธั์ธัุรกิจโฮลดูิ�ง จำากัดู

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2557 - 2558 สมาชุิกสภิาปฏิิรูปแห้่งชุาติ
2542  กรรมการอิสระ ธันาคารกรุงไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ อายุ 61 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
 กรรมการพีิจารณาค่าตอบแที่น 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
24 ม่นาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าโที่ บริห้ารธุัรกิจมห้าบัณฑิ์ต 

มห้าวิัที่ยาลัยซีานตาคลาร่า สห้รัฐอเมริกา
• ปริญ่ญ่าตร่ เศรษัฐศาสตรบัณฑิ์ต จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• ปริญ่ญ่าบริห้ารธุัรกิจดุูษัฏ่ิบัณฑิ์ตกิตติมศักดิู�  

มห้าวิัที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์
• ปริญ่ญ่าบริห้ารธุัรกิจดุูษัฎ่บณัฑิ์ตกิตติมศักดิู� จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• ปรัชุญ่าดุูษัฏ่ิบัณฑิ์ตกิตติมศักดิู� (เที่คโนโลย่การผลิตสัตว์ั)  

มห้าวิัที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ 

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่ และตลาดูผู้บริโภิค
• ดู้านการกำาห้นดูวิัสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งย่น
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น
• ดู้านการต่างประเที่ศ
• ดู้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
• ดู้านการพัีฒนาชุุมชุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certif ication Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (58)
ตั�งแต่ 2561 ประธัานคณะกรรมการบริห้าร บริษััที่เบที่าโกร จำากัดู (มห้าชุน)
กรรมการ กลุ่มบรษิััที่เบที่าโกร (34 บริษััที่)
กรรมการสภิามห้าวัิที่ยาลัย ผู้ที่รงคุณวัุฒิ สถืาบันเที่คโนโลย่พีระจอมเกล้า
เจ้าคุณที่ห้ารลาดูกระบัง
กรรมการสภิามห้าวัิที่ยาลัย ผูท้ี่รงคุณวัุฒิ มห้าวัิที่ยาลัยห้อการค้าไที่ย
กรรมการสภิามห้าวัิที่ยาลัย ผูท้ี่รงคุณวัุฒิ มห้าวัิที่ยาลัยซี่เอ็มเคแอล 
กรรมการบรหิ้าร มห้าวัิที่ยาลัยซี่เอ็มเคแอล
กรรมการสภิามห้าวัิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พีระจอมเกล้าธันบุร่ (มจธั.)
ประธัานคณะกรรมการส่งเสริมมห้าวิัที่ยาลัยเที่คโนโลย่พีระจอมเกล้า
ธันบุร่ (มจธั.) 
กรรมการอำานวัยการสำานักเคเอ็กซี์  
กรรมการผู้ที่รงคณุวัฒุ ิในคณะกรรมการพัีฒนาวัทิี่ยาศาสตรแ์ละเที่คโนโลย่
แห้่งชุาติ (กวัที่ชุ.)
กรรมการผู้ที่รงคุณวัุฒิ ในคณะกรรมการอาห้ารแห้่งชุาติ
กรรมการบริห้ารสถืาบันการจดัูการเที่คโนโลย่และนวััตกรรมเกษัตร (สที่.)

ที่่�ปร่กษัา คณะกรรมการส่งเสริมวัิที่ยาศาสตร์ วัิจัยและนวััตกรรม (กสวั.)
ที่่�ปร่กษัา คณะกรรมการที่่�ปร่กษัาภิารกิจการสง่เสรมิระบบการนำาผลงานวิัจยั
และนวััตกรรมไปใชุป้ระโยชุน ์สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวัทิี่ยาศาสตร ์
วัิจัยและนวััตกรรม (สกสวั.)
กรรมการอำานวัยการสนับสนุนการวัิจัยและนวััตกรรม สำานักงานการวัิจัย
แห้่งชุาติ (วัชุ.)
กรรมการสภิาห้อการค้าแห้่งประเที่ศไที่ย
กรรมการผู้ที่รงคุณวัุฒิที่่�ปร่กษัาการจัดูที่ำากรอบนโยบายและยุที่ธัศาสตร์ 
ดู้านการอดุูมศก่ษัาและพีฒันากำาลังคนของประเที่ศ สำานกังานสภิานโยบาย 
การอุดูมศ่กษัา วัิที่ยาศาสตร์ วัิจัยและนวััตกรรมแห้่งชุาติ (สอวัชุ.)   
กรรมการบริห้ารการส่งเสริมและพีัฒนากำาลังคนให้้ม่ทัี่กษัะชุั�นสูง 
ตามควัามต้องการของประเที่ศ กระที่รวังการอุดูมศ่กษัา วัิที่ยาศาสตร์  
วัิจัยและนวััตกรรม
กรรมการพัีฒนานวััตกรรมการบริห้ารจัดูการสถืานศ่กษัาในรูปแบบ  
Partnership School เพี่�อรองรับการขับเคล่�อนการปฏิิรูปการศ่กษัา 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 สำานักคณะกรรมการการศ่กษัาขั�นพ่ี�นฐาน 
(สพีฐ.)
กรรมการบริห้าร ห้อการค้านานาชุาติแห้่งประเที่ศไที่ย   
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมควัามร่วัมม่อภิาคสังคม มูลนิธัิรางวััล
สมเดู็จเจ้าฟ้ามห้าจักร่
กรรมการสรรห้ากรรมการอำานวัยการ สมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณม์ห้าวิัที่ยาลยั
ในพีระบรมราชุูปถืัมภิ์  
ที่่�ปร่กษัา คณะกรรมการสมาคมเศรษัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห้าวัิที่ยาลัย
ประธัานมูลนิธัิสายธัาร
ประธัานกรรมการมูลนิธัิเบที่าโกร

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2561 - 2562 คณะกรรมการดูำาเนินงานพีัฒนานวััตกรรมการบริห้าร

จัดูการสถืานที่่�ศ่กษัาในรูปแบบ Partnership School 
สำานักงานคณะกรรมการการศ่กษัาขั�นพี่�นฐาน (สพีฐ.)

2560 - 2562 คณะที่ำางานท่ี่�ปร่กษัารัฐมนตร่ชุว่ัยว่ัาการกระที่รวังศ่กษัาธิัการ 
(ศ.คลินิก นพี.อดุูม คชุินที่ร)

2559 - 2562  กรรมการสภิาผู้ที่รงคุณวัุฒิ มห้าวัิที่ยาลัยขอนแก่น
2557 - 2561 กรรมการสภิาผู้ที่รงคณุวัฒุ ิสถืาบนัการอาชุว่ัศก่ษัาเกษัตร 

ภิาคกลาง
2556 - 2561 ประธัานเจ้าห้น้าที่่�บริห้าร เคร่อเบที่าโกร
2556 - 2559 กรรมการสภิาผู้ที่รงคุณวัุฒิ มห้าวัิที่ยาลัยเกษัตรศาสตร์
2530 - 2556 กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ เคร่อเบที่าโกร 

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ อายุ 55 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ 
 กรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรห้า 
 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
24 ม่นาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State 

University สห้รัฐอเมริกา
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing 

the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive 
Education, University of Michigan สห้รัฐอเมริกา

• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan  
Ross Executive Education, University of Michigan สห้รัฐอเมริกา

• Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for 
Professional Development, Stanford University สห้รัฐอเมริกา

• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business 
School ประเที่ศสวิัตเซีอร์แลนด์ู

• วิัที่ยาลัยป้องกันราชุอาณาจักร (วัปอ. รุ่นท่ี่� 57)
• สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.รุ่นท่ี่� 16)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่ และตลาดูผู้บริโภิค
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• การบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น
• ดู้านการตลาดูในและต่างประเที่ศ
• ดู้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certif ication Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (22)
ตั�งแต่ 2562  ที่่�ปร่กษัา  ห้อการค้าไที่ย
ตั�งแต่ 2560  กรรมการ บรษิััที่ไอคอนิค อินเตอร์เนชุั�นแนล จำากัดู
ตั�งแต่ 2558  กรรมการ บรษิััที่ท๊ี่อป ที่่ 2015 จำากัดู
ตั�งแต่ 2556 กรรมการ และประธัานเจ้าห้น้าที่่�บริห้าร 
 กลุ่มบริษััที่นันยางเที่็กซี์ไที่ล์ (18 บริษััที่)
ตั�งแต่ 2544  กรรมการ บรษิััที่แพีดูดู่� โฮลดูิ�ง จำากัดู

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
ดูำารงตำาแห้น่งในบริษััที่ย่อยของกลุ่มบริษััที่นันยางเท็ี่กซ์ีไที่ล์ 
กรรมการ สมาคมอุตสาห้กรรมฟอกย้อมพิีมพ์ีและตกแต่งสิ�งที่อไที่ย 
กรรมการ สมาคมอุตสาห้กรรมเคร่�องนุ่งห่้มไที่ย

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: 1,042 หุ้้น (คดิูเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล อายุ 57 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ 
 
 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
23 ม่นาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  

สถืาบันเที่คโนโลย่พีระจอมเกล้าธันบุร่
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ และธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่
• ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น 
• ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2562 กรรมการผู้จดัูการให้ญ่่ ธัุรกิจเคมิคอลส์  

บรษิััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (45)
ตั�งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical  

Standing Committee สถืาบันปิโตรเล่ยมแห่้งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2562  กรรมการ SENFI Swiss GmbH ประเที่ศสวัิตเซีอร์แลนดู์
ตั�งแต่ 2562 กรรมการ SENFI UK Limited สห้ราชุอาณาจักร
ตั�งแต่ 2562 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 

ประเที่ศนอร์เวัย์
ตั�งแต่ 2562 ประธัานกรรมการ Norner AS ประเที่ศนอร์เวัย์
ตั�งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk. ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*
ตั�งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical 

Tbk. ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*
ตั�งแต่ 2562 Chairman of the Members Council, Long Son 

Petrochemicals Co., Ltd. ประเที่ศเวัย่ดูนาม

ตั�งแต่ 2561  อนุกรรมการ มูลนิธัิโครงการห้ลวัง
ดูำารงตำาแห้น่งประธัานกรรมการและกรรมการบรษิัทัี่ในบรษิัทัี่ยอ่ย บรษิัทัี่รว่ัม 
และบรษัิัที่อ่�น ๆ  ที่่�อยูน่อกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยและต่างประเที่ศ 
ในเอสซี่จ่ตามที่่�ไดู้รับมอบห้มาย (36)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2558 - 2562 ประธัานกรรมการ บริษัทัี่ไที่ยเคนเปเปอร ์จำากัดู (มห้าชุน) 
2558 - 2562 ประธัานกรรมการ บริษััที่ฟินิคซี พีัลพี แอนดู์ เพีเพีอร์ 

จำากัดู (มห้าชุน)
2558 - 2562 ประธัานกรรมการ บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2558 - 2562 กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ ธัุรกิจแพีคเกจจิ�ง  

บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2558 - 2560  กรรมการ สมาคมบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนไที่ย
2557 - 2561 กรรมการบริห้าร สำานักงานพีัฒนาธัุรกรรม 

ที่างอิเล็กที่รอนิกส์
2555 - 2558 ผู้ชุ่วัยผู้จัดูการให้ญ่่-การบริห้ารกลาง เอสซี่จ่

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม อายุ 51 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ  
 
 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าโที่ MBA (Distinction), London Business School  

สห้ราชุอาณาจักร
• ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาวิัศวักรรมไฟฟ้า  

จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, 

The University of Pennsylvania สห้รัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University 

สห้รัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ และธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม 
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่ 
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
• ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น
• ดู้านการตลาดู บัญ่ชุ่ และการเงิน
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• Director Certif ication Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั�งแต่ 2561 ผู้ชุ่วัยผู้จัดูการให้ญ่่-การเงินและการลงทีุ่น 
 บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (42)
ตั�งแต่ 2563 Project Director โครงการพัีฒนาระบบต้นแบบ 

การชุำาระเงนิโดูยใชุส้กุลเงนิดิูจิที่ลัที่่�ออกโดูยธันาคารกลาง
ตั�งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนไที่ย
ตั�งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical 

Tbk. ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*
ตั�งแต่ 2561 Authorized Representative at the Members Council, 

Long Son Petrochemicals Company Limited  
ประเที่ศเวั่ยดูนาม

ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบริษััที่ในบรษัิัที่ย่อย บรษิััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ  
ที่่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยในเอสซ่ีจ่ตามที่่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย (38)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555 - 2561  General Director, Long Son Petrochemicals 

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

Company Limited ประเที่ศเวั่ยดูนาม

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายวิชาญ จิตร์ภักดี อายุ 54  ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ 
 ประธัานเจ้าห้น้าที่่�บริห้าร 
 

วันเข้าดำารงตำาแหน่ง
1 มถิืุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาวิัศวักรรมอุตสาห้การ  

มห้าวิัที่ยาลัยเชุ่ยงให้ม่
• ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตร Pulp & Paper Technology  

มห้าวิัที่ยาลัยโอ๊คแลนด์ู ประเที่ศนิวัซ่ีแลนด์ู
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา
• Executive Education Program, Columbia Business School 

สห้รัฐอเมริกา 
• Management Development Program XIX, The Wharton School, 

University of Pennsylvania สห้รัฐอเมริกา 
• Building Competitive Advantage Through Operations Program, 

Harvard Business School สห้รัฐอเมริกา
• ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตร Top Executive Program in Commerce 

and Trade (TEPCoT#10) มห้าวิัที่ยาลัยห้อการค้าไที่ย 
• ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง รุ่นท่ี่� 29 

สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
• ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ และธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่
• ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
• ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม 
• ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่ 
• ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
• ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
• ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
• ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั�งแต่ 2562 กรรมการบรหิ้าร ห้อการค้าไที่ย
ตั�งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (42)  
ดูำารงตำาแห้น่งประธัานกรรมการและกรรมการบริษััที่ในบริษััที่ย่อย  
บริษััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ ของเอสซี่จ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์ 
แห้่งประเที่ศไที่ยตามที่่�ไดู้รับมอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2562  กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ ธัุรกิจแพีคเกจจิ�ง  

บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2561 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาห้กรรมเย่�อและกระดูาษัไที่ย
2557 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม 

จำากัดู
2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. 

ประเที่ศฟิลิปปินส์
2554 ผู้อำานวัยการฝ่ายจัดูห้า บริษััที่สยามคราฟท์ี่อุตสาห้กรรม 

จำากัดู
2553 - 2554 ผู้อำานวัยการพีฒันาองคก์รอย่างยั�งยน่ บรษิัทัี่เอสซีจ่ ่เปเปอร ์

จำากัดู (มห้าชุน)
2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and 

Paper Co., Inc. ประเที่ศฟิลิปปินส์

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บริษัทในเครือ

หุ้นสามัญ  
(จำานวนหุ้น)

หุ้นสามัญ  
(จำานวนหุ้น)

หุ้นกู้  
(จำานวนหน่วย)

ณ  
วันที่ 1 

มกราคม  
2563

ณ  
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563

เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบัญชี

ณ  
วันที่ 1 

มกราคม  
2563

ณ  
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563

เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบัญชี

ณ  
วันที่ 1 

มกราคม  
2563

ณ  
วันที่ 31 
ธันวาคม  

2563

เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบัญชี

1.  นายประสาร ไตรรัตนว์ัรกุล - - - - - - 5,000** 25,000** 20,000**

2.  นายชุลณัฐ  ญ่าณารณพี - 2,607 2,607 33,500* 18,500* (15,000*) 51,000** 56,000** 5,000**

3.  นายชุุมพีล ณ ลำาเล่ยง - 28,329 28,329 201,000* 201,000* - 20,000** - (20,000**)

4.  นางไขศร่ เน่�องสิกขาเพี่ยร - - - - - - - - -

5.  นายชุาล่ จันที่นยิ�งยง - - - - - - - - -

6.  นางผ่องเพี็ญ่ เร่องวั่รยุที่ธั - - - - - - - - -

7.   ศาสตราจารยพ์ีิเศษั  
 กิติพีงศ์ อุรพี่พีัฒนพีงศ์

- - - - - - 2,000** 1,000** (1,000**)

8.  นายวันัส แต้ไพีสิฐพีงษั์ - - - - - - - - -

9.  นายวัิบูลย์ ตวังสิที่ธัิสมบัติ - - - - - - - - -

คู่สมรส - 1,042 1,042

10. นายธันวังษั์ อาร่รัชุชุกุล - - - - - - - - -

11. นายธัรรมศักดูิ� เศรษัฐอุดูม - - - - - - - - -

12. นายวัิชุาญ่ จิตร์ภิักดู่ - - - - - - - - -

หมายเหตุ:
1.	 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	4,500,000,000	บาท	ทุนชำาระแล้ว	4,292,920,200	บาท	(4,292,920,200	หุ้น)
2.	 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	คำาว่า	“บริษัทในเครือ”	หมายถึง	บริษัทมหาชนจำากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

หรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

 - บริษัทหนึ่งมีอำานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ	ซึ่งมีอำานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง

 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว

*	หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)

**	หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)
3.	 ตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส	หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4.	 ตามหลักเกณฑ์	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัดให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายวิชาญ จิตร์ภักดี อายุ 54 ปี 
ตำาแหน่ง กรรมการ 
 ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาวิัศวักรรมอุตสาห้การ  

มห้าวิัที่ยาลัยเชุ่ยงให้ม่
 • ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตร Pulp & Paper Technology  

มห้าวิัที่ยาลัยโอ๊คแลนด์ู ประเที่ศนิวัซ่ีแลนด์ู
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา
 • Executive Education Program, Columbia Business School 

สห้รัฐอเมริกา
 • Management Development Program XIX, The Wharton School, 

University of Pennsylvania สห้รัฐอเมริกา
 • Building Competitive Advantage Through Operations Program, 

Harvard Business School สห้รัฐอเมริกา
 • ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตร Top Executive Program in Commerce 

and Trade (TEPCoT#10) มห้าวิัที่ยาลัยห้อการค้าไที่ย
 • ประกาศน่ยบัตรห้ลักสูตรผู้บริห้ารระดัูบสูง รุ่นท่ี่� 29  

สถืาบันวิัที่ยาการตลาดูทุี่น (วัตที่.)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ และธุัรกิจในห่้วังโซ่ีธุัรกิจของบริษััที่
 • ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม 
 • ดู้านนวััตกรรมและการบริห้ารองค์กรเพ่ี�อควัามยั�งยน่ 
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านการสอบที่านควัามน่าเชุ่�อถ่ือของงบการเงิน
 • ดู้านการประยุกต์ใชุ้เที่คโนโลย่ในอุตสาห้กรรมและภิาคธุัรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย 
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั�งแต่ 2562 กรรมการบริห้าร ห้อการค้าไที่ย
ตั�งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (42)
ดูำารงตำาแห้น่งประธัานกรรมการและกรรมการบริษััที่ในบริษััที่ย่อย  
บริษััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ ของเอสซ่ีจ่พี่ที่่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์ 
แห้่งประเที่ศไที่ยตามที่่�ไดู้รับมอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2562 กรรมการผู้จัดูการให้ญ่่ ธัุรกิจแพีคเกจจิ�ง  

บริษััที่ปูนซีิเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2561 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาห้กรรมเย่�อและกระดูาษัไที่ย
2557 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม 

จำากัดู
2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. 

ประเที่ศฟิลิปปินส์
2554 ผู้อำานวัยการฝ่ายจัดูห้า บริษััที่สยามคราฟท์ี่อุตสาห้กรรม 

จำากัดู
2553 - 2554 ผู้อำานวัยการพีฒันาองคก์รอย่างยั�งยน่ บรษิัทัี่เอสซีจ่ ่เปเปอร ์

จำากัดู (มห้าชุน)
2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and 

Paper Co., Inc. ประเที่ศฟิลิปปินส์

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ประวัติคณะจัดการ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายแสงชัย วิริยะอำาไพวงศ์ อายุ 58 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการกระดูาษับรรจุภัิณฑ์์ 
 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่สยามคราฟท์ี่อุตสาห้กรรม จำากัดู 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาวิัศวักรรมเคม่ มห้าวิัที่ยาลัยเที่คโนโลย่

พีระจอมเกล้าธันบุร่
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
 • ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น 
 • ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)  
ตั�งแต่ 2563 กรรมการ สภิาอุตสาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2563 กรรมการ กลุ่มอุตสาห้กรรมเย่�อและกระดูาษั 

สภิาอุตสาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2563 ประธัาน สภิาอุตสาห้กรรมจังห้วััดูราชุบุร่
ตั�งแต่ 2563 คณะกรรมการสภิาอุตสาห้กรรมภิาคกลาง
ตั�งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมอุตสาห้กรรมเย่�อและกระดูาษัไที่ย
ตั�งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

ประเที่ศอินโดูน่เซี่ย*

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (14)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบรษัิัที่ในบรษัิัที่ย่อย บรษิััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ  
ของเอสซ่ีจ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยตามท่ี่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2561 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่ไที่ยเคนเปเปอร์ จำากัดู 

(มห้าชุน) 
2561 - 2562 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม 

จำากัดู
2557 - 2561 กรรมการผูจ้ดัูการ Vina Kraft Paper Company Limited 

ประเที่ศเวั่ยดูนาม

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: 1,000 (คิดูเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายสุชัย กอประเสริฐศรี อายุ 53 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากเย่�อและกระดูาษั 
 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภัิณฑ์์ จำากัดู 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าโที่ บริห้ารธุัรกิจมห้าบัณฑิ์ต มห้าวิัที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตร์ สาขาวิัศวักรรมอุตสาห้การ  

จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมเย่�อ กระดูาษั และบรรจุภัิณฑ์์
 • ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 86/2010 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย 
 • Director Certif ication Program (DCP) 141/2011 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)  
ตั�งแต่ 2563 Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 

ประเที่ศเวั่ยดูนาม*

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (26)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบรษิััที่ในบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ 
ของเอสซ่ีจ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยตามที่่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2560 Corporate Marketing Director  

บริษััที่เอสซี่จ่ แพีคเกจจิ�ง จำากัดู (มห้าชุน)
2560 Marketing Director และ Domestic Marketing Director 

(ดููแลงาน) บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม จำากัดู
2559 Domestic Marketing Director  

บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม จำากัดู
2558 General Manager - TCPB/TCCB  

บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2556 Regional Operations Director  

บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: 38,000 (คิดูเป็นร้อยละ 0.0009)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายกรัณย์ เตชะเสน อายุ 52 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการบรรจุภัิณฑ์์จากวััสดุูสมรรถืนะสูงและพีอลิเมอร์ 
 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่ท่ี่ซ่ี เฟล็กซิีเบิ�ลแพีคเกจจิ�ง จำากัดู 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าโที่ บริห้ารธุัรกิจมห้าบัณฑิ์ต สาขาการเงิน  

สถืาบันบัณฑิ์ตบริห้ารธุัรกิจศศินที่ร์แห่้งจุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตรบัณฑิ์ต สาขาวิัศวักรรมไฟฟ้า  

จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
 • CBI (Confederation of British Industry) Scholarship  

สห้ราชุอาณาจักร
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านการกำาห้นดูวิัสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กร
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กร การบริห้ารที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการเจรจาการควับรวัมห้ร่อการร่วัมหุ้้นกิจการ
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น 
 • ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)  
ตั�งแต่ 2563 รองประธัาน กลุม่อตุสาห้กรรมพีลาสติก สภิาอตุสาห้กรรม

แห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2561 ที่่�ปร่กษัา คณะกรรมการสถืาบันการจดัูการบรรจภุิัณฑ์์ 

และร่ไซีเคิลเพี่�อสิ�งแวัดูล้อม สภิาอุตสาห้กรรม 
แห้่งประเที่ศไที่ย

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (10)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบรษัิัที่ในบรษัิัที่ย่อย บรษิััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ  
ของเอสซ่ีจ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยตามท่ี่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 Business Integration Director  

บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2555 Director-Regional Operations  

บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2553 Director and General Manager  

บริษััที่กลุ่มสยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัดู
2552 Market and Sales Director  

บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม จำากัดู

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ อายุ 56 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏิิบัติการ กิจการเย่�อและกระดูาษั  
 กรรมการผู้จัดูการ บริษััที่ฟินิคซี พัีลพี แอนด์ู เพีเพีอร์ จำากัดู (มห้าชุน) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าโที่ MSC., Paper Science and Engineering,  

Western Michigan University สห้รัฐอเมริกา
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัที่ยาศาสตรบัณฑิ์ต สาขาเคม่วิัศวักรรม  

จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย
 • ปริญ่ญ่าตร่ เศรษัฐศาสตรบัณฑิ์ต เศรษัฐศาสตร์ที่รัพียากรมนุษัย์ 

มห้าวิัที่ยาลัยรามคำาแห้ง
 • Advanced Management Program (AMP),  

IMD Business School (IMD) ประเที่ศสวิัตเซีอร์แลนด์ู

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
 • ดู้านการกำาห้นดูวิัสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น 
 • ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่และการเงิน
 • ดู้านการผลิต การวิัจัยและพัีฒนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั�งแต่ 2563 รองประธัาน กลุ่มอุตสาห้กรรมเย่�อและกระดูาษั  

สภิาอุตสาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย
ตั�งแต่ 2563 กรรมการบรหิ้าร สมาคมอุตสาห้กรรมเย่�อและ 

กระดูาษัไที่ย

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (16)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบรษัิัที่ในบรษัิัที่ย่อย บรษิััที่ร่วัม และบรษิััที่อ่�น ๆ  
ของเอสซ่ีจ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยตามที่่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2557 President & CEO - United Pulp and Paper 

Co., Inc. ประเที่ศฟิลิปปินส์
2556 ผู้อำานวัยการโรงงานวัังศาลา 
 บริษััที่สยามคราฟที่์อุตสาห้กรรม จำากัดู 
2553 กรรมการผู้จัดูการ 
 บริษััที่กระดูาษัสห้ไที่ยอุตสาห้กรรม จำากัดู 
2549 ผู้อำานวัยการศูนย์พัีฒนาผลิตภิัณฑ์์และเที่คโนโลย่ 
 บริษััที่เอสซี่จ่ แพีคเกจจิ�ง จำากัดู (มห้าชุน)

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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นายดนัยเดช  เกตุสุวรรณ อายุ 48 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายธุัรกิจต่างประเที่ศ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าโที่ Master of Business Administration, Sloan School 

of Management, Massachusetts Institute of Technology 
สห้รัฐอเมริกา

 • ปริญ่ญ่าตร่ Bachelor of Science, Mechanical Engineering, 
University of California at Berkeley สห้รัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ
 • ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • การบริห้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบริห้าร 

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • ดู้านการบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (3)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบรษิัทัี่ในบริษัทัี่ยอ่ย บรษิัทัี่ร่วัม รวัมที่ั�งบริษัทัี่อ่�น ๆ   
ของเอสซ่ีจ่พี่ท่ี่�อยู่นอกตลาดูห้ลักที่รัพีย์แห่้งประเที่ศไที่ยตามท่ี่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย และ Country Director for the Philippines

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2556 - 2561 ผู้อำานวัยการสำานักงานวัางแผนธัุรกิจ 
 บริษััที่เอสซี่จ่ แพีคเกจจิ�ง จำากัดู (มห้าชุน)

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรที่่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -
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นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ อายุ 47 ปี  
ตำาแหน่ง ประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารสายการเงิน 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญ่ญ่าตร่ วิัศวักรรมศาสตรบัณฑิ์ต จุฬาลงกรณ์มห้าวิัที่ยาลัย

ความรู/้ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ
 • ดู้านธุัรกิจห้ร่ออุตสาห้กรรมขนาดูให้ญ่่อ่�น ๆ 
 • ดู้านการกำาห้นดูวัิสัยทัี่ศน์ พัีนธักิจ นโยบาย การวัางแผนกลยุที่ธ์ั 

ขององค์กรขนาดูให้ญ่่
 • ดู้านการบรหิ้ารธุัรกิจระห้ว่ัางประเที่ศห้ร่อระดัูบภูิมิภิาค และการบรหิ้าร

ควัามแตกต่างที่างวััฒนธัรรม
 • ดู้านการกำากับดููแลกิจการ การบริห้ารองค์กรขนาดูให้ญ่่ การบริห้าร

ที่รัพียากรบุคคล
 • การบริห้ารควัามเส่�ยง การบริห้ารจัดูการในภิาวัะวิักฤต
 • ดู้านเศรษัฐกิจและการลงทุี่น
 • ดู้านตลาดูผู้บริโภิค บัญ่ชุ่ และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 175/2020 สมาคมส่งเสริม

สถืาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  
- ไม่ม่ -

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (13)  
ดูำารงตำาแห้น่งกรรมการบริษััที่ในบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม และบริษััที่อ่�น ๆ  ของ 
เอสซ่ีจ่พ่ีท่ี่�อยูน่อกตลาดูห้ลักที่รัพียแ์ห่้งประเที่ศไที่ยตามท่ี่�ไดู้รับมอบห้มาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2559 - 2562 Vice President Director and Chief Operating  

Off icer, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
ประเที่ศอินโดูน่เซ่ีย

2556 - 2559 ผู้อำานวัยการสำานักงานวัางแผนกลาง 
 บริษััที่ปูนซิีเมนต์ไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
2555 - 2556 ผู้อำานวัยการสำานักงานการเงินและการลงทุี่น 
 บริษััที่เอสซ่ีจ่ เคมิคอลส์ จำากัดู
2553 - 2555 ผู้จัดูการพัีฒนาธุัรกิจ บริษััที่เอสซ่ีจ่ เคมิคอลส์ จำากัดู
2552 - 2553 Deputy Business Development Manager 
 บริษััที่เอสซ่ีจ่ เคมิคอลส์ จำากัดู
2548 - 2552 พีนักงานจัดูการประจำาสำานักงานกรรมการผู้จัดูการให้ญ่่  

ปฏิิบัติงาน โครงการในประเที่ศอิห้ร่าน
 บริษััที่เอสซ่ีจ่ เคมิคอลส์ จำากัดู

จำานวนการถอืหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่ม่ -
คู่สมรส/บุตรท่ี่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวัะ: - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ม่ -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร

ชื่อ

หุ้นสามัญ 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  

(จำานวนหุ้น)

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563

เพิ่ม/(ลด)  
ระหว่างรอบปีบัญชี

1. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์ - - -

 คู่สมรส - 1,000 1,000

2. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่ - - -

 คู่สมรส - 38,000 38,000

3. นายกรัณย์ เตชุะเสน - - -

4. นายวิัชุาญ่ เจริญ่กิจสุพัีฒน์ - - -

5. นายดูนัยเดูชุ เกตุสุวัรรณ - - -

6. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์ - - -

7. นางนดูารัตน์ ป้อมตร่ - - -

หมายเหตุ:
1.	 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	4,500,000,000	บาท	ทุนชำาระแล้ว	4,292,920,200	บาท	(4,292,920,200	หุ้น)
2.	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่	สจ.	38/2561	คำาว่า	“ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ผู้จัดการ	ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา	และผู้ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	และให้หมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3.	 ตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส	หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4.	 ตามโครงสร้างของบริษัท	ผู้บริหารตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีทั้งสิ้นจำานวน	7	คนข้างต้น
5.	 ผู้บริหารลำาดับที	่7	คือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิีจารณาค่าตอบแที่นเป็นผู้เสนอคณะกรรมการบริษััที่เพ่ี�อพิีจารณาโครงสร้างค่าตอบแที่นผู้บริห้าร และการประเมินผล 
การปฏิิบัติงานของประธัานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารและผู้บริห้ารท่ี่�สอดูคล้องกับควัามรับผิดูชุอบและผลการดูำาเนินงาน เพ่ี�อก่อให้้เกิดู 
แรงจูงใจทัี่�งในระยะสั�นและระยะยาวั โดูยพิีจารณาจากผลการดูำาเนินงานของธัุรกิจ การดูำาเนินงานตามนโยบายท่ี่�ไดู้รับจาก 
คณะกรรมการบริษััที่ ควัามสามารถืในการพัีฒนาธุัรกิจและการปรับปรุงประสิที่ธิัภิาพีการดูำาเนินงานขององค์กร สภิาวัะเศรษัฐกิจ 
และสังคม โดูยเปร่ยบเท่ี่ยบโครงสร้างค่าตอบแที่นกับอุตสาห้กรรมเดู่ยวักันทัี่�งในประเที่ศและในระดัูบสากล

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

บริษััที่ไม่ม่การแต่งตั�งคณะกรรมการบริห้าร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่ผู้บริห้ารของบริษััที่ จำานวัน 
7 ราย(1) เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 81,717,000 บาที่ โดูยค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินประกอบดู้วัยเงินเดู่อนและโบนัส (แต่ไม่รวัม 
ค่าตอบแที่นในฐานะกรรมการ)
หมายเหตุุ:  (1)  ผู้บริหาร	4	รายแรกในลำาดับต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายท่ี	4

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นอ่�นประกอบดู้วัยเงินกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พี 
เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 6,537,790 บาที่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูลบริษัทย่อยที่ประกอบธุุรกิจหลัก

ลำาดับที่ บริษัท ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ

1 SKIC ประเที่ศไที่ย กระดูาษับรรจุภัิณฑ์์

2 Fajar ประเที่ศอินโดูน่เซ่ีย กระดูาษับรรจุภัิณฑ์์

3 TCG ประเที่ศไที่ย บรรจุภัิณฑ์์จากเย่�อและกระดูาษั

4 PPPC ประเที่ศไที่ย ภิาชุนะบรรจุอาห้าร ผลิตภัิณฑ์์เย่�อและกระดูาษั

5 TCFP ประเที่ศไที่ย กิจการลงทุี่น ในบรรจุภัิณฑ์์พีอลิเมอร์

โครงสร้างการจัดูการ คณะกรรมการบริษััที่ ผู้บริห้าร และค่าตอบแที่นของผู้บริห้ารของบริษััที่ย่อยท่ี่�ประกอบธุัรกิจห้ลักของบริษััที่ 
จำานวัน 5 แห่้ง ไดู้แก่ SKIC, Fajar, TCG, PPPC และ TCFP ม่รายละเอ่ยดูดัูงน่�

(1) SKIC

(ก) โครงสร้างการจัดการ(1)

หมายเหตุุ:   (1) SKIC	ปรับโครงสร้างการจัดการโดยยกเลิกตำาแหน่ง	Manager	-	Productivity	Management	&	Continuous	Improvement	โดยมีผลบังคับใช้ 
ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2563

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบริษััที่ของ SKIC ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 5 คน ดัูงน่� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่* ประธัานกรรมการ

2. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์* กรรมการ

3. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์* กรรมการ

4. นายเอกราชุ นิโรจน์* กรรมการ

5. นายสุรชุา อุดูมศักดิู�* กรรมการ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
กรรมการสองคนลงลายม่อชุ่�อร่วัมกันและประทัี่บตราสำาคัญ่ของบริษััที่

Director 
– Asset 

Reliability  
and 

Maintenance 

Manager – 
Environmental 
Management

Manager 
– Product 
Solutions

ผู้อำานวยการ
โรงงานวังศาลา

ผู้อำานวยการ
โรงงานบ้านโป่ง

Director 
– Energy 
Division

Marketing 
Director

Managing Director
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(ค) ผู้บริหาร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 ผู้บริห้ารของ SKIC ม่ดัูงต่อไปน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์ Managing Director

2. นายเอกราชุ นิโรจน์ Marketing Director

3. นายวิัวััฒน์ วัลัยพัีชุรา Director - Asset Reliability and Maintenance

4. นายกิตติ วิัวััฒน์บวัรวังษ์ั Director - Energy Division

5. นายสห้รัฐ พัีฒนวิับูลย์ ผู้อำานวัยการโรงงานบ้านโป่ง

6. นายธัเนศ พีงษ์ัไพีบูลย์ ผู้อำานวัยการโรงงานวัังศาลา

7. อยู่ระห้ว่ัางการสรรห้า Manager - Product Solutions

8. นายภิิญ่โญ่ มโนวัรางกูร Manager - Environmental Management

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 SKIC ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่ผู้บริห้ารของ SKIC จำานวัน 
9 ราย(1) เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 50,712,525 บาที่ โดูยค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินประกอบดู้วัยเงินเดู่อนและโบนัส 
หมายเหตุุ:  (1)		นายเจษฎา	เกสร์ประทุม	ลาออกจากตำาแหน่ง	Manager	-	Productivity	Management	&	Continuous	Improvement	ในวันที	่1	กุมภาพันธ์	2563	 

และนายภาณุ	รัตนสิงห	์ลาออกจากตำาแหน่ง	Manager	-	Product	Solutions	ในวันที	่1	ตุลาคม	2563

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 SKIC จ่ายค่าตอบแที่นอ่�นให้้แก่ผู้บริห้ารของ SKIC จำานวัน 9 ราย(1) 

เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 4,443,270 บาที่ ในรูปแบบของเงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พี 
หมายเหตุุ:  (1)		นายเจษฎา	เกสร์ประทุม	ลาออกจากตำาแหน่ง	Manager	-	Productivity	Management	&	Continuous	Improvement	ในวันที	่1	กุมภาพันธ์	2563 

และนายภาณ	ุรัตนสิงห	์ลาออกจากตำาแหน่ง	Manager	-	Product	Solutions	ในวันที	่1	ตุลาคม	2563

(2) Fajar

(ก) โครงสร้างการจัดการ

Director – FinanceDirector – SalesDirector – MarketingDirector – Operations

President Director
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(ข) คณะกรรมาธุิการ (Board of Commissioners)

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมาธิัการของ Fajar ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 9 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายธันวังษ์ั อาร่รัชุชุกุล* ประธัานกรรมการ

2. Mr. Tony Tjandra กรรมการอิสระ

3. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่* กรรมการ

4. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์* กรรมการ

5. Mr. Winarko Sulistyo กรรมการ

6. Ms. Vilia Sulistyo กรรมการ

7. Mr. Chong Thian Lim กรรมการอิสระ

8. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการอิสระ

9. นายกิตติ ตั�งจิตรมณ่ศักดูา* กรรมการ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
นายพ่ีรพีล มงคลศิลป์* ลงลายม่อชุ่�อและประทัี่บตราสำาคัญ่ของบริษััที่ 

หมายเหตุ:	 *เป็นประธานกรรมการ	(President	Director)	ของคณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors)

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการตรวัจสอบของ Fajar ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 3 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra ประธัานกรรมการตรวัจสอบ

2. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการตรวัจสอบ

3. Mr. M. Fadil กรรมการตรวัจสอบ

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดูค่าตอบแที่นของ Fajar ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 3 คน ดัูงน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra ประธัานกรรมการสรรห้าและกำาห้นดูค่าตอบแที่น

2. Ms. Vilia Sulistyo กรรมการสรรห้าและกำาห้นดูค่าตอบแที่น

3. Mr. Kurniawan กรรมการสรรห้าและกำาห้นดูค่าตอบแที่น
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(จ) ผู้บริหาร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 ผู้บริห้ารของ Fajar ม่ดัูงต่อไปน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายพ่ีรพีล มงคลศิลป์ President Director

2. Mr. Jusuf Kusumah* Director - Operations

3. นายพีลเที่พี ตัณธัวััชุชุารมน์ Director - Marketing

4. Mr. Arif Razif* Director - Sales

5. นายเถืลิงศักดิู� ราชุบุร่ Director - Finance

หมายเหตุ:	 *ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 Fajar ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่ผู้บริห้ารของ Fajar  
ท่ี่�ไม่ไดู้เป็นพีนักงานของบริษััที่ จำานวัน 2 ราย เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 3,686,400,000 รูเปีย (7,822,540.80 บาที่)  
โดูยค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินประกอบดู้วัยเงินเดู่อนและโบนัส 

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

- ไม่ม่ -

(3) TCG

(ก) โครงสร้างการจัดการ(1)

หมายเหตุ:	 (1)	TCG	ปรับโครงสร้างการจัดการโดยยกเลิกตำาแหน่ง	Technology	and	Engineering	Director	โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	กุมภาพันธ	์2563

Manufacturing 
Director 1

Manufacturing 
Director 5

Manufacturing 
Director 4

Manufacturing 
Director 3

Manufacturing 
Director 2

Marketing and 
Sales Director

Managing Director
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(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบริษััที่ของ TCG ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 8 คน ดัูงน่� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่* ประธัานกรรมการ

2. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ

3. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์* กรรมการ

4. Mr. Tamotsu Shiiya กรรมการ

5. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์* กรรมการ

6. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่* กรรมการ

7. นายสุรชุา อุดูมศักดิู�* กรรมการ

8.  Mr. Toshinobu Sada กรรมการ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

	 (1)	Mr.	Toshinobu	Sada	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่9	เมษายน	2563	แทน	Mr.	Yosuke	Kawamoto

กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
กรรมการสองคนลงลายม่อชุ่�อร่วัมกันและประทัี่บตราสำาคัญ่ของบริษััที่

(ค) ผู้บริหาร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 ผู้บริห้ารของ TCG ม่ดัูงต่อไปน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่ Managing Director

2. นายล่อเดูชุ วิัมลภัิกตร์ Marketing and Sales Director

3. นายนิวััฒน์ ภู่ิศร่สลับ Manufacturing Director 1

4. นายธัวััชุชัุย จ่งสมศร่ Manufacturing Director 2

5. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์้ Manufacturing Director 3

6. นายภิาณุ รัตนสิงห์้ Manufacturing Director 4

7. นายเอกสิที่ธิั� กิติศักดิู�ไชุยกุล Manufacturing Director 5

หมายเหตุ:	 (1)	นายภาณุ	รัตนสิงห์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	ตำาแหน่ง	Manufacturing	Director	แทนนายเพทาย	รัชนกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563
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(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 TCG ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่ผู้บริห้ารของ TCG จำานวัน 
9 ราย(1) เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 54,267,283.33 บาที่ โดูยค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินประกอบดู้วัยเงินเดู่อนและโบนัส 
หมายเหตุุ:  (1)		นายโชติชัย	จันทร์วัฒรังกูล	ลาออกจากตำาแหน่ง	Technology	and	Engineering	Director	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2563	และนายภาณ	ุรัตนสิงห์	 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	ตำาแหน่ง	Manufacturing	Director	แทนนายเพทาย	รัชนกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 TCG จ่ายค่าตอบแที่นอ่�นให้้แก่ผู้บริห้ารของ TCG จำานวัน 9 ราย(1)  
เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 4,740,515 บาที่ ในรูปแบบของเงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พี
หมายเหตุุ:  (1)		นายโชติชัย	จันทร์วัฒรังกูล	ลาออกจากตำาแหน่ง	Technology	and	Engineering	Director	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2563	และนายภาณ	ุรัตนสิงห์	 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	ตำาแหน่ง	Manufacturing	Director	แทนนายเพทาย	รัชนกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563

(4) PPPC

(ก) โครงสร้างการจัดการ

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบริษััที่ของ PPPC ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 7 คน ดัูงน่� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่* ประธัานกรรมการ

2. นายแสงชัุย วิัริยะอำาไพีวังศ์* กรรมการ

3. นายวิัชุาญ่ เจริญ่กิจสุพัีฒน์* กรรมการ

4. Mr. Yusuke Mano กรรมการ

5. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์* กรรมการ

6. นายสุรชุา อุดูมศักดิู�* กรรมการ

7.  Mr. Norio Ozawa กรรมการ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

	 (1)	Mr.	Norio	Ozawa	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่13	พฤษภาคม	2563	แทน	Mr.	Noboru	Morita

Maintenance 
Department Manager

Paper Production 
Department Manager

Pulp Production 
Department Manager

Managing Director

Director – PPPC Mill 
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กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
กรรมการสองคนลงลายม่อชุ่�อร่วัมกัน

(ค) ผู้บริหาร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 ผู้บริห้ารของ PPPC ม่ดัูงต่อไปน่�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ เจริญ่กิจสุพัีฒน์ Managing Director

2. นายกฤตศักดิู� เวัชุเจริญ่ยิ�ง Director - PPPC Mill

3. นายอนุชุา ภูิบุญ่ที่อง Pulp Production Department Manager

4. นายวััชุรชัุย ไชุยเจริญ่ Maintenance Department Manager

5. นายสุรัตน์ คุณรักษัา Paper Production Department Manager

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

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 PPPC ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่ผู้บริห้ารของ PPPC จำานวัน 
8 ราย(1) เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 32,914,450.07 บาที่ โดูยค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินประกอบดู้วัยเงินเดู่อนและโบนัส 
หมายเหตุุ:  (1)		นายสุนทร	 ยงค์วิบูลศิริ	 ลาออกจากตำาแหน่ง	 Deputy	 Director	 -	 PPPC	 Mill	 ในวันที	่ 1	 พฤษภาคม	 2563	 และนายพสิษฐ	์ เซ็นศิริวัฒนา	 

ลาออกจากตำาแหน่ง	 Paper	 Production	 Department	 Manager	 ในวันที	่ 1	 มิถุนายน	 2563	 และนายรังสรรค์	 รักษา	 ลาออกจากตำาแหน่ง	 

Pulp	 Production	 Department	 Manager	 ในวันที	่ 1	 พฤศจิกายน	 2563	 และนายอนุชา	 ภูบุญทอง	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	 Pulp	 Production	 

Department	Manager	ในวันที่	1	ธันวาคม	2563

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 PPPC ไดู้จ่ายค่าตอบแที่นอ่�นให้้แก่ผู้บริห้ารของ PPPC จำานวัน 8 ราย(1)  
เป็นจำานวันทัี่�งสิ�น 3,020,970.80 บาที่ ในรูปแบบของเงินสมที่บกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พี 
หมายเหตุุ:  (1)		นายสุนทร	ยงค์วิบูลศิริ	ลาออกจากตำาแหน่ง	Deputy	Director	-	PPPC	Mill	ในวันที	่1	พฤษภาคม	2563	และนายพสิษฐ	์เซ็นศิริวัฒนา	ลาออกจาก

ตำาแหน่ง	Paper	Production	Department	Manager	ในวันที	่1	มิถุนายน	2563	และนายรังสรรค์	รักษา	ลาออกจากตำาแหน่ง	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

เน่�องจาก TCFP เป็นบริษััที่ท่ี่�ประกอบธุัรกิจการถ่ือหุ้้นในบริษััที่อ่�น (Holding Company) ท่ี่�ที่ำาธุัรกิจบรรจุภัิณฑ์์พีอลิเมอร์ จ่งไม่ม่ 
โครงสร้างการจัดูการ

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 คณะกรรมการบริษััที่ของ TCFP ประกอบดู้วัยกรรมการจำานวัน 8 คน ดัูงน่� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิัชุาญ่ จิตร์ภัิกดู่* ประธัานกรรมการ

2. นายกรัณย์ เตชุะเสน* กรรมการ

3. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ

4. Mr. Kenzo Sano กรรมการ

5. นายสุชัุย กอประเสริฐศร่* กรรมการ

6. นายกุลเชุฏิฐ์ ธัาราจันที่ร์* กรรมการ

7. นายสุรชุา อุดูมศักดิู�* กรรมการ

8.  Mr. Toshinobu Sada กรรมการ

หมายเหตุ:	 	*กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

(1)	Mr.	Toshinobu	Sada	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่9	เมษายน	2563	แทน	Mr.	Yosuke	Kawamoto

กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
กรรมการสองคนลงลายม่อชุ่�อร่วัมกันและประทัี่บตราสำาคัญ่ของบริษััที่

(ค) ผู้บริหาร

เน่�องจาก TCFP เป็นบริษััที่ท่ี่�ประกอบธุัรกิจการถ่ือหุ้้นในบริษััที่อ่�น (Holding Company) จ่งไม่ม่ผู้บริห้าร

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

- ไม่ม่ -

(2) ค่าตอบแทนอ่่น

- ไม่ม่ –

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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ตารางสรุปค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำาดับ บริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำานวนคน*
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(บาท)
ค่าตอบแทนอื่น***

(บาท)

1. SKIC 9 50,712,525.00 4,443,270.00

2. Fajar 2 7,822,540.80 ไม่ม่

3. TCG 9 54,267,283.33 4,740,515.00

4. PPPC 8 32,914,450.07 3,020,970.80

5. TCFP ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่

หมายเหตุ:		

*รวมผู้บริหารที่ลาออก/พ้นจากตำาแหน่งระหว่างปี

**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

***จ่ายในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร

นา
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นว
งษ
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อา
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ธา
รา

จัน
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์

บริษัทย่อย

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

1. TCG X / / /

2. TCKK X / / /

3. TCRY X / / /

4. TWN X /

5. Orient X /

6. NAI X /

7. APV X /

8. PV X

9. APPH X /

10. PTPM X
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร

นา
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ธา
รา

จัน
ทร

์

11. INDORIS X

12. INDOCORR X

13. SCGPS X / /

14. PPC X

15. TCG Solutions X / /

16.  SOVI 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 X / / /

25. SKICINTER / X /

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์

26. SCGPT X / /

27. Conimex X / / /

28. SCGPRP X / /

29. VISY X / / /

30. TCFP X / / /

31. PREPACK X / /

32. BATICO / X

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ

33. PPPC X / / /

34. TPC X / / / /
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
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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 X /

บริษัทร่วม

48. STP / /

49. P&S /

50. SNP / /

51. SHG /

หมายเหตุ:	

(1) X	=	ประธานกรรมการ		 /	=	กรรมการ

(2) ไม่รวมบริษัท	ดังนี้

1.	 DYNA	และ	D-IN	ได้ดำาเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่	ORIENT	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2563	และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 

กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2563	ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำาระบัญชี

2.	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ	์2561	มีมติอนุมัติ	TCGS	ให้หยุดดำาเนินกิจการตั้งแต่กลางปี	2561

3.	 TUP	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2561	และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำาระบัญชี	

4.	 UIEC	ได้จดทะเบียนหยุดดำาเนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที	่24	เมษายน	2540

(3) กรรมการของบริษัท	ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ยกเว้นตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(4) รายละเอียดการดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการของบริษัท	ปรากฏในประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ

(5)	 ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้ง
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

(ก) จำานวนบุคลากร

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 และ 2562 บริษััที่และบริษััที่ย่อย ม่จำานวันบุคลากรทัี่�งห้มดูเท่ี่ากับ 14,961 คน และ 15,515 คน  
ตามลำาดัูบ โดูยม่รายละเอ่ยดูดัูงน่�

สายงาน
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

Others 1,501 1,557

รวม 14,961 15,515 

ประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

(คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

(คน)

ไที่ย 8,802 9,231

อินโดูน่เซ่ีย 3,974 3,916

เว่ัยดูนาม 1,693 1,763

ฟิลิปปินส์ 376 403

มาเลเซ่ีย 116 202

รวม 14,961 15,515

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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(ข) การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในชุ่วังปีท่ี่�ผ่านมา บริษััที่และบริษััที่ย่อยม่การเปล่�ยนแปลงจำานวันพีนักงานดัูงแสดูงในตารางดู้านล่างน่�

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ จำานวน (คน) เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

31 ธัันวัาคม 2562 15,515 3,282 26.8

31 ธัันวัาคม 2563 14,961 (554) (3.7)

ในปี 2562 จำานวันพีนักงานของบริษััที่ม่การเพิี�มข่�นอย่างม่นัยสำาคัญ่จากการท่ี่�บริษััที่เข้าควับรวัมกิจการที่ำาให้้ม่สัดูส่วันการถ่ือหุ้้น 
เพิี�มข่�นเป็นร้อยละ 55.24 ใน Fajar ในเดู่อนมิถุืนายน และร้อยละ 80.0 ใน Visy Packaging Thailand ในเดู่อนสิงห้าคม ตามลำาดัูบ  
ในปี 2563 จำานวันพีนักงานของบริษััที่ลดูลงเน่�องจากการนำากระบวันการเพิี�มประสิที่ธิัภิาพีการจัดูการมาใชุ้ เชุ่น Lean, Automation, 
Work Approach & Tools ฯลฯ

(ค) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เอสซ่ีจ่พ่ีกำาห้นดูงบประมาณการบริห้ารค่าตอบแที่นพีนักงานท่ี่� 
สอดูคล้องกับผลการดูำาเนินงานของบริษััที่ทัี่�งในระยะสั�นและ 
ระยะยาวั โดูยการจ่ายค่าตอบแที่นในระยะสั�นนั�นพิีจารณาจากผล 
การดูำาเนินงานของบริษััที่ในแต่ละปี เชุ่น การสร้างยอดูขาย กำาไรสุที่ธิั 
และ EBITDA ส่วันในระยะยาวัพิีจารณาจากผลการดูำาเนินงานตาม 
แผนธุัรกิจในระยะยาวั (Medium-Long Term Plan) เชุ่น การขยาย 
ธุัรกิจ อัตราการเตบิโตของกำาไร ส่วันแบ่งการตลาดู ผลการดูำาเนินงาน 
ดู้านการพีัฒนาท่ี่�ยั�งย่น และการปรับปรุงประสิที่ธิัภิาพีในการ
ดูำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่และ
บริษััที่ยอ่ยไดู้จ่ายค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวัเงินให้้แก่พีนักงานรวัมเป็น
จำานวันเงินทัี่�งสิ�น 8,989,331,000 บาที่ ซ่ี�งค่าตอบแที่นดัูงกล่าวั 
ไดู้แก่ เงินเดู่อน และกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พี

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

เพ่ี�อเป็นการดููแลพีนักงานในระยะยาวัและส่งเสริมให้้ชุ่วิัตห้ลัง
เกษ่ัยณพีนักงานม่คุณภิาพีชุ่วิัตท่ี่�ดู่ เอสซ่ีจ่พ่ีไดู้จัดูให้้ม่กองทุี่น 
สำารองเล่�ยงชุ่พีสำาห้รับพีนักงาน โดูยปัจจุบันบรษัิัที่และบรษัิัที่ย่อย 
ในประเที่ศไที่ย* ไดู้เข้าร่วัมกองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พีภิายใต้ 
การจัดูการของบริษััที่ห้ลักที่รัพีย์ ดัูงต่อไปน่� 

 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น บัวัห้ลวัง จำากัดู
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น พีรินซิีเพิีล จำากัดู
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น ไที่ยพีาณิชุย์ จำากัดู
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น วัรรณ จำากัดู
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพียจั์ดูการกองทุี่น กรุงไที่ย จำากัดู (มห้าชุน)
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพียจั์ดูการกองทุี่น เอ็มเอฟซี ่จำากัดู (มห้าชุน)
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น ยูโอบ่ (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู
 • บริษััที่ห้ลักที่รัพีย์จัดูการกองทุี่น ทิี่สโก้ จำากัดู

หมายเหตุ:	*ยกเว้น	PPC	อยู่ระหว่างการพิจารณา

(ง) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษััที่และบริษััที่ย่อยไม่ม่ข้อพิีพีาที่ดู้านแรงงานท่ี่�ม่นัยสำาคัญ่ 
ต่อการดูำาเนินธุัรกิจของบริษััที่และบริษััที่ย่อย ในชุ่วัง 3 ปีท่ี่�ผ่านมา 

(จ) นโยบายพัฒนาบุคลากร

นโยบายของบริษััที่เก่�ยวักับที่รัพียากรบุคคลอ้างอิงมาจากค่านิยม 
ห้ลักของบริษััที่ บริษััที่เชุ่�อวั่าพีนักงานของบริษััที่เป็นสินที่รัพีย์ 
ท่ี่�สำาคัญ่ท่ี่�สุดู บรษัิัที่คัดูสรร รักษัา และพัีฒนาบุคคลท่ี่�ม่คุณสมบัติ 
และม่ควัามสามารถืซี่�งม่ทัี่ศนคติท่ี่�ตรงกับค่านิยมของบริษััที่  
ในการดู่งดููดูบุคลากรท่ี่�ม่ทัี่กษัะและควัามสามารถืนั�น บริษััที่ 
ม่ควัามตั�งใจในการรักษัาค่าตอบแที่นและผลประโยชุน์ให้้อยู่ใน 
ระดัูบท่ี่�แข่งขันไดู้ โดูยให้้ค่าตอบแที่นและผลประโยชุน์ของบริษััที่ 
อยู่ในระดูับชัุ�นนำา รวัมทัี่�งให้้ควัามสำาคัญ่กับสวััสดูิภิาพีของ 
ลูกจ้างเพ่ี�อให้้มั�นใจว่ัาลูกจ้างไดู้ที่ำางานในสภิาพีแวัดูล้อมท่ี่�มั�นคง 
ปลอดูภัิย และให้้การสนับสนุนท่ี่�จำาเป็นต่อการปฏิิบัติงานภิายใต้ 
สถืานการณ์และสภิาวัะต่าง ๆ

จุดูเดู่นของนโยบายที่รัพียากรบุคคลของบริษััที่ ไดู้แก่ การลงทุี่น 
ในการพัีฒนาอย่างต่อเน่�องของพีนักงานแต่ละราย รวัมถ่ืง 
ควัามเติบโตก้าวัห้น้า โดูยมุ่งเน้นในการปรับปรุงแนวัที่างการจัดูการ
ดู้านที่รัพียากรบุคคลและดูำาเนินโครงการพัีฒนาบุคลากรต่าง ๆ 
ท่ี่�ส่งเสริมให้้เกิดูการเร่ยนรู้อย่างต่อเน่�องและระบบสังคมท่ี่�เชุ่�อมั�น 
ในควัามสำาเร็จดู้วัยควัามสามารถืของตนเองในห้มู่พีนักงานของ 
บริษััที่ เพ่ี�อเป็นการยกระดัูบประสิที่ธิัภิาพีของบริษััที่ โดูยบริษััที่
ม่กรอบการพีัฒนาบุคลากรของบริษััที่ (SCGP Employee 
Development Framework) 

พีนักงานของบริษััที่จะผ่านการพัีฒนาควัามสามารถืของบริษััที่  
และปฏิิบัติงานภิายใต้ระบบบริห้ารผลการปฏิิบัติงาน (Performance 
Management System: PMS) ซ่ี�งจะชุ่วัยส่งเสริมควัามร่วัมม่อ 
ระห้ว่ัางบุคลากรกับบริษััที่ มุ่งเน้นถ่ืงคุณค่าพีนักงานท่ี่�เพิี�มข่�น 
ซ่ี�งส่งผลต่อควัามเจริญ่ก้าวัห้น้าของบริษััที่ โดูยบริษััที่มุ่งเน้น
พัีฒนาพีนักงานของบริษััที่ให้้ม่ควัามรู้ ควัามสามารถื และทัี่กษัะ 
โดูยเน้นการสร้าง 

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

167�������������������������������������������������������������������������������������������������������������



1. Global Mindset เพ่ี�อตอบโจที่ย์นโยบายการเติบโตไปใน 
Regional และ ASEAN & Beyond สามารถืรองรับ 
การขยายตัวัของธุัรกิจจากการที่ำา Merger & Partnership 

2. Consumer Link ซ่ี�งเป็นการตอบสนองต่อควัามต้องการ 
ของผู้ใชุ้งานสินค้าของบริษััที่ เพ่ี�อให้้เกิดูควัามยั�งย่น และ 
เพิี�มควัามสามารถืในการแข่งขัน

3. Transformative Leader พีนักงานม่ควัามจำาเปน็ท่ี่�จะตอ้ง
เข้าใจและสามารถืปรับตัวัให้้เกิดูควัามร่วัมม่อร่วัมใจ และ
ควัามยั�งย่นของธุัรกิจ

ในปี 2563 บริษััที่ไดู้จัดูให้้ม่การฝึกอบรมสำาห้รับผู้บริห้ารและ
พีนักงานในประเที่ศไที่ยเฉล่�ย 23 ชัุ�วัโมงต่อคน ซ่ี�งมุ่งเน้นการ
พัีฒนาศักยภิาพีในการปฏิิบัติงาน

อ่กทัี่�งเอสซ่ีจ่พ่ีไดู้ปลูกฝังจิตสำาน่กควัามรับผิดูชุอบต่อสังคม 
และสิ�งแวัดูล้อมให้้เกิดูข่�นในองค์กรและพีนักงานทุี่กระดัูบ โดูยม่ 
การจัดูอบรมห้ลักสูตรท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการบริห้ารจัดูการสิ�งแวัดูล้อม  
ไดู้แก่ การอบรมพีนักงานให้ม่ในห้ลักสูตร “การจัดูการอนุรักษ์ั
สิ�งแวัดูล้อม” ครอบคลุมเร่�องนโยบายดู้านสิ�งแวัดูล้อมและ 
สภิาพีภูิมิอากาศ, 3R, การอนุรักษ์ัสิ�งแวัดูล้อมและการคัดูแยกขยะ  

โดูยม่วััตถุืประสงค์เพ่ี�อส่�อสารนโยบายดู้านสิ�งแวัดูล้อม ให้้พีนักงาน
เกิดูควัามตระห้นักในการอนุรักษ์ัสิ�งแวัดูล้อม นอกจากน่�ยังม่การ
อบรมพีนักงานในเชิุงล่กตามบที่บาที่ห้น้าท่ี่� เชุ่น การบำาบัดูนำ�าเส่ย
ในโรงงานอุตสาห้กรรมและชุุมชุนรอบข้าง การจัดูการพีลังงานใน
โรงงาน การใชุ้พีลังงานห้มุนเว่ัยน และการอบรมเร่�องข้อปฏิิบัติ
ดู้านสิ�งแวัดูล้อมตามกฎห้มายต่าง ๆ รวัมถ่ืงจัดูให้้ม่กิจกรรมเพ่ี�อ
เสรมิสร้างการตระห้นกัรู้ รณรงค์ให้้พีนักงานและคู่ธัรุกจิตระห้นกั
ถ่ืงควัามสำาคัญ่ของสิ�งแวัดูล้อมตามแนวัที่างการพัีฒนาท่ี่�ยั�งย่น 
(Sustainable Development)

นอกจากน่�บริษััที่ยังสนับสนุนการพีัฒนาพีนักงานของบริษััที่ 
โดูยการมอบทุี่นการศ่กษัาให้้กับพีนักงานเพ่ี�อการศ่กษัาต่อใน
สาขาท่ี่�เก่�ยวัข้องกับธุัรกิจของบริษััที่ เชุ่น วิัที่ยาศาสตร์วััสดุู และ
การออกแบบบรรจุภัิณฑ์์ ในมห้าวิัที่ยาลัยชัุ�นนำาทัี่�วัโลก ณ วัันท่ี่� 
31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่ม่นักเร่ยนทุี่นจำานวัน 87 คน ซ่ี�งเป็น
พีนักงานที่ำางานให้้แกบ่รษัิัที่ รวัมทัี่�งม่การมอบที่นุการศ่กษัาเพ่ี�อ 
การศ่กษัาต่อในระดัูบปริญ่ญ่าโที่ดู้านการบริห้ารธุัรกิจ (Master  
of Business Administration ห้ร่อ MBA) และปริญ่ญ่าเอกใน 
สาขาเฉพีาะ ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 พีนักงานของบริษััที่  
จำานวัน 82 คน และ 5 คน ซ่ี�งไดู้รับทุี่นการศ่กษัา สำาเร็จการศ่กษัา 
ในระดัูบปริญ่ญ่าโที่และปริญ่ญ่าเอกตามลำาดัูบ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

ท่ี่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั�งท่ี่� 224 (8/2563) เม่�อวัันท่ี่� 
1 ธัันวัาคม 2563 ม่มติอนุมัติแต่งตั�ง นางสาวัวัราร่ โต๊ะเงิน เป็น
เลขานุการบริษััที่ โดูยให้้ม่ผลตั�งแต่วัันท่ี่� 1 ธัันวัาคม 2563 โดูย
ม่ห้น้าท่ี่�และควัามรับผิดูชุอบตามท่ี่�กำาห้นดูไว้ัใน มาตรา 89/15 
แห่้งพีระราชุบญั่ญั่ติห้ลักที่รัพียแ์ละตลาดูห้ลกัที่รัพีย ์พี.ศ. 2535 
(รวัมทัี่�งท่ี่�ม่การแก้ไขเพิี�มเติม) 
หมายเหตุ:	 	นางสาววราร	ีโต๊ะเงิน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	แทนนางวีรนุช 

เศรษฐเมธีกุล	โดยมีผลตั้งแต่วันที	่1	ธันวาคม	2563

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำา
บัญชี
นางนดูารัตน์ ป้อมตร่ ซ่ี�งดูำารงตำาแห้น่งเป็นผู้อำานวัยการสำานักงาน
บัญ่ชุ่ เป็นผู้ท่ี่�ไดู้รับมอบห้มายให้้รับผิดูชุอบโดูยตรงในการควับคมุ
ดููแลการที่ำาบัญ่ชุ่ ที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับดููแลการดูำาเนินธุัรกรรมที่างบัญ่ชุ่
ของบรษัิัที่ ให้้ม่ประสทิี่ธิัภิาพีและเปน็ไปตามระเบ่ยบ ข้อกำาห้นดู 
ห้ลักเกณฑ์์ต่าง ๆ ของบริษััที่ และมาตรฐานที่างบัญ่ชุ่
หมายเหตุ:	 	นางนดารัตน	์ป้อมตรี	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการสำานักงานบัญชี 

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำาบัญชี	 

แทนนางสาววาสนา	ต.	รุ่งเรือง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2563

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวัปนันดูา สัญ่ญ่ากร ซ่ี�งดูำารงตำาแห้น่งเป็นผู้อำานวัยการ
สำานักงานตรวัจสอบ เป็นผู้ท่ี่�ไดู้รับมอบห้มายให้้รับผิดูชุอบใน
การปฏิิบัติห้น้าท่ี่�ผู้ตรวัจสอบภิายในของบริษััที่ จัดูที่ำารายงาน
และข้อเสนอแนะ เพ่ี�อปรับปรุงให้้เป็นไปตามแผนและนโยบาย
การควับคุมภิายในของบริษััที่
หมายเหตุ:	 	นางสาวปนันดา		สัญญากร		ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ 

ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในแทน 

นางพันธุ์ปวีณ	สุขเจริญมิตร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2563	

ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance)  
นายธัวััชุชัุย วังศ์ไพีศาล ซ่ี�งดูำารงตำาแห้น่ง Director - Sustainability  
Productivity & Innovation Management เป็นผู้ท่ี่�ไดู้รับ 
มอบห้มายให้้รับผิดูชุอบในการปฏิิบัติห้น้าท่ี่�ผู้กำากับดููแล 
การปฏิิบัติงานของบริษััที่ (Compliance) ให้้สอดูคล้องกับ 
กฎห้มายและนโยบายภิาครัฐ

ทัี่�งน่� ข้อมูลและรายละเอ่ยดูท่ี่�เก่�ยวัข้องของบุคคลท่ี่�ไดู้รับ 
มอบห้มาย ปรากฏิในหั้วัข้อรายละเอ่ยดูเก่�ยวักับเลขานุการบริษััที่  
ผู้ท่ี่�ไดู้รับมอบห้มายให้้รับผิดูชุอบโดูยตรงในการควับคุมดููแล 
การที่ำาบัญ่ชุ่ หั้วัห้น้างานตรวัจสอบภิายใน และห้ัวัห้น้างาน 
กำากับดููแลการปฏิิบัติงานของบริษััที่
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หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์: 

ชุ่�อ : นายวััชุระ เอ่�ยมสกุล และ นายวิักร พีงศธัร
สถืานท่ี่�ติดูต่อ :  1 ถืนนปูนซิีเมนต์ไที่ย บางซ่ี�อ กรุงเที่พีฯ 10800
โที่รศัพีท์ี่ : 02-586-2939
โที่รสาร : 02-587-2213

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ท่ี่�ประชุุมสามัญ่ผู้ถ่ือหุ้้นประจำาปี 2563 ของบริษััที่ เม่�อวัันท่ี่� 24 ม่นาคม 2563 ไดู้แต่งตั�งบริษััที่เคพ่ีเอ็มจ่ ภูิมิไชุย สอบบัญ่ชุ่ จำากัดู  
ซ่ี�งเป็นผู้สอบบัญ่ชุ่ท่ี่�ไดู้รับอนุญ่าตจากสำานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญ่ชุ่ของบริษััที่และบริษััที่ย่อย สำาห้รับปี 2563 และอนุมัติ 
ค่าตอบแที่นจากการสอบบัญ่ชุ่ของบริษััที่ และรับที่ราบค่าตอบแที่นจากการสอบบัญ่ชุ่ของบริษััที่ยอ่ยดัูงน่� (ก) ค่าสอบบัญ่ชุ่โดูยบริษััที่  
เคพ่ีเอ็มจ่ ภูิมิไชุย สอบบัญ่ชุ่ จำากัดู จำานวัน 10.37 ล้านบาที่ และ (ข) ค่าสอบบัญ่ชุ่โดูยบริษััที่กลุ่มเคพ่ีเอ็มจ่ในต่างประเที่ศ จำานวัน  
9.96 ล้านบาที่

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

สำาห้รับรอบปีบัญ่ชุ่สิ�นสุดูวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2563 บริษััที่และบริษััที่ย่อยม่ค่าใชุ้จ่ายสำาห้รับค่าบริการอ่�น (Non-audit fee) จากบริษััที่ 
เคพ่ีเอ็มจ่ ภูิมิไชุย สอบบัญ่ชุ่ จำากัดู และบริษััที่ในกลุ่มของบริษััที่เคพ่ีเอ็มจ่ ภูิมิไชุย สอบบัญ่ชุ่ จำากัดู เชุ่น ค่าตอบแที่นการตรวัจสอบ 
การปฏิิบัติตามเง่�อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุี่น ค่าท่ี่�ปร่กษัาที่างดู้านภิาษ่ัและการให้้บริการอ่�น จำานวัน 6.45 ล้านบาที่

ทัี่�งน่� บุคคลห้ร่อบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับผู้สอบบัญ่ชุ่และสำานักงานสอบบญั่ชุ่ท่ี่�ผู้สอบบัญ่ชุ่สังกัดูข้างต้นไม่เป็นบุคคลห้ร่อบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข้อง
กับบริษััที่ ห้ร่อบริษััที่ย่อยตามมาตรฐานการบัญ่ชุ่ว่ัาดู้วัยเร่�องการเปิดูเผยข้อมูลเก่�ยวักับบุคคลห้ร่อบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข้อง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ในรอบปีที่ผ่านมา

เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินิธุุรกิิจีและบริห�รง�นิภ�ยใต้้กิ�รกิำ�กัิบดูำแลอย่�งจีริงจัีงของคณะกิรรมกิ�รบริษััท โดำยมุ่งมั�นิยึดำถืืออุดำมกิ�รณ์ 
ในิกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจีด้ำวยคว�มเป็็นิธุรรมและรับผิิดำชอบต่้อผู้ิมีส่วนิได้ำเสียทุกิฝ่่�ย ภ�ยใต้้หลักิกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�รที�ดีำ สำ�หรับบริษััท 
จีดำทะเบียนิปี็ 2560 ที�แนิะนิำ�โดำยสำ�นัิกิง�นิคณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบหลักิทรัพีย์และต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ หรือ Corporate Governance  
Code (CG Code) ต้�มนิโยบ�ยบรรษััทภิบ�ลและจีรรย�บรรณเอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง เพืี�อสร้�งคว�มเชื�อมั�นิให้แก่ิผู้ิถืือหุ้นิ นัิกิลงทุนิ  
และผู้ิมีส่วนิได้ำเสีย สร้�งวัฒนิธุรรมและค่�นิิยมองค์กิรที�ดีำ รวมทั�งสนัิบสนุินิให้เกิิดำผิลกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจีที�ดีำให้แก่ิบริษััท เสริมสร้�ง 
คว�มส�ม�รถืในิกิ�รแข่งขันิและกิ�รเติ้บโต้ที�ยั�งยืนิ 

ในิปี็ 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำทบทวนินิโยบ�ย ม�ต้รกิ�ร และแนิวป็ฏิิบัติ้ต่้�ง ๆ ในิกิ�รบริห�รจัีดำกิ�รองค์กิรต้�ม CG Code 
รวมถึืงหลักิกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�รที�ดีำในิระดัำบส�กิล โดำยมีตั้วอย่�งผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�ที�สำ�คัญ ดัำงนีิ�

 • ทบทวนิและอนุิมัติ้กิ�รกิำ�หนิดำวิสัยทัศน์ิ แผินิกิลยุทธ์ุ  
โมเดำลธุุรกิิจี แผินิธุุรกิิจีทั�งระยะป็�นิกิล�ง (5 ปี็) และแผินิธุุรกิิจี 
ป็ระจีำ�ปี็ โดำยเนิน้ิเพิี�มคว�มส�ม�รถืในิกิ�รแข่งขันิ ด้ำวยกิ�รลดำ 
ต้้นิทุนิกิ�รผิลติ้และกิ�รสร�้งนิวตั้กิรรมของสนิิค้�และบรกิิ�ร  
ซึี�งป็ระกิอบด้ำวยธุุรกิิจีทั�งในิแนิวกิว้�งและแนิวลึกิ และติ้ดำต้�ม 
ดูำแลผิลกิ�รดำำ�เนิินิง�นิต้�มแผินิกิลยุทธ์ุอย่�งสมำ��เสมอ 

 • ทบทวนินิโยบ�ยและแนิวป็ฏิิบัติ้ด้ำ�นิกิ�รกิำ�กัิบดำแูลกิิจีกิ�รที�ดีำ 
ต้�มคู่มือบรรษััทภิบ�ลเอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง และอนุิมัติ้ 
กิ�รป็รับป็รุงแก้ิไขโครงสร้�งกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�ร โดำยเพิี�มเติ้ม 
ผู้ิรับผิิดำชอบและกิระบวนิกิ�รบริห�รจัีดำกิ�รที�เกีิ�ยวข้อง 
ให้ครบถ้ืวนิยิ�งขึ�นิ กิ�รป็รบัป็รงุกิฎบัต้รคณะกิรรมกิ�รบรษัิัท  
และคณะกิรรมกิ�รชุดำย่อย เพืี�อให้สอดำคล้องกัิบ CG Code และ 
กิ�รพัีฒนิ�เทคโนิโลยีในิด้ำ�นิกิ�รสื�อส�ร อ�ทิ กิ�รกิำ�หนิดำให้ 
มีกิ�รป็ระชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััทอย่�งน้ิอย 3 เดืำอนิต่้อครั�ง 
และไม่ควรน้ิอยกิว่� 6 ครั�งต่้อปี็ โดำยมีกิ�รกิำ�หนิดำต้�ร�ง 
กิ�รป็ระชุมล่วงหน้ิ�ในิแต่้ละปี็ ทั�งนีิ�ในิเดืำอนิที�ไม่มีกิ�รป็ระชุม 
ให้ฝ่่�ยจัีดำกิ�รร�ยง�นิผิลกิ�รดำำ�เนิินิง�นิให้คณะกิรรมกิ�รทร�บ 
เพืี�อให้คณะกิรรมกิ�รส�ม�รถืกิำ�กัิบควบคุมและดูำแล 
กิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของฝ่่�ยจัีดำกิ�รได้ำอย�่งต่้อเนืิ�องและทันิกิ�รณ์  
กิ�รกิำ�หนิดำใหมี้กิ�รป็ระชมุระหว�่งกิรรมกิ�รที�ไม่เป็็นิผู้ิบริห�ร 
โดำยไม่มีฝ่่�ยจัีดำกิ�รร่วมด้ำวย ซึี�งในิปี็ 2563 มีกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรมกิ�รที�ไม่เป็็นิผู้ิบริห�รโดำยไม่มีฝ่่�ยจัีดำกิ�รร่วมด้ำวย 
จีำ�นิวนิ 1 ครั�ง เมื�อวันิที� 1 ธัุนิว�คม 2563 กิ�รกิำ�หนิดำให้ 

กิรรมกิ�รควรเข้�ร่วมกิ�รป็ระชุมโดำยเฉลี�ยไม่นิอ้ยกิว�่รอ้ยละ 80 
และกิรรมกิ�รแต่้ละคนิควรเข้�รว่มป็ระชุมอย่�งน้ิอยร้อยละ 75 
ของจีำ�นิวนิครั�งของกิ�รป็ระชุมทั�งปี็ รวมไป็ถึืงกิ�รกิำ�หนิดำ 
ระยะเวล�กิ�รส่งเอกิส�รป็ระกิอบกิ�รป็ระชุมคณะกิรรมกิ�ร 
บริษััทล่วงหน้ิ�ไม่น้ิอยกิว่� 5 วันิทำ�กิ�ร เป็็นิต้้นิ นิอกิจี�กินีิ� 
คณะกิรรมกิ�รบริษััทยังได้ำอนุิมัติ้นิโยบ�ยและแนิวป็ฏิิบัติ้ 
ด้ำ�นิบรรษััทภิบ�ลเพิี�มเติ้มในิปี็ 2563 ต้�มร�ยละเอียดำ 
ที�ป็ร�กิฏิในิส่วนินิโยบ�ยกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�ร

 • ทบทวนิแนิวท�งกิ�รจัีดำป็ระชุมส�มัญผู้ิถืือหุ้นิป็ระจีำ�ปี็ 2564  
ซึี�งเป็็นิกิ�รจัีดำป็ระชุมส�มัญผู้ิถืือหุ้นิครั�งแรกิภ�ยหลังจี�กิ 
กิ�รจีดำทะเบียนิหลักิทรัพีย์ของบริษััทในิต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ 
แห่งป็ระเทศไทย ทำ�ให้มีจีำ�นิวนิผู้ิถืือหุ้นิเพิี�มขึ�นิอย่�งม�กิ  
ดัำงนัิ�นิเพืี�ออำ�นิวยคว�มสะดำวกิและส่งเสริมให้ผู้ิถืือหุ้นิ 
เข้�ร่วมป็ระชุมส�มัญป็ระจีำ�ปี็และลงคะแนินิเสียงไดำ้ต้�ม 
คว�มเห็นิของผู้ิถืือหุ้นิ คณะกิรรมกิ�รบริษััทเห็นิชอบให้ 
บริษััทจัีดำส่งแบบหนิังสือมอบฉันิทะต้�มที�กิรมพัีฒนิ�ธุุรกิิจี 
กิ�รค้� กิระทรวงพี�ณิชย์ กิำ�หนิดำ ทั�งแบบ กิ แบบ ข และ 
แบบ ค รวมทั�งเอกิส�รที�ต้้องแสดำงก่ิอนิเข้�ป็ระชุมและ 
เอกิส�รป็ระกิอบกิ�รมอบฉันิทะ เพืี�อให้ผู้ิถืือหุ้นิทั�งที�เป็็นิ 
บุคคลธุรรมดำ� นิิติ้บุคคล นัิกิลงทุนิสถื�บันิ และคัสโต้เดีำยนิ 
ดำำ�เนิินิกิ�รได้ำถืูกิต้้อง ต้ลอดำจีนิจัีดำให้มีซีองบริกิ�รธุุรกิิจี 
ต้อบรับให้ผู้ิถืือหุ้นิส่งกิลับบริษััทล่วงหน้ิ�ก่ิอนิวันิป็ระชุม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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นิอกิจี�กินีิ� ผู้ิถืือหุ้นิยังส�ม�รถืดำ�วนิโ์หลดำ 
เอกิส�รกิ�รป็ระชุมทั�งหมดำจี�กิเว็บไซีต์้ 
ของบริษััทได้ำอีกิด้ำวย รวมทั�งบริษััทได้ำ 
เปิ็ดำโอกิ�สให้ผู้ิถืือหุ้นิส�ม�รถืมอบฉันิทะ 
ให้กิรรมกิ�รอิสระหรือบุคคลใดำ ๆ  เข้�ร่วม 
ป็ระชุมแทนิต้นิไดำ้ และให้ข้อมูลของ 
กิรรมกิ�รอิสระที�จีะเป็็นิผู้ิรับมอบฉันิทะ 
จี�กิผู้ิถืือหุ้นิ โดำยกิรรมกิ�รอิสระจีะต้้อง 
ไม่เป็็นิผู้ิที�ได้ำรับกิ�รเสนิอชื�อเข้�รับเลอืกิตั้�ง 
เป็็นิกิรรมกิ�รในิกิ�รป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ  
ทั�งนีิ�ในิกิ�รป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ บริษััทจัีดำให้ 
มีระบบกิ�รลงทะเบียนิและกิ�รนัิบ 
คะแนินิเสียงโดำยใช้เทคโนิโลยีที�ทันิสมัย  
เพืี�อให้กิ�รลงทะเบียนิและกิ�รนัิบ 
คะแนินิเสียงเป็็นิไป็อย่�งถูืกิต้้องและ 
รวดำเร็ว รวมทั�งจีัดำเต้รียมเจ้ี�หนิ้�ที� 
อำ�นิวยคว�มสะดำวกิแกิ่ผู้ิถืือหุ้นิต้ลอดำ 
กิ�รป็ระชุม

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ

กิ�รสรรห� พัีฒนิ� และป็ระเมนิิผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�ของคณะกิรรมกิ�รบรษัิัทมคีว�มสำ�คัญอย�่งยิ�งต้�มหลกัิบรรษััทภบิ�ลของบริษััท  
เนืิ�องจี�กิคณะกิรรมกิ�รบริษััทถืือว่�เป็็นิผู้ิที�มีบทบ�ทสำ�คัญในิกิ�รกิำ�หนิดำกิลยุทธ์ุและแนิวท�งกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจีเพืี�อกิ�รเต้ิบโต้ 
อย�่งยั�งยนืิ สรุป็ร�ยละเอยีดำเกีิ�ยวกัิบนิโยบ�ยกิ�รกิำ�หนิดำคณุสมบติั้และกิ�รสรรห�กิรรมกิ�รบรษัิัท ซึี�งรวมถืงึกิระบวนิกิ�รสรรห�และ
คัดำเลือกิกิรรมกิ�ร ป็ร�กิฏิในิส่วนินิโยบ�ยกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�ร

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำมอบหม�ยให้คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ล 
และสรรห� เป็็นิผู้ิพิีจี�รณ�กิลั�นิกิรองคุณสมบัติ้ของบุคคลที�จีะ 
ดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงเป็็นิกิรรมกิ�รอิสระ ซึี�งพิีจี�รณ�จี�กิคุณสมบัต้ ิ
และลักิษัณะต้้องห้�มของกิรรมกิ�รต้�ม พี.ร.บ. บริษััทมห�ชนิ  
พี.ร.บ. หลักิทรัพีย์ฯ ป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิ รวมถึืง 
ป็ระกิ�ศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที�เกีิ�ยวข้อง ต้ลอดำจีนิ 
ข้อกิำ�หนิดำคุณสมบัติ้กิรรมกิ�รอิสระของบริษััท ซึี�งเปิ็ดำเผิย 
บนิเว็บไซีต์้ของบริษััท (www.scgpackaging.com) นิอกิจี�กินีิ� 
คณะกิรรมกิ�รบริษััทจีะพีิจี�รณ�คัดำเลือกิกิรรมกิ�รอิสระจี�กิ 
ผู้ิทรงคุณวฒิุที�มีคุณลกัิษัณะ คว�มรู้ คว�มชำ�นิ�ญ และป็ระสบกิ�รณ์ 
ที�บริษััทต้้องกิ�รต้�ม Board Skills Matrix ที�สอดำคล้องกัิบกิลยุทธ์ุ 

ในิกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจี จี�กินัิ�นิจีะนิำ�เสนิอต่้อคณะกิรรมกิ�รบริษััท 
และ/หรือที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ เพืี�อพิีจี�รณ�แต่้งตั้�งเป็็นิกิรรมกิ�ร
อิสระของบริษััทต่้อไป็ บริษััทมีนิโยบ�ยกิำ�หนิดำจีำ�นิวนิกิรรมกิ�ร 
อิสระอย่�งน้ิอยหนึิ�งในิส�มของจีำ�นิวนิกิรรมกิ�รทั�งหมดำและ 
ต้้องมีจีำ�นิวนิไม่น้ิอยกิว่�ส�มคนิ นิอกิจี�กินีิ� กิฎบัต้รคณะกิรรมกิ�ร 
บริษััทกิำ�หนิดำให้กิรรมกิ�รอสิระดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงต่้อเนืิ�องไม่เกิินิ 9 ปี็  
นัิบจี�กิวันิที�ได้ำรับกิ�รแต้่งตั้�งให้ดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงกิรรมกิ�รอิสระ 
ครั�งแรกิ ในิกิรณีที�จีะแต่้งตั้�งกิรรมกิ�รอิสระนัิ�นิให้ดำำ�รงต้ำ�แหน่ิง 
ต่้อไป็ คณะกิรรมกิ�รควรพีิจี�รณ�อย่�งสมเหตุ้สมผิลถืึง 
คว�มจีำ�เป็็นิดัำงกิล่�ว
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ในิปี็ 2563 บริษััท มีกิรรมกิ�รอิสระรวม 7 คนิ เกิินิกิว่�กึิ�งหนึิ�ง
ของจีำ�นิวนิกิรรมกิ�รทั�งหมดำ 12 คนิ โดำยมีกิรรมกิ�รอิสระ 2 คนิ 
ที�มีกิ�รให้บริกิ�รท�งวิช�ชีพีหรือมีคว�มสัมพัีนิธ์ุท�งธุุรกิิจีในิ 
มูลค่�เกิินิกิว่�หลักิเกิณฑ์์ที�กิำ�หนิดำในิป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�ร 
กิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิ ดัำงนีิ�

(1) ศ�สต้ร�จี�รยพิ์ีเศษักิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ ์ซึี�งดำำ�รงต้ำ�แหนิง่
เป็็นิป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร กิรรมกิ�ร และผู้ิถืือหุ้นิของบริษััท  
เบเคอร์ แอนิด์ำ แม็คเค็นิซีี� จีำ�กัิดำ (BM) เป็็นิผู้ิให้บริกิ�รเป็็นิ 
ที�ป็รึกิษั�กิฎหม�ยให้แก่ิบริษััท โดำยได้ำรับค่�ต้อบแทนิเกิินิกิว่� 
2 ล้�นิบ�ทต่้อปี็ ถืือเป็็นิกิ�รให้บริกิ�รท�งวิช�ชีพีในิมูลค่�
เกิินิกิว่�หลักิเกิณฑ์์ที�กิำ�หนิดำในิป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบ
ต้ล�ดำทุนิ คณะกิรรมกิ�รบริษััท (ไม่รวมศ�สต้ร�จี�รย์พิีเศษั
กิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ์) โดำยข้อเสนิอแนิะของคณะกิรรมกิ�ร 
บรรษััทภิบ�ลและสรรห� ได้ำพิีจี�รณ�อย�่งรอบคอบต้�มหลักิ 
คว�มไว้ว�งใจีและกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�ด้ำวยคว�มรับผิิดำชอบ  
ระมัดำระวัง และซืี�อสัต้ย์สุจีริต้ของกิรรมกิ�ร (Fiduciary Duties) 
ต้�มม�ต้ร� 89/7 แห่งพีระร�ชบัญญัติ้หลักิทรัพีย์และ 
ต้ล�ดำหลักิทรัพีย ์พี.ศ. 2535 (ที�ได้ำแก้ิไขเพิี�มเต้มิ) มีคว�มเห็นิว่� 
กิ�รแต่้งตั้�งศ�สต้ร�จี�รย์พิีเศษักิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ์ 
เป็็นิกิรรมกิ�รอิสระของบริษััท ไม่มผีิลกิระทบต่้อกิ�รป็ฏิิบตั้ ิ
หน้ิ�ที�และกิ�รให้คว�มเห็นิอย่�งเป็็นิอสิระของศ�สต้ร�จี�รย์ 
พิีเศษักิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ์ แต่้อย่�งใดำ และกิ�รมีคว�มรู้ 
คว�มเชี�ยวช�ญ และป็ระสบกิ�รณ์สูงในิกิฎหม�ยทุกิด้ำ�นิ 
ของศ�สต้ร�จี�รย์พิีเศษักิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ์ โดำยเฉพี�ะ
อย�่งยิ�งกิฎหม�ยภ�ษั ีกิฎหม�ยบรษัิัท กิฎหม�ยหลกัิทรพัีย์ 
กิฎหม�ยธุุรกิิจี และกิฎเกิณฑ์์อื�นิ ๆ  ที�เกีิ�ยวข้องกัิบธุุรกิิจีของ 
บริษััท ซึี�งมีคว�มจีำ�เป็็นิและจีะช่วยส่งเสริมและสนัิบสนุินิ 
กิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจีและกิ�รขย�ยธุุรกิิจีต้ลอดำจีนิกิ�รบริห�ร 
จีัดำกิ�รบริษััท และกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มกิฎหม�ยของบริษััท รวมทั�ง 
จีะเป็็นิป็ระโยชน์ิและเพิี�มป็ระสิทธิุภ�พีในิกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที� 
ของคณะกิรรมกิ�รบริษััทอีกิด้ำวย จึีงได้ำเปิ็ดำเผิยข้อมูลที� 
เกีิ�ยวข้องข้�งต้้นิในิหนัิงสือนัิดำป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ และเสนิอให้ 
ที�ป็ระชุมส�มัญผู้ิถืือหุ้นิป็ระจีำ�ปี็ 2563 (ครั�งที� 27) เมื�อวันิที�  
24 มีนิ�คม 2563 เลือกิตั้�งศ�สต้ร�จี�รย์พิีเศษักิิติ้พีงศ์  
อุรพีีพัีฒนิพีงศ์ กิลับเข้�เป็็นิกิรรมกิ�รของบริษััท ต่้อไป็อีกิ 
ว�ระหนึิ�ง โดำยเป็็นิกิรรมกิ�รที�มีคุณสมบัติ้เป็็นิอิสระ

(2) นิ�ยวนัิส แต้้ไพีสิฐพีงษ์ั ดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงเป็็นิป็ระธุ�นิคณะกิรรมกิ�ร 
บริห�ร บริษััทเบท�โกิร จีำ�กัิดำ (มห�ชนิ) และบริษััทในิเครือ 
ของเบท�โกิร ซึี�งมคีว�มสมัพัีนิธ์ุท�งธุุรกิิจีกัิบบรษัิัทย่อยของ
บริษััทเกิินิกิว่� 20 ล้�นิบ�ทขึ�นิไป็ ถืือเป็็นิกิ�รมีคว�มสัมพัีนิธ์ุ
ท�งธุุรกิิจีในิมูลค่�เกิินิกิว่�หลักิเกิณฑ์์ที�กิำ�หนิดำในิป็ระกิ�ศ 
คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิ คณะกิรรมกิ�รบริษััท  
(นิ�ยวนัิส แต้้ไพีสิฐพีงษั ์ไม่ได้ำเป็็นิกิรรมกิ�รบรษัิัทในิขณะนัิ�นิ) 
โดำยข้อเสนิอแนิะของคณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและ
สรรห� ไดำ้พิีจี�รณ�อย่�งรอบคอบต้�มหลักิคว�มไว้ว�งใจี
และกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�ด้ำวยคว�มรับผิิดำชอบ ระมัดำระวัง และ
ซืี�อสัต้ยสุ์จีริต้ของกิรรมกิ�ร (Fiduciary Duties) ต้�มม�ต้ร� 

89/7 แห่งพีระร�ชบัญญัติ้หลักิทรัพีย์และต้ล�ดำหลักิทรัพีย์  
พี.ศ. 2535 (ที�ได้ำแก้ิไขเพิี�มเติ้ม) มีคว�มเห็นิว่� กิ�รแต่้งตั้�ง 
นิ�ยวนัิส แต้้ไพีสิฐพีงษ์ั เป็็นิกิรรมกิ�รอิสระของบริษััท ไม่มี
ผิลกิระทบต่้อกิ�รป็ฏิิบติั้หน้ิ�ที�และกิ�รให้คว�มเห็นิที�เป็็นิอสิระ 
ของนิ�ยวนัิส แต้้ไพีสิฐพีงษ์ั แต่้อย่�งใดำ อีกิทั�งคว�มสัมพัีนิธ์ุ 
ท�งธุุรกิิจีกัิบบริษััทย่อยของบริษััทข้�งต้้นิ ไม่ก่ิอให้เกิิดำ 
กิ�รขัดำผิลป็ระโยชนิ์ระหว่�งสององค์กิร และกิ�รมีคว�มรู้  
คว�มส�ม�รถืและป็ระสบกิ�รณ์ในิด้ำ�นิธุุรกิิจีกิ�รค้�อย่�ง 
ย�วนิ�นิ โดำยเฉพี�ะอย่�งยิ�งในิธุุรกิิจีด้ำ�นิอุป็โภคบริโภค 
ที�ใกิล้ชิดำกัิบลูกิค้�ซึี�งจีะช่วยสง่เสริมและสนัิบสนุินิกิ�รดำำ�เนิินิ 
ธุุรกิิจีและกิ�รขย�ยธุุรกิิจี ต้ลอดำจีนิกิ�รบรหิ�รจีดัำกิ�รบริษััท 
ขนิ�ดำใหญที่�เป็็นิป็ระโยชนิแ์ละเพิี�มป็ระสทิธุภิ�พีในิกิ�รป็ฏิิบัติ้ 
หน้ิ�ที�ของคณะกิรรมกิ�รบริษััทอีกิด้ำวย จึีงได้ำเปิ็ดำเผิยข้อมูล 
ที�เกีิ�ยวข้องข้�งต้้นิในิหนัิงสือนัิดำป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ และเสนิอให้ 
ที�ป็ระชุมส�มญัผู้ิถืือหุ้นิป็ระจีำ�ปี็ 2563 (ครั�งที� 27) เมื�อวันิที� 
24 มีนิ�คม 2563 เลือกิตั้�งนิ�ยวนัิส แต้้ไพีสิฐพีงษ์ั เป็็นิ 
กิรรมกิ�รของบริษััท โดำยเป็็นิกิรรมกิ�รที�มีคณุสมบัติ้เป็็นิอิสระ

การสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกิรรมกิ�รบริษััทมอบหม�ยให้คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ล 
และสรรห�พิีจี�รณ�สรรห�บุคคลที�มีคุณสมบัติ้เหม�ะสมเป็็นิ 
กิรรมกิ�รแทนิกิรรมกิ�รที�ครบกิำ�หนิดำออกิต้�มว�ระหรือกิรณีอื�นิ ๆ  
เสนิอต่้อคณะกิรรมกิ�รบริษััท และ/หรือที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ 
เพืี�อพิีจี�รณ�เลือกิตั้�ง โดำยคัดำเลือกิจี�กิผู้ิทรงคุณวุฒิที�มีพืี�นิฐ�นิ 
และคว�มเชี�ยวช�ญจี�กิหล�กิหล�ยอ�ชพีี มีภ�วะผู้ินิำ� วิสัยทัศนิ์ 
กิว้�งไกิล เป็็นิผู้ิมีคุณธุรรมและจีริยธุรรม มีป็ระวัติ้กิ�รทำ�ง�นิ 
ที�โป็ร่งใสไม่ด่ำ�งพีร้อย รวมทั�งมีคว�มส�ม�รถืในิกิ�รแสดำง 
คว�มคิดำเห็นิอย่�งเป็็นิอิสระ 

ที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิมีสิทธิุเลือกิตั้�งกิรรมกิ�รต้�มหลักิเกิณฑ์์และวิธีุกิ�ร 
ที�กิำ�หนิดำไว้ในิข้อบังคับของบริษััท โดำยผู้ิถืือหุ้นิมีคะแนินิเสียง 
เท่�กัิบหนึิ�งหุ้นิต่้อหนึิ�งเสียง ใช้วิธีุออกิเสียงลงคะแนินิเลือกิ
กิรรมกิ�รเป็็นิร�ยบุคคล และผู้ิถืือหุ้นิมีสิทธิุเลือกิตั้�งบุคคลที�ได้ำรับ 
กิ�รเสนิอชื�อเป็็นิกิรรมกิ�รไดำไ้ม่เกิินิจีำ�นิวนิกิรรมกิ�รที�จีะเลอืกิตั้�ง 
ในิครั�งนัิ�นิ โดำยจีะแบ่งคะแนินิเสียงไม่ได้ำ และป็ระธุ�นิในิที�ป็ระชุม 
ส�ม�รถืลงคะแนินิเสียงอีกิเสียงหนึิ�งเป็็นิเสียงชี�ข�ดำเพืี�อให้ได้ำ 
จีำ�นิวนิกิรรมกิ�รที�จีะเลือกิตั้�งในิครั�งนัิ�นิ โดำยในิปี็ 2563 ที�ป็ระชุม 
ส�มัญผู้ิถืือหุ้นิป็ระจีำ�ปี็ 2563 (ครั�งที� 27) วันิที� 24 มีนิ�คม 2563  
ได้ำพิีจี�รณ�เลือกิตั้�งกิรรมกิ�รร�ยเดิำมทั�ง 4 คนิ ได้ำแก่ิ ศ�สต้ร�จี�รย ์
พิีเศษักิิติ้พีงศ์ อุรพีีพัีฒนิพีงศ์ นิ�งไขศรี เนืิ�องสิกิข�เพีียร  
นิ�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพี และนิ�ยธุนิวงษ์ั อ�รีรัชชกุิล กิลับเข้�เป็็นิ 
กิรรมกิ�รอีกิว�ระหนึิ�ง ต้�มที�คณะกิรรมกิ�รบริษััทเสนิอ นิอกิจี�กินีิ� 
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ที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิครั�งดัำงกิล่�วได้ำอนุิมัติ้กิ�รเพิี�มจีำ�นิวนิกิรรมกิ�ร
จี�กิจีำ�นิวนิ 10 คนิเป็็นิ 12 คนิ โดำยเลอืกิตั้�งนิ�ยวนัิส แต้้ไพีสฐิพีงษั์  
และนิ�ยวิบูลย์ ต้วงสิทธิุสมบัติ้ เป็็นิกิรรมกิ�รเพิี�มเต้ิมต้�มที� 
คณะกิรรมกิ�รบริษััทเสนิอ 

ดำ้�นิกิ�รสรรห�ผิู้บริห�รระดัำบสูงสุดำ คณะกิรรมกิ�รบริษััทเป็็นิ 
ผู้ิพิีจี�รณ�แต่้งตั้�งป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�รต้�มที�คณะกิรรมกิ�ร 
พิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิได้ำพิีจี�รณ�สรรห� โดำยคณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�
ค่�ต้อบแทนิมีหน้ิ�ที�ในิกิ�รพิีจี�รณ�แผินิสืบทอดำต้ำ�แหน่ิงป็ระธุ�นิ
เจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�รและผู้ิบริห�รระดัำบสูงของบริษััท และเสนิอให้
คณะกิรรมกิ�รบรษัิัทพิีจี�รณ� เพืี�อใหเ้กิิดำคว�มต้อ่เนืิ�องของกิ�ร 
ป็ฏิิบัติ้ง�นิ ส�ม�รถืทดำแทนิกัินิได้ำโดำยไม่ข�ดำต้อนิ ทั�งนีิ� ป็ระธุ�นิ 
เจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�รมีอำ�นิ�จีและหน้ิ�ที�หลักิเกีิ�ยวกัิบกิ�รบริห�รจัีดำกิ�ร 
ต่้�ง ๆ ของบริษััท ต้�มที�คณะกิรรมกิ�รบริษััทมอบหม�ย ดัำงได้ำ 
ระบุไว้ในิส่วนินิโยบ�ยกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�ร หัวข้อขอบเขต้ 
อำ�นิ�จีหน้ิ�ที�และคว�มรับผิิดำชอบของป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�ร  
ซึี�งในิปี็ 2563 ได้ำมีกิ�รทบทวนิแก้ิไขโดำยที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิ�ร
บริษััท ครั�งที� 224 (8/2563) เมื�อวันิที� 1 ธัุนิว�คม 2563 

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563

ร�ยละเอียดำกิ�รเข้�ป็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รบริษััท สำ�หรับรอบปี็บัญชีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 เป็็นิดัำงนีิ�

รายชื่อ

การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)

ประชุม 
คณะกรรมการ

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 
2563 24 มี.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 

2563

1. นิ�ยป็ระส�ร ไต้รรัต้นิ์วรกุิล 10/10 1/1 0/0

2. นิ�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพี 10/10 1/1 0/0

3. นิ�ยชุมพีล ณ ลำ�เลียง 10/10 0/1* 0/0

4. นิ�งไขศรี เนิื�องสิกิข�เพีียร 10/10 0/1* 0/0

5. นิ�ยช�ลี จีันิทนิยิ�งยง 10/10 0/1* 0/0

6. นิ�งผิ่องเพี็ญ เรืองวีรยุทธุ 10/10 0/1* 0/0

7. ศ�สต้ร�จี�รย์พีิเศษักิิต้ิพีงศ์ อุรพีีพีัฒนิพีงศ์ 10/10 0/1* 0/0

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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รายชื่อ

การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)

ประชุม 
คณะกรรมการ

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 
2563 24 มี.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 

2563

8. นิ�ยวนิัส แต้้ไพีสิฐพีงษั์** 8/8 0/0 0/0

9. นิ�ยวิบูลย์ ต้วงสิทธิุสมบัต้ิ** 8/8 0/0 0/0

10. นิ�ยธุนิวงษั์ อ�รีรัชชกุิล 10/10 1/1 0/0

11. นิ�ยธุรรมศกัิดำิ์ เศรษัฐอุดำม 10/10 1/1 0/0

12. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดำี 10/10 1/1 0/0

รวมจำ�นวนครั้งของก�รประชุมในปี 2563 10 1 0

ร้อยละของกิ�รเข้�ร่วมป็ระชุมของกิรรมกิ�ร 100 50* 0

หมายเหตุ:

*	 	เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	และเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำาแนะนำาการป้องกัน 

ควบคุมโรคโควิด	19	สำาหรับการจัดการประชุม	สัมมนา	หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	ของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ลงวันที่	11	กุมภาพันธ์	2563	จึงกำาหนด 

ให้กรรมการกึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**	 	นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	และนายวิบูลย	์ตวงสิทธิสมบัต	ิดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	(ครั้งที่	27)	วันที่	24	มีนาคม	2563	(เพิ่มจำานวน 

กรรมการ	2	คน)	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่เริ่มดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำาหนดว่า	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม	(รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ	75	ของจำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำ�หรับค่�ต้อบแทนิกิรรมกิ�รบริษััทและกิรรมกิ�รชุดำย่อยชุดำต่้�ง ๆ ป็ระจีำ�ปี็ 2563 ที�ป็ระชุมส�มัญผู้ิถืือหุ้นิ ป็ระจีำ�ปี็ 2563 
(ครั�งที� 27) เมื�อวันิที� 24 มีนิ�คม 2563 ได้ำมีมติ้อนุิมัติ้ต้�มที�คณะกิรรมกิ�รบริษััทเสนิอ โดำยมีค่�ต้อบแทนิกิรรมกิ�รชุดำย่อยชุดำต่้�ง ๆ  
เป็็นิดัำงต่้อไป็นีิ�

คณะกรรมการ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนประจำา (บาท)
เบี้ยประชุม  

(บาท/คน/ครั้ง)รายเดือน รายปี

คณะกรรมก�รบริษัท ป็ระธุ�นิ 150,000 - -

(ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 1 คนิ/กิรรมกิ�ร 11 คนิ) กิรรมกิ�ร 100,000 - -

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ป็ระธุ�นิ - 150,000 45,000

(ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 1 คนิ/กิรรมกิ�ร 2 คนิ) กิรรมกิ�ร - 100,000 30,000

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห� ป็ระธุ�นิ - 120,000 30,000

(ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 1 คนิ/กิรรมกิ�ร 2 คนิ) กิรรมกิ�ร - 100,000 20,000

คณะกรรมก�รพิิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ป็ระธุ�นิ - 120,000 30,000

(ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 1 คนิ/กิรรมกิ�ร 2 คนิ) กิรรมกิ�ร - 100,000 20,000

ทั�งนีิ� บริษััทไม่มีกิ�รจ่ี�ยค่�ต้อบแทนิและสิทธิุป็ระโยชน์ิอื�นิ ๆ ให้กิรรมกิ�รบริษััทนิอกิเหนืิอจี�กิที�ระบุไว้ข้�งต้้นิ
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ต้�ร�งต่้อไป็นีิ�แสดำงค่�ต้อบแทนิกิรรมกิ�รและกิรรมกิ�รอิสระที�เป็็นิตั้วเงินิ สำ�หรับรอบปี็บัญชีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 ที�ได้ำรับ 
จี�กิบริษััท

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)

กรรมการ

คณะ
กรรมการ

บริษัท
(12 คน)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(3 คน)

คณะ
กรรมการ

บรรษัทภิบาล
และสรรหา

(3 คน)

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัส
กรรมการ 

บริษัท 
ที่จ่ายในปี 
2563** 
(บาท)

รวม
(บาท)

1. นิ�ยป็ระส�ร ไต้รรัต้นิ์วรกิุล* 1,800,000 - - - 295,522 2,095,522

2. นิ�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพี 1,200,000 - 102,033 180,000 219,590 1,701,623

3. นิ�ยชุมพีล ณ ลำ�เลียง* 1,200,000 - - 240,000 199,067 1,639,067

4. นิ�งไขศรี เนิื�องสิกิข�เพีียร* 1,200,000 510,000 - - 219,590 1,929,590

5. นิ�ยช�ลี จีันิทนิยิ�งยง* 1,200,000 340,000 270,000 - 199,067 2,009,067

6. นิ�งผิ่องเพ็ีญ เรืองวีรยุทธุ* 1,200,000 340,000 - 62,033 199,067 1,801,100

7. ศ�สต้ร�จี�รย์พีิเศษักิิต้ิพีงศ์  
อุรพีีพัีฒนิพีงศ์* 1,200,000 - 200,000 - 136,474 1,536,474

8. นิ�ยวนิัส แต้้ไพีสิฐพีงษั์* 925,806.50 - - 117,967 - 1,043,773.50

9. นิ�ยวิบูลย์ ต้วงสิทธุิสมบตั้ิ 925,806.50 - 97,967 - - 1,023,773.50

10. นิ�ยธุนิวงษั์ อ�รีรัชชกุิล 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

11. นิ�ยธุรรมศักิด์ิำ เศรษัฐอุดำม 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

12. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดำี 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

13. นิ�ยรุ่งโรจีนิ์ รังสิโยภ�ส*** - - - - 35,400 35,400

รวม 14,451,613 1,190,000 670,000 600,000 2,162,547 19,074,160

หมายเหตุ:

*	 	เป็นกรรมการอิสระ

**	 	โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี	 2563	 คำานวณจากเงินปันผลประจำาปี	 2562	 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2563	 ตามส่วนของเวลาที่เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 

1	มิถุนายน	2562	-	31	ธันวาคม	2562

***		ในปี	2562	ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	-	23	มิถุนายน	จึงได้รับโบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี	2563	ตามส่วนของเวลาที่เป็นประธานกรรมการตั้งแต่

วันที	่1	-	23	มิถุนายน	2562

1.	 	กรรมการลำาดับที	่1	ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ	

2.	 	กรรมการลำาดับที	่2	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที	่2	มิถุนายน	2563	จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที	่1	มกราคม	2563	-	2	มิถุนายน	2563

3.	 	กรรมการลำาดับที	่3	ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

4.	 	กรรมการลำาดับที	่6	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที	่2	มิถุนายน	2563	จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่	1	มกราคม	2563	-	2	มิถุนายน	2563

5.	 	กรรมการลำาดับที	่8	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที	่24	มีนาคม	2563	และเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563

6.	 	กรรมการลำาดับที	่9	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที	่24	มีนาคม	2563	และเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563

ทั�งนีิ� บริษััทไม่มีกิ�รจ่ี�ยค่�ต้อบแทนิและสิทธิุป็ระโยชน์ิอื�นิ ๆ ให้กิรรมกิ�รบริษััทนิอกิเหนืิอจี�กิที�ได้ำรับอนุิมัติ้จี�กิที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ 
ต้�มร�ยละเอียดำข้�งต้้นิ
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ 
ปี 2563
 กิรรมกิ�รอสิระของบรษัิัทที�เป็็นิกิรรมกิ�รอสิระของบรษัิัทปู็นิซิีเมนิต้ไ์ทย จีำ�กัิดำ (มห�ชนิ) (SCC) ไดำรั้บค่�ต้อบแทนิจี�กิ SCC ดัำงนีิ�

รายชื่อ ตำาแหน่งใน SCC ค่าตอบแทนรวม (บาท)

1. นิ�ยป็ระส�ร ไต้รรัต้นิ์วรกุิล กิรรมกิ�รอสิระ และป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รพีจิี�รณ�ผิลต้อบแทนิ 5,300,500.00

2. นิ�ยชุมพีล ณ ลำ�เลียง กิรรมกิ�รอิสระ รองป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 
และป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห�

5,272,478.02

คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัจากการเปน็กรรมการในบรษิทัย่อย ป ี2563

- ไม่มี -

ร�ยละเอยีดำกิ�รเข้�ป็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รบรษัิัท และค�่ต้อบแทนิของกิรรมกิ�รและผู้ิบริห�รของบรษัิัทยอ่ยที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลกัิ 
ของบริษััท จีำ�นิวนิ 5 แห่ง ได้ำแก่ิ บริษััทสย�มคร�ฟท์อุต้ส�หกิรรม จีำ�กัิดำ (SKIC) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) บริษััท 
กิลุ่มสย�มบรรจุีภัณฑ์์ จีำ�กัิดำ (TCG) บริษััทฟินิิคซี พัีลพี แอนิด์ำ เพีเพีอร์ จีำ�กัิดำ (มห�ชนิ) (PPPC) และบริษััททีซีี เฟล็กิซิีเบิลแพีคเกิจีจิี�ง  
จีำ�กัิดำ (TCFP) สำ�หรับรอบปี็บัญชีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 มีร�ยละเอียดำดัำงนีิ�

1) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด (SKIC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทของ SKIC ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 5 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรมกิ�รบริษััท ดัำงนีิ� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดำี* ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 3/3 6/6

2. นิ�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพีวงศ์* กิรรมกิ�ร 10/10 6/6

3. นิ�ยกิุลเชฏิฐ์ ธุ�ร�จีันิทร์* กิรรมกิ�ร 3/3 6/6

4. นิ�ยเอกิร�ช นิิโรจีนิ์* กิรรมกิ�ร 3/3 6/6

5. นิ�ยสุรช� อุดำมศักิด์ิำ* กิรรมกิ�ร 2/2 6/6

หมายเหตุ:	 *	กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่�ตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่�ตอบแทนอ่�น

- ไม่มี -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

(ก) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรม�ธิุกิ�รของ Fajar ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 9 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรม�ธิุกิ�รบริษััท ดัำงนีิ�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยธุนิวงษั์ อ�รีรัชชกิุล* ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 3/3 7/7

2. Mr. Tony Tjandra กิรรมกิ�รอิสระ 7/7 7/7

3. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดีำ* กิรรมกิ�ร 3/3 7/7

4. นิ�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพีวงศ์* กิรรมกิ�ร 3/3 7/7

5. Mr. Winarko Sulistyo กิรรมกิ�ร 7/7 7/7

6. Ms. Vilia Sulistyo กิรรมกิ�ร 3/3 7/7

7. Mr. Chong Thian Lim กิรรมกิ�รอิสระ 3/3 7/7

8. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กิรรมกิ�รอิสระ 7/7 7/7

9. นิ�ยกิิต้ต้ิ ต้ั�งจีิต้รมณีศักิดำ�* กิรรมกิ�ร - 3/3

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบของ Fajar ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 3 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรมกิ�รบริษััท ดัำงนีิ�

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

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) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รสรรห�และกิำ�หนิดำค่�ต้อบแทนิของ Fajar ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 3 คนิ 
โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม ดัำงนีิ�

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. Mr. Tony Tjandra  3/3 3/3

2. Ms. Vilia Sulistyo  - 0/0

3. Mr. Kurniawan  3/3 3/3

4. Mr. Winarko Sulistyo  3/3 3/3

5. Ms. Linda Laulendra 3/3 -

หมายเหตุ:
(1)	 Ms.	Vilia	Sulistyo	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในวันที่	30	พฤศจิกายน	2563	แทน	Mr.	Winarko	Sulistyo
(2)	 Ms.	Linda	Laulendra	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	31	มกราคม	2563

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่�ตอบแทนที�เป็นตัวเงิน 

สำ�หรับรอบปี็บัญชีสิ�นิสุดำวันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 Fajar ได้ำจ่ี�ยค่�ต้อบแทนิที�เป็็นิตั้วเงินิให้แก่ิกิรรมกิ�รของ Fajar 
ที�ไม่ได้ำเป็็นิกิรรมกิ�รของบริษััท จีำ�นิวนิ 5 ร�ย เป็็นิจีำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 4,598,160,000 รูเปี็ย (9,757,295.52 บ�ท)

รายชื่อ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 (รูเปีย)

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด 
ค่าตอบแทน รวม

1. นิ�ยธุนิวงษั์ อ�รีรัชชกุิล* - - - -

2. Mr. Tony Tjandra  1,148,160,000 - - 1,148,160,000

3. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดำี*  - - -  - 

4. นิ�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพีวงศ์*  - - -  - 

5. Mr. Winarko Sulistyo  1,200,000,000 - - 1,200,000,000

6. Ms. Vilia Sulistyo  960,000,000 - - 960,000,000

7. Mr. Chong Thian Lim  600,000,000 - - 600,000,000

8. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo 690,000,000 - - 690,000,000

9. นิ�ยกิิต้ต้ิ ตั้�งจิีต้รมณีศกัิดำ�* - - - -

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

(2) ค่�ตอบแทนอ่�น

- ไม่มี -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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3) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (TCG)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทของ TCG ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 8 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรมกิ�รบริษััท ดัำงนีิ� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดำี* ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 8/8 7/7

2. Mr. Hirofumi Hori กิรรมกิ�ร 2/8 1/7

3. นิ�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพีวงศ์* กิรรมกิ�ร 8/8 7/7

4. Mr. Yosuke Kawamoto กิรรมกิ�ร 2/8 0/4

5. Mr. Tamotsu Shiiya กิรรมกิ�ร 8/8 7/7

6. นิ�ยกิุลเชฏิฐ์ ธุ�ร�จีันิทร์* กิรรมกิ�ร 3/3 7/7

7. นิ�ยสุชัย กิอป็ระเสริฐศรี* กิรรมกิ�ร 3/3 7/7

8. นิ�ยสุรช� อุดำมศกัิดำิ์* กิรรมกิ�ร 2/2 7/7

9. Mr. Toshinobu Sada กิรรมกิ�ร - 1/3

หมายเหตุ:		 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

	 (1)	Mr.	Toshinobu	Sada	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่9	เมษายน	2563	แทน	Mr.	Yosuke	Kawamoto

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่�ตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่�ตอบแทนอ่�น

- ไม่มี -
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4) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน) (PPPC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทของ PPPC ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 7 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม
คณะกิรรมกิ�รบริษััท ดัำงนีิ� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดีำ* ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 2/2 6/6

2. Mr. Noboru Morita กิรรมกิ�ร 4/6 0/2

3. นิ�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพีวงศ์* กิรรมกิ�ร 6/6 6/6

4. นิ�ยวิช�ญ เจีริญกิิจีสุพีัฒนิ์* กิรรมกิ�ร 6/6 6/6

5. Mr. Yusuke Mano กิรรมกิ�ร 3/3 6/6

6. นิ�ยกิุลเชฏิฐ์ ธุ�ร�จีันิทร์* กิรรมกิ�ร 2/2 6/6

7. นิ�ยสุรช� อุดำมศักิด์ิำ* กิรรมกิ�ร 1/1 6/6

8. Mr. Norio Ozawa กิรรมกิ�ร - 2/4

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

	 (1)	Mr.	Norio	Ozawa	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่13	พฤษภาคม	2563	แทน	Mr.	Noboru	Morita

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่�ตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่�ตอบแทนอ่�น

- ไม่มี -

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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5) บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิ้ง จำากัด (TCFP)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันิที� 31 ธัุนิว�คม 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทของ TCFP ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 8 คนิ โดำยมีร�ยละเอียดำกิ�รป็ระชุม
คณะกิรรมกิ�รบริษััท ดัำงนีิ� 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยวิช�ญ จีิต้ร์ภักิดีำ* ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร 5/5 4/4

2. นิ�ยกิรัณย์ เต้ชะเสนิ* กิรรมกิ�ร 5/5 4/4

3. Mr. Hirofumi Hori กิรรมกิ�ร 2/5 1/4

4. Mr. Yosuke Kawamoto กิรรมกิ�ร 2/5 0/1

5. Mr. Kenzo Sano กิรรมกิ�ร 4/4 4/4

6. นิ�ยสุชัย กิอป็ระเสริฐศรี* กิรรมกิ�ร 2/2 4/4

7. นิ�ยกิุลเชฏิฐ์ ธุ�ร�จีันิทร์* กิรรมกิ�ร 2/2 4/4

8. นิ�ยสุรช� อุดำมศักิด์ิำ* กิรรมกิ�ร 1/1 4/4

9. Mr. Toshinobu Sada กิรรมกิ�ร - 1/3

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

	 (1)	Mr.	Toshinobu	Sada	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที	่9	เมษายน	2563	แทน	Mr.	Yosuke	Kawamoto

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่�ตอบแทนที�เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่�ตอบแทนอ่�น

- ไม่มี -
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำาดับ บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

จำานวนคน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(บาท)
ค่าตอบแทนอื่น

(บาท)

1. SKIC 5 ไม่มี ไม่มี

2. Fajar 9 9,757,295.52 ไม่มี

3. TCG 9 ไม่มี ไม่มี

4. PPPC 8 ไม่มี ไม่มี

5. TCFP 9 ไม่มี ไม่มี

การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในิปี็ 2563 ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััท ครั�งที� 224 (8/2563) เมื�อวันิที� 1 ธัุนิว�คม 2563 มีมติ้เห็นิสมควรให้ทบทวนิและ 
ป็รับป็รุงนิโยบ�ยกิ�รกิำ�กัิบดำแูลและกิ�รบรหิ�รจีดัำกิ�รบรษัิัทยอ่ยที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลกัิและบริษััทร่วมที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลักิของบรษัิัท 
เพืี�อใหส้อดำคลอ้งกิบักิ�รป็รบัป็รุงโครงสร�้งกิ�รจีดัำกิ�รภ�ยในิองคก์ิร นิโยบ�ยดัำงกิล่�วกิำ�หนิดำกิรอบและกิลไกิในิกิ�รกิำ�กัิบดูำแลนิโยบ�ย
และกิ�รดำำ�เนิินิง�นิของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมที�สำ�คัญ ดัำงนีิ� 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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• ก�รแตง่ต้ังหร่อเสนอช่�อบุคคลเปน็กรรมก�รหร่อผู้้�บริห�ร
ในบริษัทย่่อย่และบริษัทร่วม

เพืี�อใหบ้รษัิัทมั�นิใจีว่� บริษััทยอ่ยมีกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มแนิวนิโยบ�ย 
ต้ลอดำจีนิเป้็�หม�ย วิสัยทัศน์ิ แผินิธุุรกิิจีระยะกิล�ง และ
แผินิกิลยุทธ์ุในิกิ�รเติ้บโต้ของบริษััทอย่�งมีป็ระสิทธิุภ�พี 
บริษััทมีนิโยบ�ยแต้ง่ตั้�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิ�รหรอืผู้ิบริห�ร 
ในิบริษััทย่อยและบริษััทร่วมอย่�งน้ิอยต้�มสัดำส่วนิกิ�ร 
ถืือหุ้นิของบริษััทในิบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมดัำงกิล่�ว เว้นิแต่้ 
คณะกิรรมกิ�รบริษััทพิีจี�รณ�แล้วเห็นิว่� โครงสร้�งของ 
คณะกิรรมกิ�รและโครงสร้�งกิ�รจัีดำกิ�รที�มีบุคคลไป็เป็็นิ 
กิรรมกิ�รหรอืผู้ิบริห�รในิบรษัิัทยอ่ยและบรษัิัทร่วม ที�น้ิอยกิว่� 
สัดำส่วนิกิ�รถืือหุ้นิของบริษััทในิบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม 
ดัำงกิล่�ว ไม่กิระทบต่้ออำ�นิ�จีของบริษััทในิกิ�รกิำ�หนิดำนิโยบ�ย 
และกิ�รดำำ�เนิินิกิ�รในิเรื�องที�มีนัิยสำ�คัญหรอืมีผิลต้อ่ฐ�นิะท�ง 
กิ�รเงนิิและผิลกิ�รดำำ�เนิินิง�นิของบรษัิัทย่อยหรอืบรษัิัทร่วมนัิ�นิ 
หรือมีกิ�รถ่ืวงดุำลอำ�นิ�จีอย่�งเหม�ะสมในิบริษััทย่อยหรือ 
บริษััทร่วมนัิ�นิ นิอกิจี�กินีิ� บุคคลที�จีะได้ำรับกิ�รแต่้งตั้�งหรือเสนิอชื�อ 
เป็็นิกิรรมกิ�รหรือผู้ิบริห�รในิบริษััทย่อยและบริษััทร่วม 
ต้้องมีคุณสมบัติ้ต้�มที�คณะกิรรมกิ�รบริษััทกิำ�หนิดำ

• ก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน��ที�และคว�มรับผิู้ดชอบ 
ของกรรมก�รและผู้้�บริห�รที�เป็นตัวแทนของบริษัทใน 
บริษัทย่่อย่หร่อบริษัทร่วม ในก�รควบคุมหร่อมีส่วนร่วม 
ในก�รกำ�หนดนโย่บ�ย่ที�สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุุรกิจ

กิรรมกิ�รและผู้ิบริห�รของบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมที� 
ได้ำรับกิ�รแต่้งตั้�งหรือเสนิอชื�อจี�กิบริษััท มีหน้ิ�ที�กิำ�กัิบดูำแล
ให้มั�นิใจีว่� ก่ิอนิที�บริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมนัิ�นิจีะเข้�ทำ�
ร�ยกิ�รหรือดำำ�เนิินิกิ�รใดำ ๆ  ซึี�งมีนัิยสำ�คัญหรือมีผิลต่้อฐ�นิะ 
ท�งกิ�รเงินิและผิลกิ�รดำำ�เนิินิง�นิของบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม 
ต้�มที�กิำ�หนิดำไว้ในิคู่มืออำ�นิ�จีดำำ�เนิินิกิ�ร และข้อบังคับ 
ของบริษััทยอ่ยหรือบริษััทร่วมนัิ�นิ ต้้องได้ำรับคว�มเห็นิชอบ/ 
อนุิมัติ้จี�กิคณะกิรรมกิ�รของบริษััท หรือที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ 
ของบริษััท (แล้วแต่้กิรณี) ก่ิอนิที�บริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม 
จีะจัีดำป็ระชุมคณะกิรรมกิ�ร และ/หรือจีัดำป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ 
ของต้นิเอง เพืี�อพิีจี�รณ�อนุิมัติ้ก่ิอนิกิ�รทำ�ร�ยกิ�รหรือ 
ดำำ�เนิินิกิ�รในิเรื�องนัิ�นิ

• ก�รเปิดเผู้ย่ข�อม้ลของบริษัทย่่อย่

บริษััทย่อยต้้องเปิ็ดำเผิยข้อมูลเกีิ�ยวกัิบฐ�นิะท�งกิ�รเงนิิและ 
ผิลกิ�รดำำ�เนิินิง�นิ กิ�รทำ�ร�ยกิ�รที�เกีิ�ยวโยงกินัิของบรษัิัทยอ่ย 
ต้ลอดำจีนิกิ�รได้ำม�หรือจีำ�หน่ิ�ยไป็ซึี�งทรัพีย์สินิและ/หรือ 
ร�ยกิ�รที�มีนัิยสำ�คัญให้แก่ิบริษััททร�บโดำยครบถ้ืวนิ ถูืกิต้้อง 
และภ�ยในิกิำ�หนิดำเวล�ที�สมควรต้�มที�บริษััทกิำ�หนิดำ  
ร�ยง�นิแผินิกิ�รป็ระกิอบธุุรกิิจี กิ�รขย�ยธุุรกิิจี โครงกิ�ร 

ลงทุนิขนิ�ดำใหญ่ต้�มที�ได้ำรับอนุิมัติ้จี�กิบริษััท ต้ลอดำจีนิ 
กิ�รเข้�ร่วมลงทุนิกัิบผู้ิป็ระกิอบกิ�รร�ยอื�นิ ๆ 

• ก�รกำ�หนดระบบก�รควบคุมภ�ย่ในที�เหม�ะสมและรัดกุม
เพีิย่งพิอในบริษัทย่่อย่ที�เป็นบริษัทที�ประกอบธุุรกิจหลัก 
และกลไกอ่�นในก�รกำ�กับด้แลบริษัทย่่อย่ดังกล่�ว

ตั้วอย่�งระบบกิ�รควบคุมภ�ยในิและกิลไกิในิกิ�รกิำ�กัิบ 
ดูำแลบริษััทยอ่ยที�เป็็นิบริษััทที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลักิ ได้ำแก่ิ

 • ก�รใช�ข�อม้ลภ�ย่ในของบริษัทย่่อย่

บริษััทห้�มมิให้กิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร พีนัิกิง�นิ ลูกิจ้ี�ง 
หรือผู้ิได้ำรับมอบหม�ยของบริษััทย่อย รวมถึืงคู่สมรส 
และบุต้รที�ยังไม่บรรลุนิิติ้ภ�วะของบุคคลดัำงกิล่�วใช้ 
ข้อมูลภ�ยในิของบริษััทหรือบริษััทย่อย ทั�งที�ได้ำม�จี�กิ 
กิ�รกิระทำ�ต้�มหนิ้�ที�หรือในิท�งอื�นิท�งใดำที�มีหรือ 
อ�จีจีะมผีิลกิระทบอย�่งมนัีิยสำ�คัญต่้อร�ค�หลกัิทรพัีย์ 
ของบริษััท เพืี�อป็ระโยชน์ิต่้อต้นิเองหรอืผู้ิอื�นิไม่ว่�ท�งต้รง 
และ/หรือท�งอ้อม และไม่ว่�จีะได้ำรับผิลต้อบแทนิ 
หรือไม่ก็ิต้�ม

 • ระเบีย่บอำ�น�จอนุมัติและดำ�เนินก�รในก�รเข��ทำ�
ธุุรกรรมต่�ง ๆ 

คณะกิรรมกิ�รของบริษััทย่อยมีอำ�นิ�จีอนุิมัติ้เรื�องต่้�ง ๆ  
ของบรษัิัทยอ่ยต้�มขอบเขต้หนิ�้ที�ที�กิำ�หนิดำโดำยกิฎหม�ย  
ข้อบังคับของบริษััทย่อย และมติ้ที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิ 
ของบริษััทย่อย บริษััทได้ำกิำ�หนิดำให้ร�ยกิ�รหรือกิ�ร 
ดำำ�เนิินิกิ�รของบริษััทย่อยในิเรื�องดัำงต่้อไป็นีิ�ต้้องไดำ้รับ 
อนุิมัติ้จี�กิคณะกิรรมกิ�รของบริษััท หรือที�ป็ระชุม 
ผู้ิถืือหุ้นิของบริษััท (แล้วแต่้กิรณี) ซึี�งรวมถึืงกิ�รอนุิมัติ้
งบป็ระม�ณป็ระจีำ�ปี็ กิ�รจ่ี�ยเงินิปั็นิผิล กิ�รแต่้งตั้�ง 
ผู้ิสอบบัญชี (กิรณีที�ไมอ่ยูใ่นิสังกิดัำสำ�นัิกิง�นิสอบบญัชใีนิ
เครือข่�ยเดีำยวกัินิกัิบผู้ิสอบบัญชีของบริษััท) กิ�รเพิี�มทุนิ/ 
ลดำทุนิที�เป็็นิผิลให้สัดำส่วนิกิ�รถืือหุ้นิเป็ลี�ยนิแป็ลง กิ�รแก้ิไข 
ข้อบังคับ กิ�รทำ�ร�ยกิ�รเกีิ�ยวโยง กิ�รข�ยหรือโอนิ 
กิิจีกิ�รของบริษััทย่อย กิ�รกู้ิ/ให้กู้ิ/คำ��ป็ระกัินิ/ให้คว�ม 
ช่วยเหลือท�งกิ�รเงินิ กิ�รเลิกิกิิจีกิ�ร ร�ยกิ�รอื�นิใดำ 
ที�ไม่ใช่ร�ยกิ�รธุุรกิิจีป็กิติ้ เป็็นิต้้นิ ทั�งนีิ�ให้นิำ�หลักิเกิณฑ์์ 
กิ�รคำ�นิวณร�ยกิ�รต้�มที�กิำ�หนิดำไว้ในิป็ระกิ�ศของ
คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิและคณะกิรรมกิ�ร
ต้ล�ดำหลักิทรัพีย์แห่งป็ระเทศไทย เรื�องกิ�รไดำ้ม�หรือ
จีำ�หน่ิ�ยไป็ซึี�งทรัพีย์สินิ และ/หรือเรื�องกิ�รทำ�ร�ยกิ�ร
ที�เกีิ�ยวโยงกัินิ (แล้วแต่้กิรณี) ม�บังคับใช้โดำยอนุิโลม 
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แนวทางการกำากับดูแลความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บรหิาร 
และผู้ถือหุ้นใหญ่
คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำกิำ�หนิดำนิโยบ�ยกิ�รเข้�ทำ�ร�ยกิ�รที� 
เกีิ�ยวโยงกัินิและนิโยบ�ยป้็องกัินิคว�มขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชน์ิ  
เพืี�อให้มั�นิใจีว่�บริษััทมีกิ�รกิำ�กัิบดูำแลคว�มขัดำแย้งท�ง 
ผิลป็ระโยชน์ิของกิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร และผู้ิถืือหุ้นิใหญข่องบริษััท 
และบริษััทย่อยที�สอดำคล้องกัิบพีระร�ชบัญญัติ้หลักิทรัพีย์และ
ต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ พี.ศ. 2535 และที�แก้ิไขเพิี�มเติ้ม ป็ระกิ�ศ 
คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิที� ทจี. 21/2551 เรื�อง หลักิเกิณฑ์์
ในิกิ�รทำ�ร�ยกิ�รที�เกีิ�ยวโยงกัินิ และป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�ร 
ต้ล�ดำหลักิทรัพียแ์ห่งป็ระเทศไทย (บจี/ป็ 22-01) เรื�อง กิ�รเปิ็ดำเผิย 
ข้อมูลและกิ�รป็ฏิิบัติ้กิ�รของบริษััทจีดำทะเบียนิในิร�ยกิ�รที� 
เกีิ�ยวโยงกัินิ พี.ศ. 2546 ต้ลอดำจีนิกิฎหม�ย ข้อบังคับ ป็ระกิ�ศ 
หรือคำ�สั�งต่้�ง ๆ  ที�เกีิ�ยวข้องอย่�งเคร่งครัดำ โดำยกิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร 
หรือบุคคลที�มีคว�มเกีิ�ยวข้องของบริษััทย่อย จีะกิระทำ�ธุุรกิรรมกัิบ 
บริษััทย่อยได้ำต่้อเมื�อธุุรกิรรมดัำงกิล่�วได้ำรับอนุิมัติ้จี�กิคณะกิรรมกิ�ร 
ของบริษััทย่อย และ/หรือคณะกิรรมกิ�รของบริษััท และ/หรือ 
ที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิของบริษััทยอ่ย และ/หรือที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิของ 
บริษััท (แล้วแต่้กิรณี) ต้�มแต่้ขนิ�ดำร�ยกิ�รที�คำ�นิวณได้ำ (โดำยนิำ� 
หลักิเกิณฑ์์กิ�รคำ�นิวณร�ยกิ�รต้�มที�กิำ�หนิดำไว้ในิป็ระกิ�ศของ 
คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิ และป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�ร 
ต้ล�ดำหลักิทรัพีย์แห่งป็ระเทศไทยเกีิ�ยวกัิบเรื�องร�ยกิ�รที� 
เกีิ�ยวโยงกัินิ และ/หรือป็ระกิ�ศที�แก้ิไขเพิี�มเติ้มที�ใช้บังคับอยู่ 
ในิขณะนัิ�นิ ม�บังคับใช้โดำยอนุิโลม) 

ทั�งนีิ� เว้นิแต่้เป็็นิกิ�รทำ�ธุุรกิรรมที�เป็็นิข้อต้กิลงท�งกิ�รค้�ในิ
ลักิษัณะเดำียวกัิบที�วิญญููชนิจีะพีึงกิระทำ�กัิบคู่สัญญ�ทั�วไป็ในิ
สถื�นิกิ�รณ์เดีำยวกัินิ ด้ำวยอำ�นิ�จีต้่อรองท�งกิ�รค้�ที�ป็ร�ศจี�กิ
อิทธิุพีลในิกิ�รที�ต้นิมีสถื�นิะเป็็นิกิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร หรือบุคคล 
ที�มีคว�มเกีิ�ยวข้องแล้วแต่้กิรณี และเป็็นิข้อต้กิลงท�งกิ�รค้� 
ที�ไดำ้รับอนุิมัติ้จี�กิคณะกิรรมกิ�รของบริษััท หรือเป็็นิไป็ต้�ม 
หลักิกิ�รที�คณะกิรรมกิ�รของบริษััทอนุิมัติ้ไว้แล้ว

นิอกิจี�กินีิ� บริษััทได้ำกิำ�หนิดำแนิวป็ฏิิบัติ้อื�นิ ๆ ที�สำ�คัญ อ�ทิ

1. กิรรมกิ�รและผู้ิบริห�รของบริษััทย่อยต้้องหลีกิเลี�ยงกิ�รทำ� 
ร�ยกิ�รที�อ�จีก่ิอให้เกิิดำคว�มขัดำแย้งกัิบผิลป็ระโยชน์ิของ 
บริษััทย่อยอย่�งมีนัิยสำ�คัญ ในิกิรณีที�มีกิ�รทำ�ร�ยกิ�รดัำงกิล่�ว 
ต้้องแจ้ีงข้อมูลให้คณะกิรรมกิ�รของบริษััทย่อยทร�บ และ 
คณะกิรรมกิ�รของบริษััทย่อยมีหน้ิ�ที�แจ้ีงเรื�องดัำงกิล่�ว 
ให้คณะกิรรมกิ�รของบริษััท เพืี�อป็ระกิอบกิ�รพิีจี�รณ�อนุิมัติ้

2. กิรรมกิ�รของบริษััทย่อยต้้องไม่มีส่วนิร่วมอนุิมัติ้ในิเรื�องที� 
ต้นิเองมีส่วนิได้ำเสียหรือมีคว�มขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชน์ิ 
ทั�งท�งต้รงและท�งอ้อม

3. กิ�รกิระทำ�ดัำงต่้อไป็นีิ�ซึี�งเป็็นิผิลให้กิรรมกิ�รหรือบุคคลที�มี 
คว�มเกีิ�ยวข้องของบริษััทยอ่ยได้ำรับป็ระโยชน์ิท�งกิ�รเงินิอื�นิ 
นิอกิเหนืิอจี�กิที�พึีงได้ำต้�มป็กิติ้ หรือเป็็นิเหตุ้ให้บริษััทหรือ 
บริษััทยอ่ยได้ำรับคว�มเสียห�ย ให้สันินิิษัฐ�นิว่�เป็็นิกิ�รกิระทำ� 
ที�ขัดำแย้งกัิบผิลป็ระโยชน์ิของบริษััทยอ่ยอย�่งมีนัิยสำ�คัญ

(กิ)  กิ�รทำ�ธุุรกิรรมระหว่�งบริษััทย่อยกัิบกิรรมกิ�รหรือ
บุคคลที�มีคว�มเกีิ�ยวข้องโดำยมิได้ำเป็็นิไป็ต้�มหลักิเกิณฑ์์
ของกิ�รทำ�ร�ยกิ�รที�เกีิ�ยวโยงกัินิ

(ข)  กิ�รใช้ข้อมูลของบริษััทหรือบริษััทยอ่ยที�ล่วงรู้ม� เว้นิแต่้ 
เป็็นิข้อมูลที�เปิ็ดำเผิยต่้อส�ธุ�รณชนิแล้ว

(ค)  กิ�รใช้ทรัพีย์สินิ หรือโอกิ�สท�งธุุรกิิจีของบริษััทหรือ
บริษััทย่อยที�ฝ่่�ฝื่นิหลักิเกิณฑ์์ หรือหลักิป็ฏิิบัติ้ทั�วไป็
ต้�มที�คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิป็ระกิ�ศกิำ�หนิดำ

การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำกิำ�หนิดำคุณสมบัติ้ของบุคคลที�จีะได้ำรับ 
กิ�รแต่้งตั้�งหรือเสนิอชื�อเป็็นิกิรรมกิ�รหรือผู้ิบริห�รในิบริษััทยอ่ย 
และบริษััทร่วมไว้ในินิโยบ�ยกิ�รกิำ�กัิบดูำแลและกิ�รบรหิ�รจีดัำกิ�ร 
บริษััทยอ่ยที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลักิและบริษััทร่วมที�ป็ระกิอบธุุรกิิจีหลักิ  
เพืี�อให้ป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�รใช้เป็็นิเกิณฑ์์ในิกิ�รพิีจี�รณ�แต่้งตั้�ง 
และโยกิย้�ยบุคคลที�จีะเป็็นิตั้วแทนิของบริษััท ไป็เป็็นิกิรรมกิ�ร 
หรือผู้ิบริห�รในิบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ดัำงนีิ�

(กิ)  มีคุณสมบัติ้ครบถ้ืวนิและไม่มีลักิษัณะต้้องห้�มต้�มที�
กิฎหม�ยหรือข้อกิำ�หนิดำที�เกีิ�ยวข้องกิำ�หนิดำไว้

(ข)  มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถื และป็ระสบกิ�รณ์ที�เป็็นิ
ป็ระโยชน์ิต่้อกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจี เหม�ะสมต่้อกิ�ร 
ป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�คว�มรับผิิดำชอบ

(ค)  มีภ�วะผู้ินิำ�ส�ม�รถืให้มุมมองคว�มคิดำที�กิว้�งขว�ง
และจีำ�เป็็นิในิกิ�รขับเคลื�อนิและบรรลุวัต้ถืุป็ระสงค์
ของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมนัิ�นิ

(ง)  มีกิ�รตั้ดำสินิใจีที�สมเหตุ้สมผิลต้�มแนิวท�งบรรษััทภบิ�ล 
และจีรรย�บรรณของบริษััท

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ทีม่นัียสำาคญัตอ่การดำาเนินงานของ 
กลุม่บรษิทัและเปน็ขอ้ตกลงทีม่ผีลอย่างมีสาระสำาคญัตอ่การบรหิารงาน มีดงัน้ี

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

บันทึกข้อตกลง (Deed of Undertaking) Fajar

คู่สัญญา บริษััทกิับ PT Intercipta Sempana (PTICS)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััทถืือหุ้นิร้อยละ 55.24

PTICS ถืือหุ้นิร้อยละ 44.48 

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมก�รบริษัท (Board of Directors)

(1) คณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิไม่เกิินิ 6 คนิ โดำยบริษััทมีสิทธุิ 
เสนิอชื�อกิรรมกิ�รไดำ้ 3 คนิ PTICS มีสิทธุิเสนิอชื�อกิรรมกิ�รไดำ้ 2 คนิ และเป็็นิ 
กิรรมกิ�รอิสระ 1 คนิ

(2) องคป์็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รที�เข�้ป็ระชมุม�กิกิว่�กึิ�งหนิึ�ง 
โดำยต้้องป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�รที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำย PTICS อย่�งนิ้อย 1 คนิ 

(3) ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รต้้องม�จี�กิกิรรมกิ�รที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำยบริษััท 

(4) เรื�องหรือกิ�รดำำ�เนิินิกิ�รใดำ ๆ ต้้องได้ำรับกิ�รอนุิมัติ้โดำยมติ้เสียงข้�งม�กิของ 
คณะกิรรมกิ�ร

คณะกรรม�ธุิก�ร (Board of Commissioners)

(1) คณะกิรรม�ธุิกิ�รป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิไม่เกิินิ 8 คนิ โดำยบริษััทมีสิทธิุ 
เสนิอชื�อกิรรมกิ�รไดำ้ 3 คนิ PTICS มีสิทธุิเสนิอชื�อกิรรมกิ�รไดำ้ 2 คนิ และเป็็นิ 
กิรรมกิ�รอิสระ 3 คนิ

(2) องค์ป็ระชุมของคณะกิรรม�ธิุกิ�รป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รที�เข้�ป็ระชุมม�กิกิว่� 
กิึ�งหนิึ�ง โดำยต้้องป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�รที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำย PTICS อย่�งนิ้อย 1 คนิ 

(3) ป็ระธุ�นิกิรรม�ธิุกิ�รต้้องม�จี�กิกิรรมกิ�รที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำยบริษััท 

(4) นิอกิเหนิอืไป็จี�กิข้อกิำ�หนิดำเกิี�ยวกิบักิ�รบริห�รที�สำ�คญั เรื�องหรอืกิ�รดำำ�เนินิิกิ�รใดำ ๆ  
ต้้องไดำ้รับกิ�รอนิุมัต้ิโดำยมต้ิเสียงข�้งม�กิของคณะกิรรม�ธุิกิ�ร

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำาคัญ เรื�องดัำงต่้อไป็นิี�จีะต้้องไดำ้รับกิ�รอนิุมัติ้โดำยมต้ิเสียงข้�งม�กิของคณะกิรรม�ธุิกิ�ร 
และต้้องมีกิรรมกิ�รที�แต้่งต้ั�งโดำย PTICS ลงมต้ิอนิุมัต้ิดำ้วยอย่�งนิ้อย 1 คนิ เชน่ิ

- กิ�รแกิ้ไขเป็ลี�ยนิแป็ลงเอกิส�รจีัดำต้ั�งบริษััท

- กิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงนิโยบ�ยกิ�รจี่�ยเงนิิป็ันิผิล

- กิ�รเข้�ซืี�อกิิจีกิ�รอื�นิ

- กิ�รควบรวมหรือกิ�รเข้�ซีื�อกิิจีกิ�รโดำยกิลุ่มบรษิััทใดำ ๆ

- กิ�รกิ่อหนิี�สนิิหรือกิ�รระดำมทุนิเกิินิกิว่� 50 ล้�นิดำอลล�ร์สหรัฐ

- กิ�รเข้�ทำ�กิ�รแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหรือกิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงหรือกิ�รเลิกิสัญญ�ที�สำ�คัญ 
ของกิลุ่มบรษิััทใดำ ๆ ที�มีมูลค�่เกิินิกิว่� 10 ล้�นิดำอลล�ร์สหรัฐ เป็็นิต้้นิ 

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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การจ่ายเงินปันผล ห�กิค่�ใช้จ่ี�ยในิด้ำ�นิกิ�รลงทุนิที�เกิิดำขึ�นิจีริงสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที�เกีิ�ยวข้อง 
ของ Fajar มีมูลค�่ไม่เกิินิ 20 ล้�นิดำอลล�ร์สหรัฐ Fajar จีะจี่�ยเงินิปั็นิผิลอย�่งนิ้อย 
ร้อยละ 50 ของกิำ�ไรสุทธุิ

ห�กิค�่ใชจ้ี�่ยในิดำ�้นิกิ�รลงทนุิที�เกิดิำขึ�นิจีรงิสำ�หรบัรอบระยะเวล�บญัชทีี�เกิี�ยวขอ้งของ 
Fajar มลูค�่ม�กิกิว�่ 20 ล�้นิดำอลล�รส์หรฐั แต่้น้ิอยกิว�่ 100 ล�้นิดำอลล�รส์หรฐั Fajar 
จี่�ยเงินิป็ันิผิลระหว่�งร้อยละ 30 ถืึง 50 ของกิำ�ไรสุทธุิ ห�กิค�่ใช้จี่�ยในิด้ำ�นิกิ�รลงทนุิ 
ที�เกิิดำขึ�นิจีริงสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที�เกีิ�ยวข้องของ Fajar มีมูลค่�ม�กิกิว่� 100  
ล้�นิดำอลล�ร์สหรัฐ Fajar จีะจี่�ยเงินิป็ันิผิลอย�่งนิ้อยร้อยละ 30 ของกิำ�ไรสุทธุิ

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด (TCG)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCG

คู่สัญญา บริษััทและ Rengo Co., Ltd. (RENGO)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััทถืือหุ้นิร้อยละ 70.00

RENGO ถืือหุ้นิร้อยละ 30.00

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) คณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�ร 10 คนิ โดำยบริษััทมีสิทธุิแต้่งต้ั�งกิรรมกิ�ร
ไดำ้ 7 คนิ และ RENGO มีสิทธุิแต้่งต้ั�งกิรรมกิ�รไดำ้ 3 คนิ

(2) ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รและกิรรมกิ�รผิูจ้ีดัำกิ�รของ TCG จีะไดำรั้บกิ�รแต้ง่ต้ั�งจี�กิกิรรมกิ�ร
ที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำยบริษััท

(3) องค์ป็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�ร 6 คนิ โดำยต้้องมกีิรรมกิ�ร
ที�แต่้งต้ั�งโดำย RENGO 1 คนิเข้�ร่วมป็ระชุม

(4) นิอกิเหนิือจี�กิข้อกิำ�หนิดำเกิี�ยวกิับกิ�รบริห�รที�สำ�คัญ กิ�รอนิุมัติ้เรื�องต้่�ง ๆ จีะ
ต้้องไดำ้รับมต้ิเสียงข�้งม�กิของคณะกิรรมกิ�ร

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำาคัญ เรื�องดัำงต่้อไป็นีิ�จีะต้้องได้ำรบักิ�รอนุิมตั้โิดำยมติ้เสยีงข�้งม�กิของคณะกิรรมกิ�รที�ม�ป็ระชมุ 
และต้้องมีกิรรมกิ�รที�ถืูกิเสนิอชื�อโดำย RENGO ลงมต้ิอนิุมัต้ิดำ้วยอย่�งนิ้อย 1 คนิ เช่นิ

(1) กิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงที�มีนิัยสำ�คัญในิลักิษัณะของธุุรกิิจีของ TCG รวมถืึงแต่้ไม่จีำ�กิัดำ
เพีียง (กิ) กิ�รสร้�ง กิ�รย้�ย กิ�รเลิกิกิิจีกิ�รหรือกิ�รข�ยกิิจีกิ�รของบริษััทย่อย 
และ (ข) กิ�รควบรวมกิิจีกิ�ร กิ�รได้ำม�หรือกิ�รควบบริษััทรูป็แบบอื�นิใดำกัิบบริษััทอื�นิ

(2) กิ�รลงทุนิในิบริษััทหรือนิิต้ิบุคคลอื�นิใดำ หรือกิ�รกิระทำ�กิ�รใดำแทนิ TCG ในิฐ�นิะ
ผิู้ถืือหุ้นิหรือหุ้นิส่วนิในิบริษััทหรือนิิต้ิบุคคลอื�นิ เช่นิ กิิจีกิ�รร่วมค้� 

(3) กิ�รใหกู้้ิยืมเงินิหรอืกิ�รใหป้็ระกัินิเพีื�อป็ระโยชน์ิของบรษัิัทอื�นิ หรอืนิิต้บุิคคล ยกิเวน้ิ
บริษััทหรือบริษััทย่อยของ TCG

(4) กิ�รออกิหุ้นิใหม่หรือกิ�รลดำทุนิของ TCG 

(5) กิ�รจี่�ยเงินิป็ันิผิลใดำ ๆ ของ TCG

(6) กิ�รเข้�ทำ�สัญญ�หรือข้อต้กิลงใดำ ๆ ที�มีส�ระสำ�คัญต้่อ TCG
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การประชุมผู้ถือหุ้น (1) องคป์็ระชมุของกิ�รป็ระชมุส�มัญผิูถ้ือืหุน้ิป็ระกิอบดำว้ยผิูถ้ือืหุน้ิที�ม�ดำว้ยต้นิเองหรือ
โดำยกิ�รมอบฉนัิทะ และมสีดัำสว่นิม�กิกิว�่รอ้ยละ 50 ของจีำ�นิวนิหุน้ิที�จีำ�หนิ�่ยแล้ว
ทั�งหมดำของ TCG

(2) เรื�องต่้อไป็นีิ�จีะต้้องได้ำรับกิ�รตั้ดำสินิในิที�ป็ระชุมส�มัญหรือป็ระชุมวิส�มัญผู้ิถืือหุ้นิ
เท่�นิั�นิโดำยมต้ิพีิเศษั ไดำ้แกิ่

(2.1) แกิ้ไข ยกิเลกิิ หรือรับรองหนิังสือบริคณห์สนิธุิและข้อบังคับของ TCG

(2.2) กิ�รเพีิ�มทุนิและกิ�รออกิหุ้นิใหม่

(2.3) กิ�รลดำทุนิ

(2.4) กิ�รออกิหุ้นิกิู้

(2.5) กิ�รควบรวมและควบบรษิััท

(2.6) กิ�รชำ�ระบัญชีของ TCG 

(3) เรื�องต้อ่ไป็นิี�จีะต้อ้งไดำร้บักิ�รต้ดัำสินิในิที�ป็ระชมุส�มัญผิูถื้ือหุน้ิโดำยมต้เิสยีงข�้งม�กิ 
โดำยมีคะแนินิเสียงม�กิกิว่�ร้อยละ 70 ของคะแนินิเสียง ซีึ�งไดำ้แกิ่ 

(3.1) กิ�รแต้่งต้ั�งหรือกิ�รป็ลดำกิรรมกิ�รและผิู้สอบบัญชี

(3.2) ค�่ต้อบแทนิของกิรรมกิ�รและผู้ิสอบบัญชี

(3.3) กิ�รจี่�ยเงินิป็ันิผิลจี�กิกิำ�ไรหรือกิ�รจี่�ยหุ้นิป็ันิผิล

(3.4) กิ�รเข้�ซีื�อกิิจีกิ�รทั�งหมดำหรือส่วนิที�สำ�คัญทั�งหมดำของธุุรกิิจีของบุคคลอื�นิ
หรือนิิต้ิบุคคลอื�นิ 

(3.5) กิ�รโอนิธุุรกิิจีหลักิของ TCG และกิ�รโอนิทรัพีย์สินิทั�งหมดำหรือบ�งส่วนิ 
ที�สำ�คัญของ TCG

การจ่ายเงินปันผล คู่สัญญ�ต้้องดำำ�เนิินิกิ�รให้เป็็นิไป็ต้�มข้อกิำ�หนิดำภ�ยใต้้ป็ระมวลกิฎหม�ยแพ่ีงและ 
พี�ณิชย์ของป็ระเทศไทย และต้้องดำำ�เนิินิกิ�รให้ TCG ป็ระกิ�ศผิลกิำ�ไรทั�งหมดำ 
หลงัหกัิภ�ษีัเป็็นิเงนิิปั็นิผิลในิแต่้ละปี็ เวน้ิแต่้คูส่ญัญ�จีะต้กิลงเป็็นิอย่�งอื�นิ อย�่งไรก็ิต้�ม 
ห�กิบริษััทในิเครือของ TCG มีกิ�รข�ดำทุนิ เงินิป็ันิผิลที�จีะป็ระกิ�ศจีะต้้องไดำ้รับ 
คว�มเห็นิชอบจี�กิคู่สัญญ�ทั�งสองฝ่่�ย

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำากัด (มหาชน) (PPPC)

สัญญาร่วมทุน PPPC 

คู่สัญญา บริษััทและ Nippon Paper Industry Co., Ltd. (NPI)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััทถืือหุ้นิร้อยละ 69.58 

NPI ถืือหุ้นิร้อยละ 30.00

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) คณะกิรรมกิ�รของ PPPC ป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รจีำ�นิวนิ 7 คนิ โดำยบริษััทมีสิทธิุ
แต่้งตั้�งกิรรมกิ�รได้ำ 5 คนิ และ NPI มีสิทธิุแต่้งตั้�งกิรรมกิ�รได้ำ 2 คนิ 

(2) องค์ป็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบดำ้วยกิรรมกิ�รเกิินิกิว่�กึิ�งหนึิ�งของจีำ�นิวนิ
กิรรมกิ�ร

(3) ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รจีะได้ำรับกิ�รแต่้งตั้�งจี�กิกิรรมกิ�รที�แต่้งตั้�งโดำยบริษััท ซึี�งจีะ 
ทำ�หน้ิ�ที�เป็็นิป็ระธุ�นิในิที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิและในิที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิ�ร และ 
รองป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รอ�จีแต่้งตั้�งจี�กิกิรรมกิ�รที�แต่้งตั้�งโดำย NPI 

(4) กิรรมกิ�รผู้ิจัีดำกิ�รของ PPPC จีะต้้องได้ำรับกิ�รแต่้งตั้�งม�จี�กิหนึิ�งในิกิรรมกิ�ร 
ที�แต่้งตั้�งโดำยบริษััท

(5) กิ�รอนุิมัติ้เรื�องต่้�ง ๆ จีะต้้องได้ำรับมติ้เสียงข้�งม�กิของคณะกิรรมกิ�ร
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ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำาคัญ เรื�องดำงัต้อ่ไป็นีิ�จีะต้้องไดำรั้บกิ�รอนิมัุติ้โดำยมต้เิสยีงข้�งม�กิของคณะกิรรมกิ�ร และต้้อง 
มีกิรรมกิ�รที�แต่้งตั้�งโดำย NPI ลงมติ้อนุิมัติ้ด้ำวยอย่�งน้ิอย 1 คนิ เช่นิ

) 1( กิ�รอนุิมัติ้แผินิธุุรกิิจีที�มีระยะเวล�เกิินิกิว่� 12 เดืำอนิ
(2) กิ�รเสนิอต้่อที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิเพืี�ออนิุมัติ้กิ�รจี่�ยเงินิปั็นิผิล และกิ�รป็ระกิ�ศ 

จ่ี�ยเงินิปั็นิผิลระหว่�งกิ�ล 
(3) กิ�รนิำ� PPPC เข้�จีดำทะเบียนิในิต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ฯ 
(4) กิ�รทำ�ธุุรกิรรมที�มีมูลค่�ม�กิกิว่� 30 ล้�นิบ�ท ระหว่�ง PPPC กัิบผู้ิถืือหุ้นิ หรือ

กิรรมกิ�ร 
(5) กิ�รได้ำม�ซึี�งกิ�รถืือหุ้นิในิบริษััทอื�นิ หรือจีำ�หน่ิ�ยไป็ซึี�งสัดำส่วนิกิ�รถืือหุ้นิในิบริษััทย่อย
(6) กิ�รเข้�คำ��ป็ระกัินิในิสิทธิุเรียกิร้องที�มูลค่�ม�กิกิว่� 50 ล้�นิบ�ท เป็็นิต้้นิ

การประชุมผู้ถือหุ้น ) 1( ที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิต้้องป็ระกิอบด้ำวยผู้ิถืือหุ้นิเข้�ร่วมป็ระชุมอย่�งน้ิอย 25 คนิ หรือ  
ไม่น้ิอยกิว่�กึิ�งหนึิ�งของจีำ�นิวนิผู้ิถืือหุ้นิทั�งหมดำ และต้้องมีจีำ�นิวนิหุ้นิรวมกิันิ 
เป็็นิสัดำส่วนิไม่น้ิอยกิว่�ร้อยละ 50.0 ของจีำ�นิวนิหุ้นิที�ออกิแล้วทั�งหมดำของ PPPC 

) 2( กิ�รอนุิมัติ้ในิเรื�องต่้�ง ๆ จีะต้้องได้ำรับมติ้เห็นิชอบในิสัดำส่วนิม�กิกิว่�ร้อยละ 50 
ของจีำ�นิวนิหุ้นิทั�งหมดำของผู้ิถืือหุ้นิที�ม�ป็ระชุมและมีสิทธิุออกิเสียง 

) 3( เรื�องดัำงต่้อไป็นีิ�ต้้องได้ำรับคว�มเห็นิชอบจี�กิที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิในิสัดำส่วนิที� 
ไม่นิ้อยกิว่�ร้อยละ 75 ของจีำ�นิวนิหุ้นิทั�งหมดำของผู้ิถืือหุ้นิที�ม�ป็ระชุมและมี 
สิทธิุออกิเสียง ได้ำแก่ิ
- กิ�รแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหนัิงสือบริคณห์สนิธุิและข้อบังคับ
- กิ�รเพีิ�มทุนิและลดำทุนิ
- กิ�รควบบริษััท
- กิ�รจี่�ยป็ันิผิลเป็็นิหุ้นิ
- กิ�รไดำ้ม�ซึี�งกิิจีกิ�รของบุคคลหรือนิิต้ิบุคคลอื�นิ
- กิ�รโอนิกิิจีกิ�รของ PPPC หรือกิ�รโอนิทรัพีย์สินิที�สำ�คัญของ PPPC

) 4( เรื�องดัำงต่้อไป็นีิ�ต้้องได้ำรับคว�มเห็นิชอบจี�กิที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิในิสัดำส่วนิที�ไม่น้ิอยกิว่� 
ร้อยละ 71 ของจีำ�นิวนิหุ้นิทั�งหมดำของผู้ิถืือหุ้นิที�ม�ป็ระชุมและมีสิทธุิออกิเสียง 
ได้ำแก่ิ
- ค่�ต้อบแทนิกิรรมกิ�ร
- กิ�รแต้่งต้ั�งและค่�ต้อบแทนิของผู้ิสอบบัญชี
- กิ�รลงทุนิในิบริษััทหรือองค์กิรธุุรกิิจีอื�นิ

การจ่ายเงินปันผล กิ�รจ่ี�ยเงินิปั็นิผิลจีะต้้องเป็็นิไป็ต้�มมติ้ของที�ป็ระชุมผู้ิถืือหุ้นิหรือที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิ�ร  
แล้วแต่้กิรณี อย่�งไรก็ิต้�ม PPPC จีะจ่ี�ยเงินิปั็นิผิลในิจีำ�นิวนิร้อยละของกิำ�ไรสุทธิุ 
ต้�มที�ต้กิลงกัินิ ทั�งนีิ� ขึ�นิอยู่กัิบผิลป็ระกิอบกิ�รของ PPPC  และบริษััทย่อย รวมทั�ง 
กิ�รกัินิเงินิสำ�รองต้�มที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำ 
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บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิ้ง จำากัด (TCFP)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCFP

คู่สัญญา TCG และ RENGO

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

TCG ถืือหุ้นิร้อยละ 75.0 

RENGO ถืือหุ้นิร้อยละ 20.0 

HOWA ถืือหุ้นิร้อยละ 5.0

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ) 1( คณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�ร 8 คนิ โดำย TCG มีสิทธิุแต่้งตั้�งกิรรมกิ�รได้ำ 
5 คนิ และ RENGO มีสิทธิุแต่้งตั้�งกิรรมกิ�รได้ำ 3 คนิ

(2) ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รและกิรรมกิ�รผู้ิจีัดำกิ�รจีะไดำ้รับกิ�รแต้่งตั้�งจี�กิกิรรมกิ�รที�ถูืกิ
เสนิอชื�อโดำย TCG 

(3) องค์ป็ระชุมของคณะกิรรมกิ�รป็ระกิอบด้ำวยกิรรมกิ�รอย่�งน้ิอย 5 คนิ โดำยต้้องมี
กิรรมกิ�รที�แต่้งตั้�งโดำย RENGO 1 คนิเข้�ร่วมป็ระชุม

(4) นิอกิเหนืิอจี�กิข้อกิำ�หนิดำเกีิ�ยวกัิบกิ�รบริห�รที�สำ�คัญ กิ�รอนุิมัติ้เรื�องต่้�ง ๆ  จีะต้้อง
ได้ำรับมติ้เสียงข้�งม�กิของคณะกิรรมกิ�ร

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำาคัญ เรื�องที�สำ�คัญดัำงต่้อไป็นีิ�จีะต้้องได้ำรับกิ�รอนุิมัติ้โดำยมติ้เสียงข้�งม�กิของคณะกิรรมกิ�ร 
ที�เข้�ร่วมป็ระชุมด้ำวยต้นิเอง และต้้องมีกิรรมกิ�รที�แต่้งตั้�งโดำย RENGO ลงมติ้อนุิมัติ้ด้ำวย 
อย่�งน้ิอย 1 คนิ เช่นิ

(1) กิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงที�มีนัิยสำ�คัญของลักิษัณะกิ�รป็ระกิอบธุุรกิิจีของ TCFP ซึี�งรวมถึืง 
แต่้ไม่จีำ�กัิดำเพีียง (กิ) กิ�รสร้�ง กิ�รย้�ย กิ�รเลิกิกิิจีกิ�รหรือกิ�รข�ยกิิจีกิ�รของ  
บริษััทย่อย (ข) กิ�รควบรวมกิิจีกิ�ร กิ�รได้ำม�หรือกิ�รควบบริษััทรูป็แบบอื�นิใดำ  
กัิบบริษััทอื�นิ และ (ค) กิ�รเริ�มต้้นิธุุรกิิจีใดำ ๆ  นิอกิเหนืิอจี�กิธุุรกิิจีปั็จีจุีบันิของ TCFP 

(2) กิ�รลงทุนิของ TCFP ในิบริษััทหรือนิิติ้บุคคลอื�นิใดำในิฐ�นิะผู้ิถืือหุ้นิหรือหุ้นิส่วนิ 
ในิบริษััทหรือนิิติ้บุคคลอื�นิ เช่นิ กิิจีกิ�รร่วมค้�

(3) กิ�รให้กู้ิยืมเงินิหรือกิ�รให้ป็ระกิันิเพืี�อป็ระโยชน์ิของบริษััทอื�นิ หรือนิิติ้บุคคล  
หรือบุคคลใดำ ๆ

(4) กิ�รออกิหุ้นิใหม่ หรือกิ�รลดำทุนิของ TCFP
(5) กิ�รจ่ี�ยเงินิปั็นิผิลใดำ ๆ ของ TCFP
(6) กิ�รเข้�ทำ�สัญญ�หรือข้อต้กิลงใดำ ๆ ที�มีส�ระสำ�คัญต่้อ TCFP 
(7) กิ�รได้ำม�ซึี�งกิิจีกิ�รทั�งหมดำหรือส่วนิที�มีนัิยสำ�คัญทั�งหมดำของบุคคลอื�นิ
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การประชุมผู้ถือหุ้น (1) องค์ป็ระชุมของกิ�รป็ระชุมส�มัญผู้ิถืือหุ้นิต้้องป็ระกิอบดำ้วยผู้ิถืือหุ้นิที�ม�ป็ระชุม
ด้ำวยต้นิเองหรือโดำยกิ�รมอบฉันิทะม�กิกิว่�ร้อยละ 50 ของจีำ�นิวนิหุ้นิที�จีำ�หน่ิ�ย
แล้วทั�งหมดำของ TCFP และ RENGO ต้้องเข้�ป็ระชุมด้ำวยจึีงจีะครบองค์ป็ระชุม

(2) กิ�รลงมติ้จีะถืือว่�เป็็นิกิ�รลงมติ้พิีเศษัห�กิผ่ิ�นิกิ�รลงมติ้ด้ำวยคะแนินิเสียงม�กิกิว่� 
3 ในิ 4 ของจีำ�นิวนิหุ้นิทั�งหมดำของผู้ิถืือหุ้นิที�ม�ป็ระชุมและมีสิทธิุออกิเสียง

(3) เรื�องดัำงต่้อไป็นีิ�จีะต้้องไดำ้รับกิ�รต้ัดำสินิในิที�ป็ระชุมส�มัญหรือป็ระชุมวิส�มัญ 
ผิู้ถืือหุ้นิโดำยมต้ิพีิเศษั ไดำ้แกิ่ 
(3.1) แก้ิไข ยกิเลิกิ หรือรับรองหนัิงสือบริคณห์สนิธิุและข้อบังคับของ TCFP

(3.2) กิ�รเพิี�มทุนิและกิ�รออกิหุ้นิใหม่

(3.3) กิ�รลดำทุนิ

(3.4) กิ�รออกิหุ้นิกู้ิ

(3.5) กิ�รควบรวมและควบบริษััท

(3.6) กิ�รชำ�ระบัญชีของ TCFP 

(3.7) กิ�รเลือกิตั้�งหรือป็ลดำออกิของกิรรมกิ�รและผู้ิสอบบัญชี

(3.8) ค่�ต้อบแทนิของกิรรมกิ�รและผู้ิสอบบัญชี

(3.9) กิ�รจ่ี�ยเงินิปั็นิผิลจี�กิกิำ�ไรหรือกิ�รจ่ี�ยหุ้นิปั็นิผิล และ

(3.10) กิ�รโอนิธุุรกิิจีหลักิของ TCFP และกิ�รโอนิหรือกิ�รก่ิอภ�ระผูิกิพัีนิใดำ ๆ  
ในิส่วนิที�สำ�คัญของทรัพีย์สินิหรือทรัพีย์สินิทั�งหมดำของ TCFP 

การจ่ายเงินปันผล คู่สัญญ�ต้้องดำำ�เนิินิกิ�รใหเ้ป็็นิไป็ต้�มขอ้กิำ�หนิดำภ�ยใต้้ป็ระมวลกิฎหม�ยแพีง่และพี�ณชิย์
ของป็ระเทศไทย โดำยต้้องสำ�รองร�ยได้ำบ�งส่วนิสำ�หรับกิ�รขย�ยตั้ว และ/หรือกิ�รลงทุนิ 
ของ TCFP โดำยเป็็นิไป็ต้�มที�ถูืกิกิำ�หนิดำไว้ในินิโยบ�ยของ TCFP และต้้องดำำ�เนิินิกิ�ร 
ให้ TCFP จ่ี�ยเงินิปั็นิผิลร้อยละ 50 ของกิำ�ไรสุทธิุหลังหักิภ�ษีั 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการกำากับดูแลกิจการ 

บริษััทได้ำมีกิ�รต้ิดำต้�มเพืี�อให้เกิิดำกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มคู่มือบรรษััทภิบ�ลเอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง อย่�งเคร่งครัดำ โดำยเฉพี�ะอย่�งยิ�งในิเรื�อง 
ที�เกีิ�ยวกัิบกิ�รเปิ็ดำเผิยข้อมูล กิ�รทำ�ร�ยกิ�รที�เกีิ�ยวโยงกัินิ กิ�รได้ำม�หรือจีำ�หน่ิ�ยไป็ซึี�งสินิทรัพีย์ กิ�รลงทุนิและกิ�รกิำ�กัิบดูำแลบริษััท 
ย่อยและบริษััทร่วม และกิ�รบริห�รคว�มเสี�ยง ซึี�งผิลกิ�รติ้ดำต้�มพีบว่� บริษััทได้ำดำำ�เนิินิกิ�รสอดำคล้องต้�มนิโยบ�ยและแนิวป็ฏิิบัติ้ 
ในิเรื�องที�เกีิ�ยวข้อง 

ในิปี็ 2563 คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำจัีดำให้มีกิ�รป็ระเมินิกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของคณะกิรรมกิ�รบริษััท คณะกิรรมกิ�รชุดำย่อยทุกิชุดำ และ
ป็ระธุ�นิกิรรมกิ�ร โดำยมีกิ�รป็ระเมินิกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของคณะกิรรมกิ�รบริษััทและคณะกิรรมกิ�รชุดำย่อยแบบทั�งคณะ (as a whole) 
และแบบป็ระเมินิต้นิเอง (self-assessment) โดำยแบ่งหัวข้อกิ�รป็ระเมินิเป็็นิ 5 หัวข้อหลักิ ได้ำแก่ิ 1) โครงสร้�งและคุณสมบัติ้ของ
คณะกิรรมกิ�ร/คณะกิรรมกิ�รชุดำย่อย 2) บทบ�ทหน้ิ�ที�และคว�มรับผิิดำชอบ 3) กิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�และกิ�รป็ระชุม 4) กิ�รพัีฒนิ� 
กิรรมกิ�รและผู้ิบริห�ร และ 5) กิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของหน่ิวยง�นิสนัิบสนุินิหลักิ โดำยมีคณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห�เป็็นิผู้ิพิีจี�รณ� 
เสนิอให้คณะกิรรมกิ�รบรษัิัทอนิมัุติ้แบบฟอรม์ป็ระเมินิผิล วิธีุกิ�รป็ระเมินิผิลและกิ�รคำ�นิวณผิลเป็็นิร้อยละ และเกิณฑ์์กิ�รป็ระเมินิผิล 
ที�ควรนิำ�ไป็พัีฒนิ�ป็รับป็รุง โดำยกิำ�หนิดำให้มีกิ�รป็ระเมินิผิลอย่�งน้ิอยปี็ละ 1 ครั�ง โดำยมีเลข�นุิกิ�รคณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและ 
สรรห�เป็็นิผู้ิรวบรวมสรุป็และเสนิอผิลกิ�รป็ระเมินิให้คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห�พิีจี�รณ�เพืี�อร�ยง�นิต่้อคณะกิรรมกิ�ร 
บริษััทและคณะกิรรมกิ�รชุดำยอ่ย เพืี�อพิีจี�รณ�ผิลกิ�รป็ระเมินิและแนิวท�งกิ�รพัีฒนิ�ป็รับป็รุงป็ระสิทธิุภ�พีกิ�รดำำ�เนิินิง�นิต่้อไป็ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ผิลป็ระเมินิกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของคณะกิรรมกิ�รบริษััทและคณะกิรรมกิ�รชุดำย่อย สรุป็ได้ำดัำงนีิ�

คณะกรรมการ/
คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ

(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(ร้อยละ)

1. คณะกิรรมกิ�รบริษััท 95.26 91.50

2. คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบ 99.78 96.13

3. คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห� 97.33 96.67

. 4 คณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิ 92.38 NA*

หมายเหตุ:	 *ยังไม่เริ่มประเมินในป	ี2563

ทั�งนีิ� ผิล ป็ระเมินิกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของคณะกิรรมกิ�รบริษััทและ 
คณะกิรรมกิ�รชุดำย่อยในิเรื�องที�มีคะแนินิน้ิอยกิว่�ร้อยละ 90  
จีะนิำ�ไป็พิีจี�รณ�แนิวท�งและแผินิกิ�รป็รบัป็รงุเพืี�อพีฒันิ�ต่้อไป็

นิอกิจี�กินีิ� บริษััทได้ำติ้ดำต้�มเพืี�อให้เกิิดำกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มกิ�รกิำ�กัิบ
ดูำแลกิิจีกิ�รที�ดีำอีกิ 4 ป็ระเด็ำนิดัำงนีิ�

(1) กิ�รป้็องกัินิคว�มขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชน์ิ 

นิอกิจี�กิกิ�รจีดัำโครงสร้�งกิ�รถืือหุ้นิที�ชัดำเจีนิ ไม่มีกิ�รถืือหุ้นิ
ไขว้กัิบผู้ิถืือหุ้นิร�ยใหญ่ และไม่มีโครงสร้�งกิ�รถืือหุ้นิแบบ 
พีีระมิดำในิกิลุ่มของบริษััท เพืี�อไม่ทำ�ให้เกิิดำคว�มขัดำแยง้ท�ง 
ผิลป็ระโยชน์ิให้แก่ิฝ่่�ยใดำฝ่่�ยหนึิ�ง และเปิ็ดำเผิยโครงสร้�ง
กิ�รถืือหุ้นิของบริษััทและบริษััทย่อยในิร�ยง�นิป็ระจีำ�ปี็แล้ว 
บริษััทได้ำต้รวจีติ้ดำต้�มกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มนิโยบ�ยป้็องกัินิคว�ม 
ขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชนิ์ เพืี�อให้มั�นิใจีว่�มีกิ�รป็ฏิิบัติ้ 
และดำำ�เนิินิกิ�รสอดำคล้องต้�มนิโยบ�ยดัำงกิล่�วและเป็็นิไป็เพืี�อ 
ผิลป็ระโยชน์ิสูงสุดำของบริษััท ซึี�งผิลกิ�รติ้ดำต้�มในิปี็ 2563 
ไม่พีบร�ยกิ�รที�เข้�ข่�ยคว�มขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชน์ิ

(2) กิ�รใช้ข้อมูลภ�ยในิเพืี�อแสวงห�ผิลป็ระโยชน์ิ

ก�รใช�ข�อม้ลภ�ย่ในของบริษัท 

บริษััทมีกิ�รดูำแลเรื�องกิ�รใช้ข้อมูลภ�ยในิซึี�งหม�ยถึืงข้อมูล 
ที�ยังไม่ได้ำเปิ็ดำเผิยต่้อส�ธุ�รณะ ซึี�งส�ระสำ�คัญมีผิลต่้อ 
กิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงร�ค�หรือมูลค่�ของหลักิทรัพีย์ โดำยคณะ 
กิรรมกิ�รบริษััทได้ำกิำ�หนิดำนิโยบ�ยกิ�รจัีดำกิ�รข้อมูลภ�ยในิ 
และกิ�รใช้เทคโนิโลยสี�รสนิเทศ เพืี�อใหก้ิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร  
และพีนัิกิง�นิทุกิคนิ ถืือป็ฏิิบัต้ิและสื�อส�รอย่�งถูืกิต้้อง  
กิ�รใช้ข้อมูลภ�ยในิร่วมกัินิต้้องอยู่ในิกิรอบของหนิ้�ที�และ 
คว�มรับผิิดำชอบต้�มที�ได้ำรับมอบหม�ยเท่�นัิ�นิ กิ�รเปิ็ดำเผิย 
ข้อมูลภ�ยในิต่้อส�ธุ�รณะรวมถึืงกิ�รสื�อส�รข้อมูลใดำ ๆ ที� 
เกีิ�ยวข้องกัิบข้อมูลภ�ยในิต้้องได้ำรับคว�มเห็นิชอบจี�กิ 

ป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�ร หรือป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�ร 
ส�ยกิ�รเ งินิหรือ ผู้ิ ที� ไ ด้ำ รับมอบหม�ยเท่�นัิ�นิ ซึี� ง 
ผิลกิ�รติ้ดำต้�มในิปี็ 2563 ไม่พีบว่�มีกิรณีที�ป็ฏิิบัติ้ขัดำ 
หรือแย้งกัิบนิโยบ�ยดัำงกิล่�ว 

ม�ตรก�รห��มซ้่ื้อข�ย่หลักทรัพิย์่

คณะกิรรมกิ�รบริษััทได้ำกิำ�หนิดำม�ต้รกิ�รห้�มซืี�อข�ยหลักิทรัพีย์ 
(Blackout Period) โดำยกิำ�หนิดำว่� กิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร รวมถืงึ 
ผู้ิดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงระดัำบบริห�รในิส�ยง�นิบัญชีหรือกิ�รเงินิที� 
เป็็นิระดัำบผู้ิจัีดำกิ�รฝ่่�ยหรือเทียบเท่�ของบริษััท พีนัิกิง�นิในิ 
หน่ิวยง�นิที�เกีิ�ยวข้องกัิบข้อมูลภ�ยในิ รวมทั�งคู่สมรส หรือ 
ผู้ิที�อยู่กิินิฉันิส�มีภรรย� และบุต้รที�ยังไม่บรรลุนิิติ้ภ�วะ 
ของบุคคลดัำงกิล่�วที�ได้ำรับทร�บข้อมูลภ�ยในิ ต้้องไม่ซืี�อข�ย
หลักิทรัพีย์ของบริษััท หรือบริษััทจีดำทะเบียนิอื�นิที�เกีิ�ยวข้อง
กัิบข้อมูลภ�ยในิ ในิช่วงเวล� 1 เดืำอนิก่ิอนิมีกิ�รเปิ็ดำเผิย 
งบกิ�รเงินิร�ยไต้รม�สและงบกิ�รเงินิป็ระจีำ�ปี็ และภ�ยในิ 
24 ชั�วโมงหลังกิ�รเปิ็ดำเผิยงบกิ�รเงินิดัำงกิล่�ว 

นิอกิจี�กินีิ� ในิกิรณีที�กิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร พีนัิกิง�นิในิหน่ิวยง�นิ 
ที�เกีิ�ยวข้องกิับข้อมูลภ�ยในิ รวมทั�งคู่สมรส หรือผู้ิที�อยู่กิินิ 
ฉันิส�มีภรรย� และบุต้รที�ยงัไม่บรรลุนิิติ้ภ�วะของบุคคลดัำงกิล่�ว 
ทร�บข้อมูลภ�ยในิของบริษััทหรือบริษััทจีดำทะเบียนิอื�นิ 
ที�เกีิ�ยวข้องกัิบข้อมูลภ�ยในิ ต้้องไม่ทำ�กิ�รซืี�อข�ยหลักิทรัพีย ์
ของบริษััทดัำงกิล่�วจีนิกิว่�จีะพ้ีนิระยะเวล� 24 ชั�วโมง  
นัิบแต่้ได้ำมีกิ�รเปิ็ดำเผิยข้อมูลนัิ�นิสู่ส�ธุ�รณะทั�งหมดำแล้ว

ทั�งนีิ� สำ�นัิกิง�นิเลข�นิุกิ�รบริษััทจีะแจ้ีงกิำ�หนิดำช่วงเวล� 
ห้�มซืี�อข�ยหลักิทรัพีย์ต้�มม�ต้รกิ�ร Blackout Period  
ให้กิรรมกิ�ร ผู้ิบริห�ร และผู้ิบริห�รหนิว่ยง�นิที�เกีิ�ยวข้องกิบั 
ข้อมูลภ�ยในิใหท้ร�บลว่งหนิ�้ เพืี�อใหมั้�นิใจีว่�จีะไมมี่กิ�รนิำ� 
ข้อมลูภ�ยในิไป็ใช้เพืี�อป็ระโยชนิส่์วนิต้นิ ซึี�งในิปี็ 2563 ไมพ่ีบว�่ 
กิรรมกิ�รและผู้ิบริห�รมีกิ�รซืี�อข�ยหลักิทรัพีย์ของบริษััท 
ในิช่วงที�บริษััทกิำ�หนิดำให้งดำกิ�รซืี�อข�ย

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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ก�รร�ย่ง�นก�รถ่ือและก�รเปลี�ย่นแปลงก�รถ่ือหลักทรัพิย์่
และสัญญ�ซ้่ื้อข�ย่ล่วงหน��

ภ�ยใต้้นิโยบ�ยกิ�รจัีดำกิ�รข้อมูลภ�ยในิและกิ�รใช้เทคโนิโลยี 
ส�รสนิเทศ บรษัิัทจีะให้คว�มรู้แก่ิคณะกิรรมกิ�รบรษัิัทและ 
ผู้ิบริห�ร รวมถึืงผู้ิดำำ�รงต้ำ�แหน่ิงระดัำบบริห�รในิส�ยง�นิบัญชี 
หรือกิ�รเงินิที�เป็็นิระดัำบผู้ิจัีดำกิ�รฝ่่�ยหรือเทียบเท่�ของบริษััท  
เกีิ�ยวกัิบหน้ิ�ที�ในิกิ�รจัีดำทำ� เปิ็ดำเผิย และนิำ�ส่งร�ยง�นิกิ�รถืือ 
และกิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงกิ�รถืือหลักิทรัพีย์และสัญญ�ซืี�อข�ย 
ล่วงหน้ิ�ของต้นิ คู่สมรสหรือผู้ิที�อยู่กิินิด้ำวยกัินิฉันิส�มีภริย�  
และบตุ้รที�ยงัไมบ่รรลนิุิติ้ภ�วะ ต่้อสำ�นัิกิง�นิคณะกิรรมกิ�ร 
กิำ�กัิบหลักิทรัพีย์และต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ (สำ�นัิกิง�นิ กิ.ล.ต้.)  
ต้�มบทบัญญัติ้แห่ง พี.ร.บ. หลักิทรัพีย์ฯ ป็ระกิ�ศคณะกิรรมกิ�ร 
กิำ�กัิบหลักิทรัพีย์และต้ล�ดำหลักิทรัพีย์ และป็ระกิ�ศ 
คณะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบต้ล�ดำทุนิที�เกีิ�ยวข้อง รวมถึืงบทกิำ�หนิดำโทษั 
ที�เกีิ�ยวข้องต้�มกิฎหม�ย โดำยขอให้นิำ�ส่งร�ยง�นิกิ�รถืือ 
และกิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลงกิ�รถืือหลักิทรัพีย์และสัญญ�ซืี�อข�ย 
ล่วงหน้ิ�ดัำงกิล่�วม�ยังเลข�นุิกิ�รบริษััทก่ิอนินิำ�ส่งสำ�นัิกิง�นิ 
กิ.ล.ต้. และเลข�นิุกิ�รบริษััทจีะรวบรวมและร�ยง�นิให้ 
ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััทรับทร�บกิ�รเป็ลี�ยนิแป็ลง 
กิ�รถืือหลักิทรัพีย ์โดำยกิำ�หนิดำให้เป็็นิว�ระหนึิ�งของกิ�รป็ระชุม 
คณะกิรรมกิ�รบริษััท

(3) กิ�รต่้อต้้�นิทุจีริต้คอร์รัป็ชันิ

ในิกิ�รป็ระชุมคณะกิรรมกิ�รบริษััทครั�งที� 211 (7/2562) วันิที� 
5 สิงห�คม 2562 คณะกิรรมกิ�รบริษััทมีมติ้อนุิมัติ้นิโยบ�ย 
ต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิ เพืี�อกิำ�หนิดำคำ�นิิย�ม คว�มรับผิิดำชอบ 
แนิวป็ฏิิบัติ้ และข้อกิำ�หนิดำในิกิ�รดำำ�เนิินิกิ�รที�เหม�ะสม  
เพืี�อป้็องกัินิคอร์รัป็ชันิกัิบทุกิกิิจีกิรรมของบริษััท โดำยมี 
คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบกิำ�กัิบดูำแลระบบกิ�รควบคุมภ�ยในิ และ 
คณะจัีดำกิ�รรับผิิดำชอบในิกิ�รสื�อส�รและสร้�งคว�มต้ระหนัิกิรู้ 
ให้กัิบพีนิักิง�นิ ทั�งนีิ�บริษััทได้ำเปิ็ดำเผิยร�ยละเอียดำของ 
นิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิได้ำในิเว็บไซีต์้ของบริษััท (www. 
scgpackaging.com) ภ�ยใต้้หัวข้อกิ�รกิำ�กัิบดำแูลกิิจีกิ�ร 

บริษััทได้ำป็ระกิ�ศเจีต้นิ�รมณ์เข้�ร่วมโครงกิ�รแนิวร่วม 
ต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิของภ�คเอกิชนิไทย (Thai Private  
Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
เมื�อวันิที� 1 ธัุนิว�คม 2563 ปั็จีจุีบันิอยู่ระหว่�งเต้รียม 
คว�มพีร้อมในิกิ�รยื�นิขอรับรองเพืี�อเป็็นิ Certif ied Company 
ต่้อไป็

ในิปี็ที�ผ่ิ�นิม�บริษััทได้ำดำำ�เนิินิกิ�รเพืี�อต่้อต้้�นิทุจีริต้คอร์รัป็ชันิ
ดัำงต่้อไป็นีิ�

• ฝ่่�ยจัีดำกิ�รสร้�งคว�มต้ระหนัิกิรู้ สื�อส�รกิ�รป็ฏิิบัติ้
หน้ิ�ที�โดำยสุจีริต้ และเป็็นิ Role Model ให้กัิบพีนัิกิง�นิ
ทุกิคนิ

• เผิยแพีร่และสื�อส�รทำ�คว�มเข้�ใจีในิคู่มือจีรรย�บรรณ
เอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง และนิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิให้
พีนัิกิง�นิทกุิคนิรบัทร�บผิ�่นิช่องท�งต้�่ง ๆ  อ�ท ิเว็บไชต์้ 
ของบริษััท 

• จัีดำอบรมในิเรื�องกิ�รป็ฏิิบัติ้ต้นิต้�มจีรรย�บรรณและ
นิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิในิหลักิสูต้รต่้�ง ๆ  เช่นิ ป็ฐมนิิเทศ
พีนัิกิง�นิใหม่ Business Concept Development 
เป็็นิต้้นิ เพืี�อต้อกิยำ��คว�มเป็็นิวัฒนิธุรรมองค์กิรของ 
เอสซีีจีีพีี

• ป็ลูกิฝั่งใหพ้ีนัิกิง�นิทกุิคนิต้ระหนิกัิถึืงกิ�รกิระทำ�ที�อ�จี
ก่ิอให้เกิิดำคว�มเสี�ยงกิ�รคอร์รัป็ชันิ โดำยมีกิ�รวิเคร�ะห์
ข้อบ่งชี� ป็ระเมินิคว�มเสี�ยงกิ�รเกิิดำคอร์รัป็ชันิอย่�ง
สมำ��เสมอ สร้�งระบบง�นิเชิงป้็องกิันิ กิำ�หนิดำวิธุีกิ�ร
ลดำคว�มเสี�ยงและกิ�รควบคุม (Risk Mitigation and 
Control) ผู้ิรับผิิดำชอบ ม�ต้รกิ�รติ้ดำต้�ม กิ�รสอบท�นิ
และป็ระเมนิิผิลกิ�รบรหิ�รคว�มเสี�ยงสำ�หรับใหพ้ีนัิกิง�นิ
ใช้เป็็นิแนิวท�งป็ฏิิบัติ้เพืี�อป้็องกัินิกิ�รเกิิดำคอร์รัป็ชันิ 
โดำยมีสำ�นัิกิง�นิต้รวจีสอบป็ระเมินิ ติ้ดำต้�มกิ�รกิำ�กัิบ 
ดูำแลที�ดีำ กิ�รป็ฏิิบัติ้ต้�มจีรรย�บรรณ และนิโยบ�ย 
ต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิเมื�อมีกิ�รเข้�ต้รวจีสอบ

• จัีดำให้มีกิ�รทดำสอบคว�มรู้ คว�มเข้�ใจีในิเรื�องจีรรย�บรรณ 
เอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง และนิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิ  
“Ethics e-Testing” โดำยพีนัิกิง�นิคนิไทยทุกิคนิผ่ิ�นิ 
กิ�รทดำสอบ ซึี�งดำำ�เนิินิกิ�รต่้อเนืิ�องเป็็นิปี็ที� 6

• เผิยแพีร่แนิวคิดำเรื�องกิ�รต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิไป็สู่คู่ธุุรกิิจี  
(Suppliers) ร่วมกัินินิำ�หลักิกิ�รและแนิวคิดำกิ�รป็ฏิิบัติ้ตั้ว 
เป็็นิพีลเมืองดีำควบคู่ไป็กัิบกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�รเพืี�อ 
ชุมชนิ สังคม และสิ�งแวดำล้อม 

• จัีดำให้มีระบบรับข้อร้องเรียนิและแจ้ีงเบ�ะแส 
(Whistleblowing) เพืี�อเป็็นิช่องท�งในิกิ�รร�ยง�นิ 
กิรณีมีกิ�รพีบเห็นิกิ�รฝ่่�ฝื่นิกิฎหม�ย กิฎระเบียบ  
ข้อบังคับบริษััท และจีรรย�บรรณ

ทั�งนีิ� ในิปี็ 2563 ไม่พีบกิ�รป็ฏิิบัติ้ที�ผิิดำนิโยบ�ยต่้อต้้�นิ
คอร์รัป็ชันิ

(4) กิ�รแจ้ีงเบ�ะแส (Whistleblowing)

บริษััทกิำ�หนิดำกิลไกิในิกิ�รรบัเรื�องรอ้งเรียนิและกิ�รดำำ�เนิินิกิ�ร 
กิรณีมีกิ�รชี�เบ�ะแสเกีิ�ยวกัิบกิ�รกิระทำ�ผิิดำกิฎหม�ย  
กิฎระเบียบและจีรรย�บรรณ (Code of Conduct) หรือ
พีฤติ้กิรรมที�อ�จีส่อถึืงกิ�รทุจีริต้คอร์รัป็ชันิของบุคล�กิร
ของบริษััท ซึี�งรวมถึืงม�ต้รกิ�รคุ้มครองที�เหม�ะสมแก่ิ 
ผู้ิแจ้ีงเบ�ะแส ต้�มนิโยบ�ยกิ�รรับเรื�องร้องเรียนิกิ�รทุจีริต้ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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และกิ�รกิระทำ�ผิิดำ (Whistleblowing Policy) เพืี�อเป็็นิแนิวท�ง 
ป็ฏิิบัติ้ที�ชัดำเจีนิ โดำยจัีดำให้มีช่องท�งกิ�รรับเรื�องร้องเรียนิ 
ต่้�ง ๆ ได้ำแก่ิ เว็บไซีต์้ ว�จี� e-mail และจีดำหม�ย 

ในิปี็ 2563 มีข้อร้องเรียนิอันิเกิิดำจี�กิกิ�รไมป่็ฏิิบัติ้ต้�มกิฎหม�ย  
ระเบียบบริษััท นิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิ นิโยบ�ยบรรษััทภิบ�ล 
อุดำมกิ�รณ์ 4 จีรรย�บรรณพีนัิกิง�นิ หรือจีรรย�บรรณ 
คู่ธุุรกิิจี รวมทั�งสิ�นิ 10 เรื�อง ดำำ�เนิินิกิ�รสอบสวนิข้อเท็จีจีริง 
แล้วเสร็จีรวม 11 เรื�อง (เป็็นิข้อร้องเรียนิของปี็ 2562 จีำ�นิวนิ  
1 เรื�อง) แบ่งเป็็นิเรื�องที�ไม่เป็็นิไป็ต้�มข้อร้องเรียนิหรือหลักิฐ�นิ 

ไม่ชัดำเจีนิ 10 เรื�อง และกิ�รไม่ป็ฏิิบัติ้ต้�มระเบียบบริษััท 1 เรื�อง 
ไม่มีเรื�องเกีิ�ยวกัิบนิโยบ�ยต่้อต้้�นิคอร์รัป็ชันิ นิโยบ�ยกิ�ร 
แข่งขันิท�งกิ�รค้� และสิทธิุมนุิษัยชนิ โดำยมูลค่�คว�มเสียห�ย 
ไม่มีนัิยสำ�คัญต่้อร�ยง�นิท�งกิ�รเงินิของบริษััท ข้อเท็จีจีริง 
จี�กิกิ�รสอบสวนิไดำ้นิำ�ม�กิำ�หนิดำวิธีุป็ฏิิบัติ้และแนิวท�ง 
กิ�รป้็องกัินิ นิอกิจี�กินีิ� คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบไดำ้ 
สอบท�นิม�ต้รกิ�รและกิ�รกิำ�หนิดำแนิวท�งเชิงป้็องกัินิ 
กิ�รทุจีริต้ที�จีะเกิิดำขึ�นิได้ำในิระบบต้่�ง ๆ กิ�รต้รวจีสอบ 
กิ�รทุจีริต้ต้�มม�ต้รฐ�นิ กิ�รป็ระเมินิคว�มเสี�ยง และ 
เหม�ะสมกัิบสภ�พีกิ�รดำำ�เนิินิธุุรกิิจีอย่�งต่้อเนืิ�อง

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรอบปีที่ผ่านมา

จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�งไขศรี เนิื�องสิกิข�เพีียร 8/8

2. นิ�ยช�ลี จีันิทนิยิ�งยง 8/8

3. นิ�งผิ่องเพี็ญ เรืองวีรยุทธุ 8/8

รวมจำ�นวนครั้งของก�รประชุมในปี 2563 8

ร�อย่ละของก�รเข��ร่วมประชุมของกรรมก�ร 100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�อย่�งเป็็นิอิสระต้�ม 
ขอบเขต้หนิ้�ที�ที�ระบุไว้ในิกิฎบัต้รคณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบ ซึี�ง 
มีกิ�รทบทวนิให้สอดำคล้องกัิบสถื�นิกิ�รณ์ปั็จีจุีบันิและอนุิมัติ้ 
โดำยคณะกิรรมกิ�รบริษััทเป็็นิป็ระจีำ�ทุกิปี็ 

ในิปี็ 2563 คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบเน้ินิบทบ�ทในิกิ�รนิำ� Digital  
Technology ม�ใช้ในิกิ�รต้รวจีสอบ กิ�รกิำ�กัิบดูำแล กิ�รกิำ�หนิดำ 
กิลยทุธ์ุ กิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิ และกิ�รต้ดิำต้�มผิล คณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบ 
มีกิ�รป็ระเมินิผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�ของคณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบ 
โดำยรวม และป็ระเมินิต้นิเอง ซึี�งผิลกิ�รป็ระเมินิอยู่ในิเกิณฑ์์ดีำ  
หัวข้อที�ป็ระเมินิ ได้ำแก่ิ โครงสร้�งและคุณสมบัติ้ บทบ�ทหน้ิ�ที� 
และคว�มรับผิิดำชอบ กิ�รป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�และกิ�รป็ระชุม คว�มเห็นิ

โดำยรวม กิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของเลข�นุิกิ�รคณะกิรรมกิ�รต้รวจีสอบ 
และกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของสำ�นัิกิง�นิต้รวจีสอบ 

ส�ระสำ�คัญในิกิ�รป็ฏิิบัติ้หนิ�้ที�ในิรอบป็ ี2563 ไดำแ้กิ ่กิ�รสอบท�นิ 
งบกิ�รเงนิิ กิ�รสอบท�นิร�ยกิ�รที�เกีิ�ยวโยงกินัิหรือร�ยกิ�รที�อ�จีมี 
คว�มขัดำแย้งท�งผิลป็ระโยชน์ิ กิ�รสอบท�นิกิ�รกิำ�กัิบดูำแลกิิจีกิ�รที�ดีำ  
กิ�รสอบท�นิระบบกิ�รป็ระเมินิกิ�รบริห�รคว�มเสี�ยง กิ�รสอบท�นิ 
ระบบกิ�รควบคุมภ�ยในิ กิ�รต้รวจีสอบภ�ยในิ กิ�รสอบท�นิ 
กิ�รต้รวจีสอบข้อร้องเรียนิและแจ้ีงเบ�ะแส กิ�รพิีจี�รณ�เสนิอ 
แต่้งตั้�งผู้ิสอบบัญชีและค่�สอบบัญชีป็ระจีำ�ปี็ 2564 เป็็นิต้้นิ
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สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกิรรมกิ�รบริษััทจัีดำให้มีคณะกิรรมกิ�รชุดำย่อยอื�นิ ๆ จีำ�นิวนิ 2 ชุดำ ได้ำแก่ิ (1) คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห� และ (2) 
คณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิ 

จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายชื่อ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยช�ลี จีันิทนิยิ�งยง 5/5

2. ศ�สต้ร�จี�รย์พีิเศษักิิต้ิพีงศ์ อุรพีีพีัฒนิพีงศ์ 5/5

3. นิ�ยวิบูลย์ ต้วงสิทธุิสมบตั้ิ* 2/2

4. นิ�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพี** 3/3

รวมจำ�นวนครั้งของก�รประชุมในปี 2563 5

ร�อย่ละของก�รเข��ร่วมประชุมของกรรมก�ร 100

หมายเหตุ:	 *ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชลณัฐ	ญาณารณพ	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563

	 **ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที	่2	มิถุนายน	2563

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ

จำานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/จำานวนครั้งการประชุมทัง้หมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นิ�ยชุมพีล ณ ลำ�เลียง 4/4

2. นิ�ยชลณัฐ ญ�ณ�รณพี 4/4

3. นิ�ยวนิัส แต้้ไพีสิฐพีงษั์* 3/3

4. นิ�งผิ่องเพี็ญ เรืองวีรยุทธุ** 1/1

รวมจำ�นวนครั้งของก�รประชุมในปี 2563 4

ร�อย่ละของก�รเข��ร่วมประชุมของกรรมก�ร 100

หมายเหตุ:		 *	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	แทนนางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	2	มิถุนายน	2563

	 **ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที	่2	มิถุนายน	2563

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ในิปี็ 2563 คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลและสรรห�ได้ำป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�สอดำคล้องกัิบขอบเขต้หน้ิ�ที�ของคณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ล 
และสรรห� ต้�มที�ป็ร�กิฏิในิกิฎบตั้รคณะกิรรมกิ�รบรรษััทภบิ�ลและสรรห�ที�สำ�คัญ เช่นิ กิ�รเสนิอแนิะ/ทบทวนินิโยบ�ยและแนิวป็ฏิิบัติ้ 
ด้ำ�นิบรรษััทภบิ�ลของเอสซีีจีี แพีคเกิจีจิี�ง กิ�รกิำ�หนิดำแนิวท�งกิ�รพีฒันิ�บรรษััทภิบ�ล กิ�รป็ระเมนิิผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของคณะกิรรมกิ�ร 
บริษััท คณะกิรรมกิ�รชุดำย่อย และป็ระธุ�นิกิรรมกิ�รเป็็นิป็ระจีำ�ทุกิปี็ กิ�รพิีจี�รณ�โครงสร้�งและองค์ป็ระกิอบของคณะกิรรมกิ�ร 
บริษััทและคุณสมบัติ้ของกิรรมกิ�ร และกิ�รสรรห�บุคคลแทนิต้ำ�แหน่ิงกิรรมกิ�รที�ครบกิำ�หนิดำออกิต้�มว�ระในิปี็ 2564 เป็็นิต้้นิ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในิปี็ 2563 คณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิได้ำป็ฏิิบัติ้หน้ิ�ที�สอดำคล้องกัิบขอบเขต้หน้ิ�ที�ของคณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิ  
ต้�มที�ป็ร�กิฏิในิกิฎบัต้รคณะกิรรมกิ�รพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิที�สำ�คัญ เช่นิ กิ�รป็ระเมินิผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิของผู้ิบริห�รระดัำบสูง 
ต้�มข้อเสนิอของป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�ร กิ�รเสนิอแนิวท�งและวิธีุกิ�รและพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิของคณะกิรรมกิ�รบริษััทและ 
คณะกิรรมกิ�รชุดำย่อยต่้�ง ๆ โดำยคำ�นึิงถึืงคว�มเหม�ะสมกัิบภ�ระหน้ิ�ที� คว�มรับผิิดำชอบ ก่ิอนิเสนิอต่้อคณะกิรรมกิ�รบริษััทและ 
ผู้ิถืือหุ้นิเพืี�อพิีจี�รณ�อนุิมัติ้ รวมถึืงพิีจี�รณ�ค่�ต้อบแทนิของป็ระธุ�นิเจ้ี�หน้ิ�ที�บริห�รและผู้ิบริห�รระดัำบสูงของบริษััทให้เหม�ะสมกัิบ 
ผิลกิ�รป็ฏิิบัติ้ง�นิและสอดำคล้องกัิบผิลป็ระกิอบกิ�ร เพืี�อรักิษั�คว�มเป็็นิผู้ินิำ�ในิอุต้ส�หกิรรม และเพืี�อสร้�งแรงจูีงใจีให้กัิบผู้ิบริห�ร 
ระดัำบสูงในิกิ�รบริห�รง�นิให้บริษััทมีคว�มเจีริญก้ิ�วหน้ิ�ต่้อไป็ 
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 224 (8/2563) วัันท่� 1 ธัันวัาคม 2563 โดยม่กรรมการ 
ตรวัจสอบทั�ง 3 ท่านเข้้าร่วัมประชุุมด้วัย คณะกรรมการบริษััทได้ประเมินระบบการควับคุมภายในข้องบริษััท 
และบริษััทย่อยตามแบบประเมินควัามเพ่ียงพีอข้องระบบการควับคุมภายในซ่ึ่�งยด่กรอบการควับคุมภายใน 
ข้อง COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
5 องค์ประกอบ คือ การควับคุมภายในองค์กร การประเมินควัามเส่�ยง การควับคุมการปฏิิบัติงาน ระบบ 
สารสนเทศและการสื�อสารข้้อมลู และระบบการตดิตามท่�ผ่่านการพีจิารณาจากคณะกรรมการตรวัจสอบแลว้ั 
คณะกรรมการเห็็นวั่า ระบบการควับคุมภายในข้องบริษััทและบริษััทย่อยม่ควัามเพี่ยงพีอและเห็มาะสม  
ไม่พีบข้้อบกพีร่องท่�ม่สาระสำาคัญเก่�ยวักับการควับคุมภายใน บริษััทและบริษััทย่อยได้จัดให้็ม่บุคลากร 
อย่างเพ่ียงพีอท่�จะดำาเนินการตามกฎห็มาย ระเบ่ยบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวัปฏิิบัติต่าง ๆ  
ได้อย่างม่ประสิทธิัภาพี รวัมทั�งม่ระบบการควับคุมติดตามดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทและบริษััทย่อย 
ให้็สามารถปอ้งกนัทรพัียสิ์นจากการท่�กรรมการห็รอืผู้่บริห็ารนำาไปใชุ้โดยมิชุอบห็รอืโดยไมม่่อำานาจ รวัมถ่ง 
การทำาธุัรกรรมกับบุคคลท่�อาจม่ควัามข้ัดแย้งและบุคคลท่�เก่�ยวัโยงกันอย่างเพี่ยงพีอแล้วั นอกจากน่� 
บริษััทม่การปลูกฝัังให้็คณะจัดการ หั็วัห็น้างาน และพีนักงานตระห็นักและปฏิิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้็ม่ 
การกำากับดูแลกิจการท่�ด่ การบริห็ารควัามเส่�ยง การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน และการควับคุมภายใน  
โดยจัดให็ม่้บุคลากรท่�ม่คุณภาพีอยา่งเพีย่งพีอ และนำาระบบเทคโนโลย่สารสนเทศท่�เห็มาะสมท่�จะดำาเนนิการ 
ตามระบบการควับคุมภายในท่�ด่ได้อย่างม่ประสิทธิัภาพีและประสิทธิัผ่ล

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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ในปี 2563 คณะจัดการได้อนุมัติห็ลักการและสนับสนุนให้็ม่ระบบการควับคุมภายในท่�ด่ยิ�งข่้�นจากปีก่อน ๆ ดังต่อไปน่�

1. การสร้างระบบงานเชิิงป้้องกัน (Proactive and Preventive System)

ปัจจัยสำาคัญท่�ทำาให้็องค์กรบรรลุเป้าห็มายและอยู่ได้อย่างยั�งยืนคือ พีนักงานต้องม่คุณธัรรม จริยธัรรมในการปฏิิบัติงาน 
เพืี�อเป็นการส่งเสริมคุณธัรรม จริยธัรรม จรรยาบรรณให้็กับพีนักงาน บริษััทได้จัดทำาระบบเชิุงป้องกัน (Proactive and  
Preventive System) เพืี�อรองรับการข้ยายการลงทุนทั�งในและต่างประเทศ ซ่ึ่�งประกอบด้วัย

1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” เพืี�อปลูกฝััง ให้็ควัามรู้ สร้างควัามตระห็นักรู้ (Awareness) ให้็กับพีนักงานทุกระดับ 
เป็นประจำาทุกปี และสามารถนำาเรื�องคุณธัรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัุนมาปฏิิบัติและ 
ประยุกต์ใชุ้ได้อย่างถูกต้องเห็มาะสม ให้็เกิดผ่ลได้จริง โดยได้จัดต่อเนื�องมาเป็นปีท่� 6 และ e-Policy e-Testing ต่อเนื�อง  
เป็นปีท่� 4 ซ่ึ่�งพีนักงานข้องบริษััททุกคนผ่่านการทดสอบ นอกจากน่�ได้ม่การวิัเคราะห์็การตอบแบบทดสอบข้องพีนักงาน  
และสื�อสารให้็พีนักงานทุกระดับเกิดควัามเข้้าใจท่�ถูกต้อง แบบทดสอบจะม่การทบทวันทุกปีเพืี�อให้็สอดคล้องกับควัามเส่�ยง 
ท่�เกิดข่้�น ซ่ึ่�งปีน่�ม่การเพิี�มแบบทดสอบเรื�องการคุ้มครองข้้อมูลส่วันบุคคล (PDPA) และเรื�องการบูรณาการการกำากับดูแล  
การบริห็ารควัามเส่�ยง การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน และการควับคุมภายใน (Integrated GRC)

1.2 นำาแนวัปอ้งกัน 3 ด่าน (Three Lines Model) ซ่ึ่�งเปน็แนวัทางท่�ได้รับการยอมรบัในระดบัสากลมาใชุ้เป็นกรอบในการปฏิิบัติงานข้อง 
ผู้่เก่�ยวัข้้องทุกฝ่ัาย ประกอบด้วัย Governing Body คณะจัดการ ผู้่ปฏิิบัติงาน และสำานักงานตรวัจสอบ ประยุกต์ใชุ้แนวัทางดังกล่าวั 
ในการปฏิิบัติงาน โดยคณะจัดการในฐานะ First Line ถือว่ัาม่บทบาทสำาคัญท่�สุดในการผ่ลักดันให้็ Three Lines Model  
ประสบควัามสำาเร็จและม่ประสิทธิัภาพี เริ�มตั�งแต่การประเมินควัามเส่�ยง กำาห็นดการควับคุม ติดตามและประเมินผ่ล รวัมถ่ง 
การประสานงานกบัสำานักงานตรวัจสอบในการแลกเปล่�ยนข้้อมูลระห็ว่ัางกัน นอกจากน่�ยังไดม่้การเสรมิสรา้งควัามตระห็นกัรู้ 
ในห็ลากห็ลายรูปแบบ เชุ่น ให้็ First Line ลำาดับสูงสุดข้องบริษััท/ห็น่วัยงานเป็นผู้่สื�อสารกับพีนักงาน จัดประชุุมเชิุงปฏิิบัติการ 
(Workshop) เพืี�อนำาแนวัทางไปใชุ้ในการปฏิิบัติจริง (Execution) คณะจัดการกำากับดูแล First Line และ Second Line  
อย่างใกล้ชิุด และการสื�อสารกับ Governing Body แบบ Two-way Communication

1.3 การสื�อสาร “กรณ่ศ่กษัาเรื�อง การทุจริต การไม่ปฏิิบัติตามกฎห็มาย ระเบ่ยบ นโยบายบริษััท และจรรยาบรรณ” ให้็พีนักงาน 
เกิดควัามตระห็นักในการปฏิิบัติงานและป้องกันการเกิดเห็ตุการณ์ซึ่ำ�าผ่่านการสัมมนา

1.4 ประเมินระบบการควับคุมภายในทั�งระบบการปฏิิบัติงานและระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ สำาห็รับบริษััทท่�ทำาการ  
Merger & Partnership (M&P) ทั�งในและต่างประเทศ เพืี�อสอบทานควัามเพี่ยงพีอข้องระบบการควับคุมภายในวั่าม่ 
ควัามเห็มาะสมกับการดำาเนินธุัรกิจข้องบริษััท แนะนำาแนวัปฏิิบัติท่�ด่ สร้างระบบ Proactive and Preventive System  
เพืี�อลดควัามเส่�ยงในการดำาเนินธุัรกิจ
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2. การบูรณาการการกำากับดููแล การบริหารความเส่�ยง 
การกำากับดููแลการป้ฏิิบัติิงาน และการควบคุมภายใน 
(Integrated Governance, Risk Management, 
Compliance and Internal Control: Integrated 
GRC)

บริษััทดำาเนนิการดา้นการกำากับดูแล การบรหิ็ารควัามเส่�ยง 
การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน และการควับคุมภายใน (GRC) 
และยกระดบัสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพืี�อเพิี�ม
ประสิทธิัภาพี ประสิทธิัผ่ล ลดควัามซึ่ำ�าซ้ึ่อนในการปฏิิบัติงาน  
ตั�งแต่การกำากับดูแล การกำาห็นดกลยุทธ์ั การบริห็ารควัามเส่�ยง 
จนถ่งการติดตาม ม่การสื�อสารโดยผู้่บริห็ารระดับสูงเพืี�อ 
ให้็พีนักงานทุกคนเห็็นควัามสำาคัญในการนำา GRC มาใชุ้ 
ในการปฏิิบัติงาน เพืี�อสนับสนุนการทำางานข้องพีนักงาน 
ให้็นำาไปสู่การเติบโตข้องธุัรกิจท่�ยั�งยืน นอกจากน่�ได้จัดทำา  
GRC Helpline บนระบบ Intranet และ Mobile เพืี�อเป็น 
ชุ่องทางให็พ้ีนักงานท่�ม่ข้้อสงสยัสามารถสอบถามผู้่เชุ่�ยวัชุาญ 
เก่�ยวักับการปฏิิบัติงานท่�ถูกต้องในเรื�องการกำากับดูแล  
การบริห็ารควัามเส่�ยง การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน และ 
การควับคุมภายใน

3. การกำากับดููแลการป้ฏิิบัติิงานและการป้ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

บริษััทได้ดำาเนินการตามนโยบายและแนวัปฏิิบัติด้านการกำากับ
ดูแลการปฏิิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) 
อยา่งต่อเนื�อง โดยม่ระบบการบรหิ็ารงานดา้นการกำากับดแูล
การปฏิิบัติงาน (Compliance Management System: CMS) 
เป็นกลไกสำาคัญในการกำากับดูแลการปฏิิบัตงิานให้็เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์์ม่ประสิทธัิภาพีและประสิทธิัผ่ล โดยวัางพืี�นฐาน 
ให้็ผู้่ปฏิิบัติงานในฐานะ First Line ม่กระบวันการปฏิิบัติงาน 
ท่�มั�นใจได้ว่ัาจะป้องกันควัามเส่�ยงจากการไม่ปฏิิบัติตาม 
กฎเกณฑ์์ และม่ห็น่วัยงานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน (Second 
Line) เป็นผู้่สนับสนุนการนำาระบบการบริห็ารงานดังกล่าวั 
ไปปฏิิบัติอย่างเป็นรูปธัรรม โดยสร้างควัามรู้ ควัามเข้้าใจ และ 
ควัามตระห็นักรู้ให้็กับผู้่ปฏิิบัติงาน ให้็คำาปร่กษัา กำาห็นด 
การควับคุม เพืี�อบริห็ารจัดการไม่ให้็เกิดควัามเส่�ยงจากการ 
ไม่ปฏิิบัติตามกฎห็มาย ระเบ่ยบต่าง ๆ  (Compliance Risk)  
อย่างต่อเนื�อง บริษััทปรับปรุงแนวัปฏิิบัติ (Guideline) และ
รายการตรวัจประเมิน (Checklist) ให้็ม่ประสิทธิัภาพีและ
ประสิทธิัผ่ลมากยิ�งข่้�นอย่างต่อเนื�อง เพืี�อให้็สอดคล้องกับ 
การเปล่�ยนแปลงในการดำาเนินธุัรกิจและนโยบายท่�สำาคัญ 
ข้องบริษััท อันได้แก่ นโยบายการแข่้งขั้นทางการค้า  
(Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้้อมูลภายในท่�ม่ผ่ล 
ต่อราคาห็ลักทรัพีย ์(Insider Trading Policy) และนโยบาย 
การเปิดเผ่ยข้้อมูล (Disclosure Policy)

นอกจากน่� บริษััทยังได้ม่การนำาระบบการรับ-ส่งและประเมิน
กฎห็มายให็ม่/เปล่�ยนแปลงมาใชุ้บริห็ารงาน เพืี�อให้็กฎห็มาย

ให็ม่/เปล่�ยนแปลงท่�เก่�ยวัข้้องกับบริษััทถ่งมือผู้่ปฏิิบัติ และ
สามารถปฏิิบัติให้็สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วังท่

4. การป้ฏิิบัติิในเร่�องการต่ิอต้ิานคอร์รัป้ชัิน

ในการประชุุมคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 211 (7/2562)  
วัันท่� 5 สิงห็าคม 2562 คณะกรรมการบริษััทม่มติอนุมัตินโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัุนเพืี�อกำาห็นดคำานิยาม ควัามรับผิ่ดชุอบ 
แนวัปฏิิบัติ และข้้อกำาห็นดในการดำาเนินการท่�เห็มาะสม  
เพืี�อป้องกันคอร์รัปชัุนกับทุกกิจกรรมข้องบริษััท สามารถ 
ศ่กษัารายละเอ่ยดข้องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัุนได้ในเว็ับไซึ่ต์ 
ข้องบริษััท (www.scgpackaging.com) ภายใต้หั็วัข้้อ 
การกำากับดูแลกิจการ และบริษััทได้ประกาศเจตนารมณ์ 
เข้้าร่วัมโครงการแนวัร่วัมต่อต้านคอร์รัปชัุนข้องภาคเอกชุนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action Against  
Corruption: CAC) เมื�อวัันท่� 1 ธัันวัาคม 2563 อยู่ระห็ว่ัาง 
เตร่ยมการยื�นข้อรับรองเป็น Certified Company ต่อไป  
นอกจากน่�บริษััทยังได้ข้ยายผ่ลไปสู่คู่ธัุรกิจโดยจัดทำา 
จรรยาบรรณคู่ธุัรกิจเอสซ่ึ่จ่ แพีคเกจจิ�ง เพืี�อใชุ้เป็นแนวัทาง 
ในการดำาเนินธุัรกิจ ร่วัมกันปฏิิบัติตนเป็นพีลเมืองด่ควับคู่ 
ไปกับการกำากับดูแลกิจการท่�คำาน่งถ่งสังคมและสิ�งแวัดล้อม 
อย่างเป็นรูปธัรรมนอกเห็นือจากท่�กฎห็มายกำาห็นด

5. การกำากับดููแลดู้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการรักษา 
ความมั�นคงป้ลอดูภยัข้องข้้อมลูและระบบเคร่อข่้ายส่�อสาร

5.1 บริษััทแต่งตั�งตัวัแทนร่วัมเป็นคณะทำางาน IT  
Governance ข้องบริษััทแม่ ทำาห็น้าท่�กำาห็นดนโยบาย  
และระเบ่ยบการใชุ้เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อสาร 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ข้องบริษััท (e-Policy) โดยอ้างตาม ISO/IEC27001 
เพืี�อให้็พีนักงานทุกคนถือปฏิิบัติในทิศทางเด่ยวักัน 
ในปี 2563 ม่การดำาเนินการเพิี�มเติม ดังน่�

• จัดทำานโยบายเพิี�มเติม 3 เรื�อง ได้แก่ นโยบาย 
การใชุ้งานอุปกรณ์คอมพิีวัเตอร์พีกพีา และ 
การใชุ้อุปกรณ์คอมพิีวัเตอร์ส่วันตัวัในการปฏิิบัติงาน  
(Mobile Device and BYOD Policy) นโยบาย
การจดัห็า พัีฒนา และบำารุงรกัษัาระบบเทคโนโลย่ 
สารสนเทศ (System Acquisition Development 
and Maintenance Policy) และนโยบาย 
การเข้้าถ่งระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ (System  
Access Control Policy) ซ่ึ่�งรองรับวิักฤตการณ์ 
การแพีร่ระบาดข้องโรคโควิัด 19 และการ 
ปฏิิบัติงานในชุ่วัง Work from Home

• ปรับปรุง/จัดทำามาตรฐาน 4 เรื�อง ได้แก่ Data  
Classif ication and Handling Standard,  
Penetration Testing Standard, Remote  
Access Standard และ Guideline for Personal  
Data Protection and Endpoint

5.2 บริษััทแต่งตั�ง Personal Data Protection Steering 
Committee เพืี�อตรวัจสอบการดำาเนินงานข้อง 
ห็น่วัยงานในบริษััท จัดทำาข้้อเสนอแนะให้็เป็นไปตาม 
กฎห็มายและนโยบายการคุ้มครองข้้อมูลส่วันบุคคล  
และดำาเนินการ Implement Data Protection  
Tools เชุ่น จัดทำาเอกสารทางกฎห็มายท่�เก่�ยวัข้้อง 
นำา Privacy Management Software มาใชุ้

5.3 จัดทำาเอกสารเผ่ยแพีร่ควัามรู้เก่�ยวักบัการควับคุมภายใน
ท่�ด่ในการ Implement/ใชุ้งาน Robotic Process 
Automation (RPA)

6. การพััฒนาและส่งเสริมการใช้ิ Data Analytics ใน 
การกำากับดููแลธุุรกิจ

เนื�องจากบริษััทม่การใชุ้งานระบบสารสนเทศท่�ห็ลากห็ลาย  
สำานักงานตรวัจสอบจ่งได้จดัทำารายงานโดยใชุ้ Data Analytics 
ในการตรวัจสอบและส่งมอบให้็กับห็น่วัยงานต่าง ๆ เพืี�อ 
เป็นเครื�องมือวิัเคราะห์็ ติดตาม แก้ไข้รายการผิ่ดปกติ 
และกำาห็นดวัธ่ิัการป้องกนัได้อยา่งรวัดเร็วัและทนัเวัลา ซ่ึ่�งการ 
แสดงผ่ลข้้อมูลจะแสดงเป็นรูปกราฟ เพืี�อให้็ผู้่ใชุ้งานสามารถ
วิัเคราะห์็ผ่ลได้ง่าย รวัดเร็วั และม่ประสิทธิัภาพียิ�งข่้�น

7. ระบบรับข้้อร้องเร่ยน

บริษััทได้พัีฒนาระบบรับข้้อร้องเร่ยน (Whistleblowing  
System) สำาห็รับพีนักงานและผู้่ม่ส่วันได้เส่ยภายนอก เพืี�อใชุ้ 
รับแจ้งเบาะแสการปฏิิบัติท่�ไมเ่ป็นไปตามห็ลกับรรษััทภบิาล 
คู่มือจรรยาบรรณ การกำากับดูแล ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ กฎห็มาย 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัุน รวัมถ่งการกระทำาทุจริต โดย 
พีนักงานสามารถแจ้งผ่่าน Web Intranet และผู้่ม่ส่วันได้เส่ย 
ภายนอกแจ้งผ่่านเว็ับไซึ่ต์ www.scgpackaging.com ห็รือ 
แจ้งเป็นลายลักษัณ์อักษัรผ่่านทาง e-mail/จดห็มาย  
โดยบริษััทกำาห็นดขั้�นตอนการดำาเนินงานเมื�อได้รับข้้อร้องเร่ยน 
ไว้ัอยา่งชุดัเจน ตั�งแตก่ารรวับรวัมข้้อเทจ็จรงิโดยทำาเป็นควัามลบั 
การตั�งคณะทำางานตรวัจสอบข้้อเท็จจริง การตั�งคณะกรรมการ 
สอบสวัน การพีิจารณาอนุมัติการลงโทษั รวัมไปถ่งการ 
รายงานผ่ลข้้อร้องเร่ยน นอกจากน่�ผู้่ร้องเร่ยนสามารถติดตาม 
ผ่ลข้้อร้องเร่ยนผ่่านระบบได้ ซ่ึ่�งระบบดังกล่าวัชุ่วัยส่งเสริม 
การดำาเนินธุัรกิจอย่างม่คุณธัรรมและพัีฒนาอย่างยั�งยืน 
มากยิ�งข่้�น สำาห็รับควัามปลอดภัยข้องระบบจะใชุ้ Password  
2 ชัุ�นและใชุ้ Server แยกเป็นอิสระจากการใชุ้งานอื�น ๆ  
เพืี�อรักษัาควัามปลอดภัยและป้องกันการรั�วัไห็ลข้องข้้อมูล 
ไปสู่บุคคลท่�เก่�ยวัข้้อง

การตรวจสอบติดตามการควบคุม
ภายใน
ในปี 2563 สำานักงานตรวัจสอบได้ปฏิิบัติงานตรวัจสอบทั�งห็มด 
54 โครงการ ตามแผ่นการตรวัจสอบภายในตามควัามเส่�ยง 
(Risk-based) และคณะกรรมการตรวัจสอบได้อนุมัติแผ่นการ 
ตรวัจสอบเมื�อวัันท่� 25 พีฤศจิกายน 2562 สำานักงานตรวัจสอบ 
ทำาห็น้าท่�ประเมินควัามเพ่ียงพีอข้องระบบการควับคุมภายในและ 
ติดตามการแกไ้ข้ปรบัปรงุประเดน็ท่�ตรวัจพีบ รวัมถ่งการตดิตาม 
การควับคุมว่ัาบริษััทม่ระบบการควับคุมภายในเพืี�อติดตามควับคุม
ดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทและบริษััทย่อยให้็สามารถป้องกัน
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ทรัพียสิ์นจากการท่�กรรมการห็รือผู้่บริห็ารนำาไปใชุ้โดยมิชุอบห็รือ 
โดยไม่ม่อำานาจ รวัมถ่งการควับคมุการทำาธุัรกรรมกบับคุคลท่�อาจ 
ม่ควัามข้ัดแย้งและบุคคลท่�เก่�ยวัโยงกันอย่างเพี่ยงพีอ จากนั�น 
นำาเสนอตอ่คณะกรรมการตรวัจสอบเพืี�อพิีจารณาให็ค้วัามเห็็นชุอบ 
ก่อนรายงานคณะกรรมการบริษััททุกไตรมาส

จากผ่ลการตรวัจสอบในปี 2563 ไม่พีบข้้อบกพีร่องท่�ม่สาระสำาคัญ
เก่�ยวักับระบบการควับคุมภายใน และสำานักงานตรวัจสอบได้
ติดตามการปรับปรุงแก้ไข้การควับคุมภายในตามประเด็นท่�ตรวัจพีบ 
พีบว่ัาคณะจัดการได้แก้ไข้การควับคุมภายในตามข้้อแนะนำา 
ครบถว้ันแล้วั นอกจากน่�ผู้่สอบบญัชุ่ข้องบรษัิัทคอื บริษััทเคพ่ีเอ็มจ่ 
ภูมิไชุย สอบบัญชุ่ จำากัด ได้รายงานว่ัา ไม่พีบข้้อบกพีร่องท่�เป็น 
สาระสำาคัญซ่ึ่�งม่ผ่ลกระทบต่องบการเงินข้องบริษััท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวัจสอบได้รายงานควัามเห็็นเก่�ยวักับการกำากับ 
ดูแลกิจการท่�ด่ การบริห็ารควัามเส่�ยง การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน 
และการควับคุมภายในข้องบริษััท ในปี 2563 ตามท่�แสดงไว้ั 
ในรายงานคณะกรรมการตรวัจสอบในส่วันสารจากคณะกรรมการ 
สรุปได้ดังน่�

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวัจสอบได้สอบทานข้้อมูลท่�สำาคัญข้องงบการเงิน 
รายไตรมาสและประจำาปี 2563 ข้องบริษััทเอสซ่ึ่จ่ แพีคเกจจิ�ง 
จำากัด (มห็าชุน) งบการเงินรวัมข้องบริษััทเอสซ่ึ่จ่ แพีคเกจจิ�ง  
จำากัด (มห็าชุน) และบริษััทย่อยซ่ึ่�งได้จัดทำาตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินข้องไทย ซ่ึ่�งสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระห็ว่ัางประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นท่� 
เป็นสาระสำาคัญ รายการพิีเศษั และได้รับคำาชุ่�แจงจากผู้่สอบบัญชุ่  
ผู้่บริห็าร และผู้่อำานวัยการสำานักงานตรวัจสอบจนเป็นท่�พีอใจ 
ว่ัาการจัดทำางบการเงิน รวัมทั�งการเปิดเผ่ยห็มายเห็ตุประกอบ 
ในงบการเงิน เป็นไปตามข้้อกำาห็นดข้องกฎห็มายและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ จ่งไดใ้ห้็ควัามเห็็นชุอบงบการเงนิดงักลา่วั 
ท่�ผู้่สอบบัญชุ่ได้สอบทานและตรวัจสอบแล้วั ซ่ึ่�งเป็นรายงาน 
ควัามเห็็นอย่างไม่ม่เงื�อนไข้

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษััทปฏิิบัติตามนโยบายการเข้้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันและ 
ห็ลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน พีร้อมทั�งเปิดเผ่ยให้็ 
ตลาดห็ลักทรัพีย์แห่็งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวัลา 
ท่�กำาห็นด

การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษััท คณะจัดการ และพีนักงานปฏิิบัติตามนโยบาย 
และแนวัปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลท่�กำาห็นดไว้ัอย่างเคร่งครัด  
พีนักงานทกุคนผ่่านการทดสอบ Ethics e-Testing ซ่ึ่�งดำาเนินการ 
ต่อเนื�องเป็นปีท่� 6 และในปี 2563 บริษััทประกาศเจตนารมณ์ 
เข้้าร่วัมโครงการแนวัร่วัมต่อต้านคอร์รัปชัุนข้องภาคเอกชุนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action Against  
Corruption: CAC) เพืี�อปลูกฝัังการปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชัุน

การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษััทม่คณะจัดการบริห็ารควัามเส่�ยงเป็นผู้่รับผิ่ดชุอบใน 
การพิีจารณากำาห็นดโครงสร้าง ผู้่รับผิ่ดชุอบ นโยบาย กลยุทธ์ั  
กรอบการบริห็ารควัามเส่�ยง และแผ่นการจัดการควัามเส่�ยง โดย 
ให้็ควัามสำาคัญกับ Emerging Risk เชุ่น ควัามเส่�ยงด้านกฎระเบ่ยบ 
ห้็ามห็รอืจำากัดการนำาเข้้าเศษักระดาษัร่ไซึ่เคิลท่�ม่แนวัโนม้เข้้มงวัด 
มากข่้�นในห็ลายประเทศ ควัามเส่�ยงจากมลภาวัะทางสิ�งแวัดล้อม 
อันเกิดจากพีลาสติกและปัญห็าข้ยะพีลาสติก และควัามเส่�ยง 
ทางด้าน Cyber Security เป็นต้น

การสอบทานระบบการควับคุมภายใน คณะกรรมการตรวัจสอบ
ได้สอบทานผ่ลการประเมินระบบการควับคุมภายในทั�งระบบ 
การปฏิิบัติงานและระบบเทคโนโลย่สารสนเทศท่�สำานักงาน 
ตรวัจสอบได้รายงาน พีบว่ัาม่ควัามเพ่ียงพีอเห็มาะสมกับ 
การดำาเนินธุัรกิจข้องบริษััท

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวัจสอบได้พิีจารณากฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวัจสอบ และกฎบัตรสำานักงานตรวัจสอบเป็นประจำาทุกปี ในปี 2563 
สำานักงานตรวัจสอบดำาเนนิการตรวัจสอบทั�งด้านการปฏิิบัติงาน 
และด้านเทคโนโลย่สารสนเทศรวัมทั�งสิ�น 54 โครงการ ไม่พีบ
ประเด็นท่�เป็นสาระสำาคัญ สำานักงานตรวัจสอบได้ทบทวันและ 
ปรับกลยทุธัก์ารปฏิิบัติงานตรวัจสอบให็ส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
โรคโควิัด 19 และควัามเส่�ยงในยุค New Normal โดยใชุ้ Machine  
Learning (ML), Robotics Process Automation (RPA), Data 
Analytics (DA) วิัเคราะห์็ควัามเส่�ยงให้็ม่ประสิทธิัภาพีมากยิ�งข่้�น 
ลง Fieldwork เท่าท่�จำาเป็น และจ้างผู้่เชุ่�ยวัชุาญจากภายนอก 
(Outsource) ตรวัจสอบในประเทศท่�สำานักงานตรวัจสอบไมส่ามารถ
ปฏิิบัติงานได้เนื�องจากสาเห็ตุการ Lockdown และไม่ม่ Local 
Staff รวัมถ่งพัีฒนาผู้่ตรวัจสอบเพืี�อทำาห็น้าท่�ประเมินประสิทธิัภาพี 
และประสิทธิัผ่ลข้องการกำากับดูแล การบริห็ารควัามเส่�ยง  
การปฏิิบัติตามกฎห็มาย ระเบ่ยบต่าง ๆ การควับคุมภายในข้อง 
บริษััทย่อยทั�งในและต่างประเทศ เพิี�มทักษัะควัามรู้ด้าน Digital  
ในการวิัเคราะห์็ข้้อมูลในการตรวัจสอบด้วัยตนเอง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแส

ในปี 2563 ม่ข้้อร้องเร่ยนผ่่านระบบรับข้้อร้องเร่ยนรวัมทั�งสิ�น  
10 เรื�อง ดำาเนินการสอบสวันแล้วัเสร็จ 11 เรื�อง (เป็นข้้อร้องเร่ยน 
ข้องปี 2562 จำานวัน 1 เรื�อง) คณะกรรมการตรวัจสอบได้ 
พิีจารณาข้้อร้องเร่ยนพีบวั่าไม่ม่เรื�องท่�เก่�ยวักับนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชัุน นโยบายการแข่้งขั้นทางการค้า และสิทธิัมนุษัยชุน  
และมูลค่าควัามเส่ยห็ายไม่ม่นัยสำาคัญนอกจากน่� คณะกรรมการ 
ตรวัจสอบได้สอบทานมาตรการและกำาห็นดแนวัทางเชิุงป้องกัน 
การทุจริตท่�จะเกิดข่้�นได้ในระบบต่าง ๆ  การตรวัจสอบการทุจริต 
ตามมาตรฐาน การประเมินควัามเส่�ยงให้็เห็มาะสมกับสภาพี 
การดำาเนินธุัรกิจอย่างต่อเนื�อง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ท่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 209 (5/2562) เมื�อวัันท่� 
27 พีฤษัภาคม 2562 และท่�ประชุุมคณะกรรมการตรวัจสอบ 
ครั�งท่� 5/2562 เมื�อวัันท่� 16 ตุลาคม 2562 ม่มติอนุมัติแต่งตั�ง
ให้็นางพัีนธ์ุัปว่ัณ สุข้เจริญมิตร เป็นหั็วัห็น้างานตรวัจสอบภายใน  
โดยดำารงตำาแห็น่งตั�งแต่วัันท่� 1 มิถุนายน 2562 จนถ่งวัันท่�  
30 พีฤศจิกายน 2563 ต่อมาท่�ประชุุมคณะกรรมการตรวัจสอบ  
ครั�งท่� 4/2563 เมื�อวัันท่� 10 พีฤศจิกายน 2563 ม่มติอนุมัติแต่งตั�ง 
ให้็นางสาวัปนันดา สัญญากร เป็นหั็วัห็น้างานตรวัจสอบภายใน  
โดยดำารงตำาแห็น่งผู้่อำานวัยการสำานักงานตรวัจสอบ ม่ควัาม 
รับผิ่ดชุอบห็ลักในการปฏิิบัติห็น้าท่�ผู้่ตรวัจสอบภายในข้องบริษััท  
และจัดทำารายงานและข้้อเสนอแนะเพืี�อให้็คณะจัดการปรับปรุง 
ให้็เป็นไปตามแผ่นและนโยบายการควับคุมภายในข้องบริษััท

คณะกรรมการตรวัจสอบได้พิีจารณาคุณสมบัติข้อง 
นางพัีนธ์ุัปว่ัณ สุข้เจริญมิตร และนางสาวัปนันดา สัญญากร  
แล้วัเห็็นว่ัาม่ควัามเห็มาะสมเพีย่งพีอกับการปฏิิบัติห็น้าท่�ดังกลา่วั  
เนื�องจากม่คุณสมบัติ วุัฒิการศ่กษัา ประสบการณ์ในการปฏิิบัติงาน  
และได้เข้้ารับการอบรมท่�เห็มาะสมเพ่ียงพีอต่อการเป็นผู้่ควับคุม 
การปฏิิบัติงานดังกล่าวั ทั�งน่� บริษััทได้สรุปคุณสมบัติ วุัฒิการศ่กษัา  
ประสบการณ์ในการปฏิิบัติงานข้องหั็วัห็น้างานตรวัจสอบภายใน 
ไว้ัในโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้้อมูลสำาคัญเก่�ยวักับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่อย ผู้่บริห็าร และพีนักงานอื�น ๆ

ทั�งน่� การพิีจารณาและอนุมัติ แต่งตั�ง ถอดถอน โยกย้ายผู้่ดำารง
ตำาแห็น่งผู้่ตรวัจสอบภายในข้องบริษััท จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวัจสอบ

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามคำาสั�งเลข้ท่� 90/2563 ประกาศ ณ วัันท่� 22 กันยายน 2563 
และม่ผ่ลตั�งแต่วัันท่� 1 ตุลาคม 2563 ประธัานเจ้าห็น้าท่�บริห็าร
อนุมัติแตง่ตั�งให้็นายธัวััชุชัุย วังศไ์พีศาล ซ่ึ่�งดำารงตำาแห็น่ง Director - 
Sustainability Productivity & Innovation Management 
เป็นผู้่ท่�ได้รับมอบห็มายให้็รับผิ่ดชุอบในการปฏิิบัติห็น้าท่�ผู้่กำากับ
ดูแลการปฏิิบัติงานข้องบริษััท (Compliance) ให้็สอดคล้องกับ 
กฎห็มายและนโยบายภาครัฐ บริษััทได้สรุปคุณสมบัติ วุัฒิการศ่กษัา 
ประสบการณ์ในการปฏิิบัติงานข้องหั็วัห็น้างานกำากับดูแล 
การปฏิิบัติงานไว้ัในโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้้อมูล
สำาคัญเก่�ยวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่อย ผู้่บริห็าร 
และพีนักงานอื�น ๆ
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รายการระหว่างกัน

รายการระห็ว่ัางกันข้องบริษััทและบริษััทย่อยกับบุคคลท่�อาจม่ควัามขั้ดแย้งทางผ่ลประโยชุน์ สำาห็รับรอบบัญชุ่สิ�นสุดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2563 
สามารถสรุปได้ดังน่� 1

ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม 
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่า 
รายการระหว่างกัน

 (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา2562 2563

1. รายการกับบริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุด (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (“SCC”))

- ซ่ื้�อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 17 12 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

- ค่าอนุญาติให้ใช้ิสิที่ธิุ 272 263 คิดตามอัตราร้อยละข้องรายได้จากการข้าย

- รับดูอกเบ่�ยจากกลุ่มกิจการ 1,256 254 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- ให้บริการกลุ่มกิจการ 882 828 วิัธ่ัต้นทุนบวักอัตรากำาไรท่�เท่ยบเค่ยงได้

2. รายการกับบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย)

- ข้ายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 295 254 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทสยามนิปปอน อินดัสเตร่ยล เปเปอร์ จำากัด 31 189 173

บริษััทสยามทบพัีนแพีคเกจจิ�ง จำากัด 49 106 81

- ซ่ื้�อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 669 361 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทสยามทบพัีนแพีคเกจจิ�ง จำากัด 49 233 219

บริษััทสยามนิปปอน อินดัสเตร่ยล เปเปอร์ จำากัด 31 417 122

บริษััทสห็กร่น ฟอเรสท์ จำากัด 17 19 20

- ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 12 13 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

P&S Holdings Corporation 40 12 13

- จ่ายดูอกเบ่�ยให้กลุ่มกิจการ 6 6 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- ไดู้รับการคำ�าป้ระกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า  
ณ 31 ธัุนวาคม)

264 198 ค่าธัรรมเน่ยมตามสัญญาท่�ตกลงกัน

บริษััทสยามนิปปอน อินดัสเตร่ยล เปเปอร์ จำากัด 31 264 198

3. รายการกับบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

- ข้ายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ 7,027 6,115 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ อินเตอร์เนชัุ�นแนล คอร์ปอเรชัุ�น จำากัด 5,453 4,501

SCG International Vietnam Co., Ltd. 464 481

SC G International (Philippines)  
Corporation Co., Ltd.

471 343

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ เพีอร์ฟอร์มานซ์ึ่ เคมิคอลส์ จำากัด 249 250

SCG International USA Inc. 94 183

บริษััทระยองโอเลฟินส์ จำากัด 99 71

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ ซิึ่เมนต์ จำากัด 15 64

SCG International Australia Pty. Ltd. - 56

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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สัดส่วน 
การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม 
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่า 
รายการระหว่างกัน

 (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา2562 2563

บริษััทกระเบื�องกระดาษัไทย จำากัด 32 46

PT SCG International Indonesia 91 25

บริษััทสยามอุตสาห็กรรมวััสดุทนไฟ จำากัด 25 24

บริษััทผ่ลิตภัณฑ์์และวััตถุก่อสร้าง จำากัด 10 13

บริษััทสยามซึ่านิทาร่แวัร์ จำากัด - 13

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ พีลาสติกส์ จำากัด - 14

บริษััทนวัอินเตอร์เทค จำากัด - 11

SCG International Hong Kong Limited - 7

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ แลนด์สเคป จำากัด 8 -

- ซ่ื้�อสินค้าจากกลุ่มกิจการ  2,672  2,034 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ อินเตอร์เนชัุ�นแนล คอร์ปอเรชัุ�น จำากัด 1,415 1,193

บริษััทสยามไฟเบอร์ซ่ึ่เมนต์กรุ�ป จำากัด 45 172

SCG International Vietnam Co., Ltd. 346 164

PT SCG International Indonesia 240 82

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ เซึ่รามิกส์ จำากัด (มห็าชุน) 72 73

บริษััทนวัพีลาสติกอุตสาห็กรรม จำากัด 65 68

บริษััทสยามซึ่านิทาร่แวัร์อินดัสทร่ จำากัด 56 47

บริษััทปูนซิึ่เมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 18 40

บริษััทโสสุโก้ เซึ่รามิค จำากัด 40 33

บริษััทปูนซิึ่เมนต์ไทย (ท่าห็ลวัง) จำากัด 13 30

Prime Group Joint Stock Company 43 29

PT Siam-Indo Gypsum Industry 17 25

บริษััทสยามซึ่านิทาร่แวัร์อินดัสทร่ (ห็นองแค) จำากัด 30 23

บริษััทปูนซิึ่เมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด - 14

บริษััทกระเบื�องกระดาษัไทย จำากัด  149  -

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด  50  -

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ ซิึ่เมนต์-ผ่ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง จำากัด  11  -

บริษััทพีาเนล เวิัลด์ จำากัด  7  -

- ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ  2,805  2,268 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด  2,023  1,630

SCG International Vietnam Co., Ltd.  376  361

บริษััทเอสซ่ึ่ไอ อ่โค่ เซึ่อร์วิัสเซึ่ส จำากัด  219  181

บริษััทกฎห็มายเอสซ่ึ่จ่ จำากัด  30  33

SCG Vietnam Co., Ltd.  12  12

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ เลิร์นนิ�ง เอ็กเซึ่ลเลนซ์ึ่ จำากัด  35  10
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ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม 
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่า 
รายการระหว่างกัน

 (ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา2562 2563

บริษััทเท็กซ์ึ่พีลอร์ จำากัด  37  9

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ สกิลส์ ด่เวัลลอปเม้นท์ จำากัด  -  8

บริษััทเอสซ่ึ่จ่ ซิึ่เมนต์-ผ่ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง จำากัด  37  -

บริษััทสยามซึ่านิทาร่แวัร์ จำากัด  14  -

- จ่ายดูอกเบ่�ยให้กลุ่มกิจการ  2  - อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- รับดูอกเบ่�ยจากกลุ่มกิจการ  7  1 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

PT SCG Indonesia  7  1

4. รายการกับบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

- ข้ายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ  151  164 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

 บริษััทสยามเลเทกซ์ึ่สังเคราะห์็ จำากัด  99  117

 บริษััทสยาม โทเซึ่ลโล จำากัด  46  46

- ซ่ื้�อสินค้าจากกลุ่มกิจการ  792  602 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทสยามอุตสาห็กรรมยิปซัึ่ม (สระบุร่) จำากัด  545  417

บริษััทสยามอุตสาห็กรรมยิปซัึ่ม (สงข้ลา) จำากัด  89  56

บริษััทไทย เอ็มเอฟซ่ึ่ จำากัด  79  44

บริษััทสยามโพีลิเอทท่ล่น จำากัด  25  35

บริษััทสยามเลเทกซ์ึ่สังเคราะห์็ จำากัด  17  17

บริษััทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัุ�น จำากัด  18  13

บริษััทสยามโพีล่สไตร่น จำากัด  12  10

- ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ  84  110 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทไอท่วััน จำากัด  83  94

Green Siam Resources Corporation  -  16

5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ

- ซ่ื้�อสินค้าจากกลุ่มกิจการ  43  49 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทปูนซ่ึ่เมนต์เอเซ่ึ่ย จำากัด (มห็าชุน)  41  48

6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมร่วมกัน2

- ข้ายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ  59  369 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทเทเวัศประกันภัย จำากัด (มห็าชุน)  58  190

บริษััทห็ลักทรัพีย์ ไทยพีาณิชุย์ จำากัด  -  154

บริษััทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ึ่� จำากัด  1  24

- ซ่ื้�อสินค้าและไดู้รับบริการจากกลุ่มกิจการ  312  300 ราคาตลาดเท่ยบเท่ากับราคาท่�ทำากับบุคคลภายนอก

บริษััทคาร์กิลล์ม่ทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด  142  125

บริษััทอาห็ารเบทเทอร์ จำากัด  43  51

บริษััทเบทาโกรเกษัตรอุตสาห็กรรม จำากัด  45  44

บริษััทบ่.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชัุ�นแนล จำากัด  21  20

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษััทนันยางการ์เม้นท์ จำากัด  28  18

บริ ษััทอายิโนะโมะโต�ะ เบทาโกร โฟรเซ่ึ่นฟู้ดส์   
(ประเทศไทย) จำากัด

 17  17

บริษััทบูโอโน่ (ประเทศไทย) จำากัด (มห็าชุน)  6  9

บริษััทเบทาโกร เอ็มเอฟ เดล่ จำากัด  6  8

- จ่ายดูอกเบ่�ยให้กลุ่มกิจการ

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน)  1  2 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- รับดูอกเบ่�ยจากกลุ่มกิจการ

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน)  18  31 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- ม่รายไดู้ค่าธุรรมเน่ยมอ่�น ๆ  จากการให้บริการ
กลุ่มกิจการ

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน)  9  134 ค่าธัรรมเน่ยมตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธัุนวาคม)

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน)  252  1,838 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- ให้กลุ่มกิจการกู้ย่มเงิน (มูลค่า ณ 31 ธัุนวาคม)

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน)  274  3,224 อัตราดอกเบ่�ยตามสัญญาท่�ตกลงกัน

- สัญญาป้้องกันความเส่�ยง (มูลค่า ณ 31 ธัุนวาคม)

ธันาคารไทยพีาณิชุย์ จำากัด (มห็าชุน) 1,014 888 ค่าธัรรมเน่ยมตามสัญญาท่�ตกลงกัน

1  แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป
2  ตามคำาแนะนำาในการใช้คู่มือการจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมกับคำาอธิบาย
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวัจสอบได้สอบทานรายการระห็ว่ัางกันท่�เกิดข่้�น สำาห็รับรอบปีบัญชุ่สิ�นสุดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2563 ตามรายละเอ่ยด 
ข้้างต้น เห็็นว่ัารายการดังกล่าวัเป็นรายการท่�ม่ควัามจำาเป็น ม่เงื�อนไข้และราคาท่�ยุติธัรรมเห็มาะสม และ/ห็รือเท่าเท่ยมกับธุัรกรรม 
ท่�ทำากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซ่ึ่�งได้รับการอนุมัติตามนโยบายข้องบริษััทก่อนการทำารายการแล้วั

แนวโน้มการทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

บริษััทจะยังคงม่การทำารายการระห็วั่างกันกับบุคคลท่�เก่�ยวัโยงในอนาคตอย่างต่อเนื�อง ได้แก่ รายการตามธัุรกิจปกติ และรายการ
สนับสนุนธุัรกิจปกติ ในกรณ่ท่�ม่การเข้้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันในอนาคต กลุ่มบริษััทจะปฏิิบัติดังน่�

(1) การพิีจารณาการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน บริษััทจะใชุ้เกณฑ์์ 
ราคาและข้้อตกลงทางการค้าเชุ่นเด่ยวักับท่�บริษััทใชุ้กับ 
คู่สัญญาทั�วัไป โดยจะตอ้งม่ข้้อตกลงและเงื�อนไข้ท่�เปน็ธัรรม  
สมเห็ตุสมผ่ล และก่อให้็เกิดประโยชุน์สูงสุดแก่บริษััท

(2) ในกรณ่ท่�สินค้าห็รือบริการม่ลักษัณะท่�เป็นราคามาตรฐาน 
ชัุดเจน ม่ผู้่ซืึ่�อห็รือผู้่ข้ายในตลาดห็ลายราย บริษััทควัรห็า 
ข้้อมูลเก่�ยวักับลักษัณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพืี�อ 
นำามาเปร่ยบเท่ยบกับธุัรกรรมท่�เป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกัน

(3) ในกรณ่ท่�สินคา้ห็รือบริการม่ลกัษัณะเฉพีาะ ห็รือม่การสั�งทำา 
ตามควัามต้องการเฉพีาะ ทำาให้็ไม่สามารถเปร่ยบเท่ยบราคา 
ข้องสินค้าห็รือบริการได้ บริษััทต้องแสดงให้็เห็็นได้ว่ัา อัตรา 
กำาไรขั้�นตน้ท่�บรษัิัทได้รับจากรายการท่�เก่�ยวัโยงกัน ไม่แตกตา่ง 
จากธุัรกรรมกับคู่ค้าอื�น และม่เงื�อนไข้ห็รือข้้อตกลงอื�น ๆ  
ไม่ต่างกัน

(4) บริษััทอาจใชุ้ประโยชุน์จากรายงานข้องผู้่ประเมินอิสระท่� 
อยู่ในบัญชุ่รายชืุ�อข้องสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
ห็ลักทรัพีย์และตลาดห็ลักทรัพีย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึ่�งบริษััทห็รือ 
บริษััทในกลุ่มแต่งตั�งข่้�นเพืี�อเปร่ยบเท่ยบราคาสำาห็รับ 
การทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�สำาคัญ เพืี�อให้็มั�นใจได้ว่ัา 
ราคาดังกล่าวัสมเห็ตุสมผ่ลและเป็นไปเพืี�อประโยชุน์สูงสุด 
ข้องบริษััท

(5) กรรมการ ผู้่บริห็าร ห็รือบุคคลท่�ม่ควัามเก่�ยวัข้้องจะทำา
ธุัรกรรมกบับริษััทห็รือบรษัิัทยอ่ยได้ต่อเมื�อธัรุกรรมดงักลา่วั 
ได้รับมติอนุมัติจากท่�ประชุุมผู้่ถือหุ้็นข้องบริษััทแล้วั เว้ันแต่ 
เป็นธุัรกรรมท่�เป็นข้้อตกลงทางการค้าในลักษัณะเด่ยวักับ 
ท่�วัิญญููชุนจะพ่ีงกระทำากับคู่สัญญาทั�วัไปในสถานการณ์
เด่ยวักัน ด้วัยอำานาจต่อรองทางการค้าท่�ปราศจากอิทธิัพีล
ในการท่�ตนม่สถานะเป็นกรรมการ ผู้่บริห็าร ห็รือบุคคลท่�
ม่ควัามเก่�ยวัข้้องแล้วัแต่กรณ่ และเป็นข้้อตกลงทางการค้า 
ท่�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการห็รือเป็นไปตามห็ลักการท่� 
คณะกรรมการบริษััทอนุมัติไว้ัแล้วั ห็รือข้นาดข้องธุัรกรรม 
ไม่จำาเป็นต้องไดรั้บอนุมัติจากท่�ประชุุมผู้่ถือหุ้็นข้องบรษัิัท

(6) ห็ากบรษัิัทม่รายการระห็วัา่งกนัห็รือรายการท่�เก่�ยวัโยงกนัอื�น ๆ  
ท่�เข้้าข่้ายตามห็ลักเกณฑ์์การเข้้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน 
บริษััทจะต้องปฏิิบัติตามห็ลักเกณฑ์์ดังกล่าวัอย่างเคร่งครัด

(7) บริษััทต้องเปิดเผ่ยข้้อมูลการทำารายการท่�อาจม่ควัามขั้ดแย้ง
ทางผ่ลประโยชุน์ รายการท่�เก่�ยวัโยงกัน ห็รือรายการระห็ว่ัางกัน 
ตามห็ลักเกณฑ์์ท่�สำานักงานคณะกรรมการกำากับห็ลักทรพัีย์ 
และตลาดห็ลักทรัพีย์ (ก.ล.ต.) และตลาดห็ลักทรัพีย์ 
กำาห็นดโดยเปิดเผ่ยไว้ัในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี  
และรายงานประจำาปี ห็รือแบบรายงานอื�นใด ตามแต่กรณ่  
และเปิดเผ่ยข้้อมูลรายการท่�เก่�ยวัโยงกันต่อตลาดห็ลักทรัพีย์  
ตามห็ลักเกณฑ์์ข้องตลาดห็ลักทรัพีย์ ตลอดจนรายการท่�
เก่�ยวัข้้องกันกับบริษััทตามห็ลักเกณฑ์์มาตรฐานการบัญชุ่  
และจัดให้็ม่การสอบทานการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันตาม
แผ่นงานตรวัจสอบ โดยส่วันงานตรวัจสอบภายในจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวัจสอบ และม่มาตรการควับคมุ  
ตรวัจสอบ ดูแลให้็ม่การสุ่มสอบทานการทำารายการจริง  
ถูกต้องตรงตามสญัญา นโยบาย ห็รือเงื�อนไข้ท่�กำาห็นดไว้ั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำำาปี 2563  
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เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: +66 2586 3333 โทรสาร: +66 2586 3007
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ร�ยง�นท�งก�รเงินประจำ�ปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report)  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท

ทะเบีียนเลขที�	 0107537000921

ที�ต้ั้�งสำำ�น้กง�นใหญ่่	 เลขท่ี่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไที่ย แขวงบางซ่ิ�อ เขต์บางซ่ิ�อ กรุุงเที่พมหานครุ 10800

ประเภทธุุรกิจ	 บริุษััที่ปูรุะกอบธุุรุกิจโดยการุถ่อหุ�นในบริุษััที่อ่�น (Holding Company) ท่ี่�ปูรุะกอบธุุรุกิจหลัก 
ในการุให�บริุการุโซิลูชัันด�านบรุรุจุภััณฑ์์แบบครุบวงจรุ ซ่ิ�งแบ่งออกเปู็น 2 สายธุุรุกิจหลัก ค่อ  
สายธุุรุกิจบรุรุจุภััณฑ์์แบบครุบวงจรุ และสายธุุรุกิจเย่�อและกรุะดาษั รุวมถ่งธุุรุกิจอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข�อง

ทุนจดทะเบีียนปัจจุบ้ีน	 ทุี่นจดที่ะเบ่ยน 4,500,000,000 บาที่  
ทุี่นชัำารุะแล�ว  4,292,920,200 บาที่  
หุ�นสามัญท่ี่�ออกจำาหน่ายและชัำารุะแล�ว 4,292,920,200 หุ�น  
หุ�นบุริุมสิที่ธิุท่ี่�ออกจำาหน่ายและชัำารุะแล�ว - ไม่ม่ -  
มูลค่าหุ�นท่ี่�ต์รุาไว�หุ�นละ 1 บาที่

เว็็บีไซต์ั้	 www.scgpackaging.com

ติั้ดต่ั้อ	 โที่รุศััพท์ี่ 0-2586-3333  
โที่รุสารุ 0-2586-3007  
อ่เมล scgpackaging@scg.com

น�ยทะเบีียนหุ�น		 บริุษััที่ศูันย์รัุบฝากหลักที่รัุพย์ (ปูรุะเที่ศัไที่ย) จำากัด  
ชัั�น 1 อาคารุต์ลาดหลักที่รัุพย์แห่งปูรุะเที่ศัไที่ย  
เลขท่ี่� 93 ถนนรัุชัดาภิัเษัก แขวงดินแดง เขต์ดินแดง กรุุงเที่พฯ 10400  
โที่รุศััพท์ี่  0-2009-9999  
โที่รุสารุ  0-2009-9991  
เว็บไซิต์์  http://www.set.or.th
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผ้�รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่�งจัดทำาข่้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต�พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข�อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าด�วยการจดัทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 และที�แก�ไขเพิ�มเติม โดยได�มีการพิจารณาเลือกใช�นโยบายการบัญชีที�เหมาะสมและถืือปฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ รวมทั้ง
มกีารเปิดเผยข�อม้ลสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผ้�สอบบญัชีได�สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นในรายงานของผ้�สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื�อนไข

คณะกรรมการบรษิทัทำาหน�าที�กำากับดแ้ลและพัฒนาบรรษทัภบิาล จรรยาบรรณ การต่อต�านคอรรั์ปชนั รวมทัง้จดัให�มแีละดำารงไว�ซ่�ง
ระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน เพื�อให�มีความมั�นใจได�ว่ามีการบันท่กข�อมล้ทางบัญชถีืก้ต�อง ครบถื�วน ทนัเวลา 
และเพียงพอที�จะดำารงรักษาไว�ซ่�งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให�เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 
โดยคณะกรรมการบริษัทได�แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่�งประกอบด�วยกรรมการที�เป็นอิสระทำาหน�าที�กำากับดแ้ลงบการเงิน 
ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏิในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่�งได�แสดงไว�ในรายงานทางการเงินนี้แล�ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถืสร�างความเชื�อมั�นได�ว่า 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถื้กต�องตามควร
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) (นายวิชาญ จิตร์ภักดี)  
 ประธิานกรรมการ ประธิานเจ�าหน�าที�บริหาร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

214



RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

215



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

216



RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

217



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

218



RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

219



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

220



RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

221



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 31,255,702          4,393,845            
เงินลงทนุระยะสั้น 1,629,897            565,508               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 31 16,334,040          15,198,020          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 806,887               1,715,782            
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                      4,601                  
สินคา้คงเหลือ 8 12,760,100          13,276,136          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 132,291               229,431               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 62,918,917          35,383,323          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารทนุ 6,152                  16,192                 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 822,620               770,754               
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 603,334               980,633               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 144,183               187,400               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11, 12 87,271,287          82,863,567          
ค่าความนิยม 13 18,623,670          17,612,266          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 812,571               814,032               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 971,601               744,955               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 254,545               139,923               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 109,509,963        104,129,722        

รวมสินทรัพย์ 172,428,880        139,513,045        

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) (นายวิชาญ จิตร์ภกัดี)
ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ในนามกรรมการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 15,080,050          7,131,509            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 17 10,365,118          10,058,564          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 16,302,161          2,183,635            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 426,936               87,801                 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                      33,827,196          
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 887,582 604,793               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 174,838 120,546               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 43,236,685          54,014,044          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 12,051,646          16,318,425          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 1,066,814            35,337                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,403,658            2,873,568            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 3,598,083            3,375,357            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 231,212               80,319                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,351,413          22,683,006          
รวมหนีสิ้น 62,588,098          76,697,050          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 19
ทนุจดทะเบยีน 

- หุ้นสามัญ 4,500,000            4,500,000            
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

- หุ้นสามัญ 4,292,920            3,126,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 40,860,245          1,935,000            
ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 337,700               218,600               
ทนุส ารองทัว่ไป 3,000                  3,000                  

ยังไม่ได้จัดสรร 46,836,323          41,929,779          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 (3,592,371)          (4,260,330)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 88,737,817          42,952,049          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21 21,102,965          19,863,946          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 109,840,782        62,815,995          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 172,428,880        139,513,045        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 92,785,968          89,069,867          
ตน้ทนุขาย 6 (73,332,592)        (71,651,345)        
ก ำไรขั้นต้น 19,453,376          17,418,522          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                      250,086               
รายไดอ่ื้น 6 602,365               713,740               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 20,055,741          18,382,348          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 6, 23 (5,148,777)          (4,800,607)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6, 24 (4,991,736)          (4,425,364)          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 25 -                      (527,368)             
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (222,208)             -                      
รวมค่ำใช้จ่ำย (10,362,721)        (9,753,339)          
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 9,693,020            8,629,009            
ตน้ทนุทางการเงิน 26 (1,451,881)          (1,741,429)          
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 66,384                 52,728                 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 8,307,523            6,940,308            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (1,001,605)          (1,049,048)          
ก ำไรส ำหรับปี 7,305,918            5,891,260            
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 6,457,475            5,268,511            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 21 848,443               622,749               

7,305,918            5,891,260            
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 29 1.95                    1.69                    

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรส ำหรับปี 7,305,918            5,891,260            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (408,129)             (1,146,562)          
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 18 (159,063)             (200,672)             
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (4,184)                 118                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 27 34,478                 38,683                 
รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (128,769)             (161,871)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (536,898)             (1,308,433)          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 6,769,020            4,582,827            
การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 6,110,723            4,332,205            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 658,297               250,622               

6,769,020            4,582,827            

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรส าหรับปี 7,305,918            5,891,260            
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,001,605            1,049,048            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,183,177            5,990,773            
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (6,245)                 32,264                 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (34,590)               93,441                 
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 352,135               832,147               
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 350,106               (164,169)             
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (66,384)               (52,728)               
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                      36,623                 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,511                  (277,002)             
ดอกเบ้ียรับ (217,369)             (114,132)             
ดอกเบ้ียจ่าย 1,386,550            1,650,495            
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 17,258,414          14,968,020          

สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (646,040)             2,421,719            
สินคา้คงเหลือ  724,890               2,199,320            
สินทรัพยอ่ื์น (252,725)             57,185                 
สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึน้) - สุทธิ (173,875)             4,678,224            

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 227,803               (1,984,926)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (280,786)             (139,040)             
หน้ีสินอ่ืน 185,729               65,816                 
หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 132,746               (2,058,150)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 17,217,285          17,588,094          
จ่ายภาษีเงินได้ (1,488,611)          (1,573,937)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 15,728,674          16,014,157          

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 5 (2,707,501)          (24,022,251)        
เงินลงทนุระยะสั้น (480,705)             (715,963)             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,627                 520,723               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,568,057)          (7,914,253)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (157,596)             (87,290)               
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,523                  206,894               
รับเงินปันผล 7,739                  11,832                 
รับดอกเบ้ีย 206,540               110,056               
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,672,430)        (31,890,252)        

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ทนุ 19 40,092,165          -                      
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 5 2,557,172            193,777               
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 5 (547,469)             (192,187)             

เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 7,734,053            36,317                 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (33,825,986)        10,415,065          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,327,851          13,136,727          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,652,253)          (1,576,976)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (490,137)             (65,136)               
เงนิกู้ ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (16,906,472)        21,945,997          
จ่ำยเงนิปันผล
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (1,312,920)          (1,736,667)          
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (666,535)             (221,294)             
รวมจ่ำยเงนิปันผล (1,979,455)          (1,957,961)          
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (1,426,178)          (1,732,722)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 21,789,763          18,256,904          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 26,846,007          2,380,809            
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,850                 (82,313)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 4,393,845            2,095,349            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 31,255,702          4,393,845            
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 705,650               978,808               
เงินลงทนุคา้งจ่ายจากการซ้ือธุรกิจ 572,618               961,368               
หุน้ปันผล -                      1,563,000            

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12  สัญญาเช่า 
13  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
14  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 
15  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  ส ารองและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
21  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
22  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
23  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
24  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
26  ตน้ทุนทางการเงิน 
27  ภาษีเงินได ้

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
30  เงินปันผล 
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
33  การบริหารจดัการส่วนทุน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35  การจดัประเภทรายการใหม่ 
36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นสาระส าคญัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศไทย    
บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั 100  100 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 98.20  98.20 
บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 80  80 
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 75  75 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั 70  70 
บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั * 70  70 
บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั 70  70 
บริษทัดี อิน แพค จ ากดั * 70  70 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)  69.58  69.58 
บริษทัฟินิคซ ยทิูลิต้ีส์ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทักระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) ** 69.55  69.55 
บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ากดั 52.50  52.50 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 52.38  37.80 
บริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั 51  51 
บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 50.40  50.40 
บริษทัคอนิเมก จ ากดั 38.25  38.25 
    

จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์    
United Pulp and Paper Co., Inc. 74.77  99.70 
    

จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม    
Vina Kraft Paper Co., Ltd. 70  70 
New Asia Industries Co., Ltd. 70  70 
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  70  70 
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. 70  70 
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. 70  70 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 65.88  - 
Tin Thanh Packing Joint Stock Company 52.49  47.24 
    

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์    
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 100  100 
TCG Rengo (S) Limited ** 70  70 
TCG Solutions Pte. Ltd. 70  - 
    

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย    
PT Indocorr Packaging Cikarang 70  70 
PT Indoris Printingdo 69.97  69.97 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
PT Primacorr Mandiri 67.90  67.90 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 55.24  55.24 
PT Dayasa Aria Prima 55.24  55.24 

    จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย    
Interpress Printers Sendirian Berhad 68.30  68.30 

    

*   อยู่ระหว่างการช าระบญัชี เน่ืองจากโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ากัด เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 และ          
ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

** อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2562 อยา่งมีสาระส าคญั ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น 2 บริษทั คือ บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ในขณะท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นใน United Pulp and 
Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ลดลงเน่ืองจากการเขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเง่ือนไขกับ 
Rengo Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ในเดือนธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้สัดส่วนร้อยละ 94.11 ใน 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และ
น าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 
เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(ค) การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

หมายเหตุ 4 (ญ) 
และ 12 

สัญญาเช่า 
− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
− การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุัญญาเช่าหรือไม่ 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ 4 (ญ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หมายเหตุ 5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวา่จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
หมายเหตุ 11 
และ 13 

การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน  

หมายเหตุ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 31 − การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช้ 
− การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบั
ขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted-
average loss rate)  

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใชข้อ้มูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่น าขอ้มูลท่ีมี
การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอน
มาพิจารณา 

(ข) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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(ค) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า และ
ปรับลดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วน
ของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างในก าไรหรือขาดทุน 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 
รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชี
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฎ) และขอ้ 4 (บ) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

TFRS 9 จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
(FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีที่จะถือ
จนครบก าหนด หลักทรัพย์เผ่ือขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใช้แทน
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด 
หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
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การจัดประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ส าหรับรายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนระยะสั้น อนุพนัธ์ และเงินลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม 
การจดัประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกประเภทการวดัมูลค่าของเงินลงทุน
แต่ละรายการโดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนไดก็้ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย และการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

TFRS 9 ใหแ้นวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษทัต้องระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกันความเส่ียง
ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูล
เชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 

ทั้งน้ี TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข 
ซ่ึง ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
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(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณใน
การประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าว
จะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุ ติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
เป็นคร้ังแรกด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน  42,151  (4,260)  19,864 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก       

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน   2  (8)  - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  (12)  -  (2) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  42,141  (4,268)  19,862 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้
ตามท่ี TFRS 16 ระบุไว ้

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 3,556 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงินลดลง 1,667 ลา้นบาท 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง 456 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลง 2 ลา้นบาท ส่งผลใหห้น้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 
1,435 ลา้นบาท และลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทั
จะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและ
ไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัจึงรับรู้
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1,435 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มร้อยละ 1.81 ถึง 5.00 และ 12.12 ต่อปี 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 
ถูกโอนมาท่ีกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

วนัท่ีซ้ือกิจการ คือ วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือ ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนว่าไดข้ายเงินลงทุนดังกล่าว
ออกไป 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นก าไรในงวดทนัที 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลา
ในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดร้ับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่ 
ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมในนโยบายดงักล่าว 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็น
ผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดขึ้น  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด
ในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 

(ค) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 

สินคา้ส าเร็จรูป − ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย − ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
สินคา้ระหวา่งผลิต − ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน 
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ  
   ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 

 
− ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง  ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการ
ตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้  
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(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก
ท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงต้องมีไวเ้พื่อขาย
ในทนัทีในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยุดบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

(ฉ) สินทรัพย์ชีวภาพ 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
จ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
อยูใ่นสภาพพร้อมใหป้ระโยชน์ และรวมตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีต่างกนั 
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทน
จะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้น
เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน    5 - 33 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง    5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน    3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ    5 - 10 ปี 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล ตามก าลงัการผลิตจริงในแต่ละเดือน 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
กวา่เดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันา
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันา
เสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพย์
รวมถึงต้นทุนส าหรับวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงค ์และตน้ทุนการกูย้ืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รายจ่ายในการพฒันาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวม
เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นภายใน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย ์

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้
ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
  วิธีคิดค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และอ่ืนๆ 3 - 10  ปี วิธีเส้นตรง 
ค่าลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลย ี 15  ปี วิธีเส้นตรง 
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5  ปี ตามขอ้ตกลงของสัญญา 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

ในฐานะผู้เช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติัตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง
เม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน
ท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและ
ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยที์่เช่าให้กบั
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใช้สิทธิใน
การซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ท่ีเช่าซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ี
คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายหากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
ในขณะท่ีค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัปริมาณการใชจ้ะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก
หลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์
ท่ีเช่านั้นๆ จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ใน
แต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าเช่าทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมแก่
กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินลงทุนในตราสารหน้ี) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

− ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

− ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสารหน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า 
ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด
ตามสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วัน มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการจ่ายช าระ
ภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 

− ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 

− สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือ
แบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม
ตอ้งมีการจดักลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระ
และอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์
เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ
มีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลงัและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ
ยงัไม่พร้อมใชง้านจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
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(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้
เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท าโดย
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าวประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง
ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

��8



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ
ในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตได้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยท่ีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของ
การท ารายการ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์
ท่ีเหมาะสม 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ 
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูล
ท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึ้น 

(ต) รายได้ 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
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การขายสินค้าและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยส าคญัของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ท่ีรับรู้จะ
ปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการแล้วตามขั้นความส าเร็จของรายการ 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั 
หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละ
ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

สิทธิท่ีมอบให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิม 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความ
น่าจะเป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลก
คะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

รายไดค้่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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(ถ) ดอกเบี้ย 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงคือ
อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือ
ทางการเงินของ 

− มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
− ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า  หาก
สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

(ท) ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกับการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนักงานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ส าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบ
ร่วมกนั พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปี
ท่ีท างาน หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออก
จากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุง
การกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมี
จ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

(น) เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
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หน่วยงานต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด ส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียง
กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่าง
จากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท าให้สูญเสียการควบคุม 
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่า
จะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล  ้ผลก าไรและขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
จนกวา่มีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป 
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(บ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

(บ.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท า
รายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) 
จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือ
การออกตราสาร 

(บ.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

− ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
− ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียง เงินต้นและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้  
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ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

− ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

− ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุน หรือเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนัยส าคญั
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินโดยพิจารณานโยบายและวตัถุประสงค์ของการ
ลงทุน ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่ 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน 
(เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้
ไม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง 
− เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
− เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
− เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

   สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย 
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณ
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุน
สะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทุน 

   เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้
ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไร
และขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุข้อ 4 (บ.6) ส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง) 

(บ.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอน หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

หนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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(บ.4) การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

(บ.5) อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

(บ.6) การป้องกันความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงในฐานะเปิด
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก 
หากสัญญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

อนุพันธ์ 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท า
ประกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีเดียวกนักบังวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียและ
อตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีท าประกนัความเส่ียงไว ้
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(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานจะแสดงถึงรายการ
ท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

5 กำรซ้ือธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ปี 2563 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 94.11 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock 
Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ด้านบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัล้านดอง หรือ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท 

การได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภค
บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ดงันั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีได้รับ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 หมายเหตุ  มูลค่ำยุติธรรม 
   SOVI 
   (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   42 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   532 
สินคา้คงเหลือ   184 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   194 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  1,017 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   9 
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 15, 16  (252) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (404) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (17) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  (115) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   1,190 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (70) 
สินทรัพย์สุทธิจำกกำรได้มำ   1,120 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13  1,549 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด   2,669 
เงินสดท่ีไดม้า   (42) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ   2,627 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ   (534) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,093 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน จ านวน 534 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย 
โดยจะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI มาจดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยยงัไม่ไดน้ าผลการด าเนินงานรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี ในปี 2563 SOVI มีรายไดจ้ากการขายประมาณ 2,272 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปีประมาณ 197 ลา้นบาท 
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กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 51 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้มีการตกลงร่วมกับผูถื้อหุ้นเดิมของ Fajar เพื่อปรับเง่ือนไข
เก่ียวกบัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ จ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเงินบาท 307 ลา้นบาท 
ส่งผลให้ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัได้
จ่ายช าระเงินลงทุนคา้งจ่าย จ านวน 615 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม โดยจ่ายจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมี
เง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
• เ ม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ประเทศฟิลิปปินส์  ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุน้ออกใหม่อยา่งมีเง่ือนไขกบั Rengo Co., Ltd. (“Rengo”) ประเทศ
ญ่ีปุ่ น และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 Rengo ได้โอนเงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวน 4,103 
ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,557 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 UPPC ไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหน่วยงานราชการ ส่งผลให้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99.7 เป็นร้อยละ 74.8 
และรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,648 ลา้นบาท โดย UPPC ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของ
กลุ่มบริษทั 

• ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
(“พรีแพค”) จากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 99.77 และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“Batico”) 
ประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 89.99 เป็นร้อยละ 99.98 จ านวนเงินรวม 547 ลา้นบาท 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
  (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   475 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (547) 
กำรลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (72) 
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ปี 2562 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 
ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 55.004 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
(“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑแ์ละเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศ
อินโดนีเซีย การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนีเซียซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจ้ิงอย่างมากในอนาคต 
โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 
ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีเงินลงทุนคา้งจ่ายท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ
เพื่อการลงทุน จ านวน 922 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมีนาคม 2563 

(2) บริษัทวีซ่ี แพค็เกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80 ในบริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“Visy Thailand”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าในเอเชียซ่ึงผลิตบรรจุภณัฑ์อาหารขึ้นรูปถนอมอาหารท่ีสามารถ
รีไซเคิลไดใ้ห้แก่แบรนด์ผูผ้ลิตอาหารชั้นน าระดบัโลกที่ตอ้งการบรรจุภณัฑ์คุณภาพสูง Visy Thailand 
ใชร้ะบบการผลิตอตัโนมตัิความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซ่ึงมีเทคโนโลยีเฉพาะท่ีสามารถผลิตบรรจุภณั ฑ์
ท่ีช่วยยดือายุอาหารและผลไมใ้หย้าวนาน และเป็นระบบการผลิตท่ีมีกระบวนการจดัการของเสียจากการผลิต
อยา่งครบวงจรโดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 4,305 ลา้นบาท 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Visy Thailand เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้ห้บริการบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหาร
และผลไมท้อ้งถ่ินของเอเชียซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของโลก 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ 
และมีการบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 หมายเหตุ  มูลค่ำยุติธรรม 
    

Fajar 
 Visy 

Thailand 
  

รวม 
  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   295  23  318 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   3,932  263  4,195 
สินคา้คงเหลือ   2,594  235  2,829 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10  -  44  44 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  22,550  1,406  23,956 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13  3  528  531 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  38  -  38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   745  19  764 
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 16  (9,421)  (75)  (9,496) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (3,167)  (154)  (3,321) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  (2,523)  (163)  (2,686) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   (586)  (10)  (596) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   14,460  2,116  16,576 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (6,506)  (423)  (6,929) 
สินทรัพย์สุทธิจำกกำรได้มำ   7,954  1,693  9,647 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13  12,863  2,612  15,475 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด   20,817  4,305  25,122 
เงินสดท่ีไดม้า       (318) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ       24,804 
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ       (922) 
กระแสเงินสดจ่ำย - สุทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562      23,882 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 922 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย และ
จะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมีนาคม 2563  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 9,044 ลา้นบาท 
และก าไรส าหรับงวด 637 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่า
หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดจ้ากการขายเป็น
จ านวนเงินรวม 99,831 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปี เป็นจ านวนเงินรวม 6,275 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 43 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป โดยมี 
Toppan Printing Company Limited ผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญ่ีปุ่ นร่วมลงทุนในบริษัทเอสซีจีพี -ที 
พลาสติกส์ จ ากดั (“SCGP-T”) ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงในธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบคงรูป คิดเป็นมูลค่า 194 ลา้นบาท 
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 200 ลา้นบาท โดย SCGP-T ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของ
กลุ่มบริษทั 

ต่อมา ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มใน PT Indocorr Packaging Cikarang 
(“Indocorr”) จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”) จากร้อยละ 55.004 
เป็นร้อยละ 55.235 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   113 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (192) 
กำรลดลงขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (79) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ้ง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
P&S Holdings Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG International Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Prime Group Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG Marketing Philippines, Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International USA Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวอินเตอร์เทค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเทก็ซ์พลอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยาม โทเซลโล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามโพลีสไตรีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

Nippon Paper Industries Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์   
เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 

Rengo Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั 

บริษทัปูนซีเมนตเ์อเซีย จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 
 (พันบาท)   
บริษัทใหญ่      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 11,628  16,538  ราคาตลาด 
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 262,740  271,616  คิดตามอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบ้ียจ่าย 254,467  1,255,622  อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการ 828,146  882,335  วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไรท่ีเทียบเคียงได ้
      บริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 361,356  669,084  ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล 7,739  11,832  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือ 254,029  294,741  ราคาตลาด 
      บริษัทอ่ืน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,900,966  4,420,686  ราคาตลาด 
ซ้ือ 6,347,762  7,286,211  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 2,470,033  2,990,783  ราคาตลาดและราคาตามสัญญา 
 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 1,274  1,712 
บริษทัร่วม 39,561  46,481 
บริษทัอ่ืน 652,107  524,923 
รวม 692,942  573,116 
 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 56,387  59,658 
บริษทัร่วม 35,977  52,515 
บริษทัอ่ืน 9,405  17,054 
รวม 101,769  129,227 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัอ่ืน -  4,601 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,601  127,152 
เพิ่มขึ้น 35,591  17,539 
ลดลง (40,192)  (140,090) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  4,601 
 

 

 
 

ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  92,738 
ลดลง -  (92,738) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาวและเงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาว 
   และเงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

บริษทัใหญ่ 210,951  256,585 
บริษทัร่วม 117,331  111,428 
รวม 328,282  368,013 
 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า  
บริษทัร่วม 18,312  23,638 
บริษทัอ่ืน 839,138  997,229 
รวม 857,450  1,020,867 
  
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 106,604  127,888 
บริษทัร่วม 4,886  5,471 
บริษทัอ่ืน 67,142  78,604 
รวม 178,632  211,963 
    
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัใหญ่ -  33,756,240 
บริษทัอ่ืน -  70,956 
รวม -  33,827,196 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,827,196  23,415,700 
เพิ่มขึ้น 7,910,548  36,476,305 
ลดลง (41,737,744)  (26,064,809) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  33,827,196 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน 

 

บริษทัใหญ่ 99,157  - 
บริษทัร่วม 102,423  - 
บริษทัอ่ืน 9,148  - 
รวม 210,728  - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 110,519  94,414 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,536  18,354 
รวม 119,055  112,768 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้งเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินสดในมือ 126,005  61,574 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,135,233  1,660,516 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 26,749,324  1,128,059 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,245,140  1,543,696 
รวม 31,255,702  4,393,845 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 3,491,472  4,128,493 
สินคา้ระหวา่งผลิต 772,706  966,692 
วตัถุดิบ 3,651,692  4,031,065 
อะไหล่ วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ  3,388,148  3,605,673 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,748,110  977,173 
รวม 13,052,128  13,709,096 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (292,028)  (432,960) 
สุทธ ิ 12,760,100  13,276,136 
    ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
 

73,369,678 
  

71,543,307 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 350,232  178,733 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (388,834)  (71,872) 
    

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 831,007  (369,904) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 32,598,256  35,238,582 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
มีดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 770,754  729,740 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (2,595)  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 768,159  729,740 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 66,384  52,728 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - วิธีส่วนไดเ้สีย (4,184)  118 
รายไดเ้งินปันผล (7,739)  (11,832) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 822,620  770,754 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 

  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทัร่วม
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ากดั 49 49 500,000     500,000     245,000 245,000 429,675 430,231 2,989   9,457   
บริษทัสยามนิปปอน 
อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 31 31 1,100,000  1,100,000  495,000 495,000 314,699 268,307 -            -            

บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190,000     190,000     47,500   47,500   78,246   72,216   4,750   2,375   
P&S Holdings Corporation 40 40 262,588     262,588     105,121 105,121 -              -              -            -            
รวม 2,052,588  2,052,588  892,621 892,621 822,620 770,754 7,739   11,832 

สดัส่วน

วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

(พันบาท)(ร้อยละ)

โดยตรง/ออ้ม ทนุช าระแลว้
การถือหุ้น

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

บริษัทร่วมท่ีไม่มีสาระส าคัญ 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงิน
ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  822,620  770,754 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
− ก าไรส าหรับปี 66,384  52,728 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (4,184)  118 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 62,200  52,846 

 

10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
  

หมายเหตุ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
   (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   213,680 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 5  43,681 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  (38,305) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน   219,056 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 3 (ข)  13,271 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   232,327 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  (50,657) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   181,670 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

   ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

   (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   28,105 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   3,551 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   31,656 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   5,831 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   37,487 
    

มูลค่าตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   187,400 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   144,183 

กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสินทรัพยท่ี์ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 431 ลา้นบาท (2562: 
506 ล้านบาท) 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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(แบบ 56-1 One Report)

�8�
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
 
  

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,313,560 17,715,193 114,295,987  1,794,586 430,394    4,955,368    23,387    143,528,475  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 3,520,309 1,773,589    24,566,269    158,872    181,017    1,494,695    -               31,694,751    
เพ่ิมข้ึน 31,234       269,797       2,062,393      70,626       11,435       4,745,672    281          7,191,438      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (1,821)        (23,238)        (847,070)        (20,370)     (33,219)     (4,922)          -               (930,640)        
โอนไปสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                  -                     (6,395)             -                  -                  -                     -               (6,395)             
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,305       -                     -                       -                  -                  -                     -               38,305            
โอนเขา้ (ออก) 64,035       497,277       2,996,050      50,396       3,989         (3,369,468)  18,016    260,295          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (40,439)     (155,720)      (981,281)        (6,097)        (4,820)        (62,617)        -               (1,250,974)     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานในงวดก่อน 7,925,183 20,076,898 142,085,953  2,048,013 588,796    7,758,728    41,684    180,525,255  

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16
เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตขุ้อ 3 (ข)) 568,361    718,330       103,905          9,992         475,436    -                     -               1,876,024      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 8,493,544 20,795,228 142,189,858  2,058,005 1,064,232 7,758,728    41,684    182,401,279  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 171,636    318,556       1,013,407      14,539       25,604       12,979         -               1,556,721      
เพ่ิมข้ึน 197,142    292,908       1,502,510      107,495    175,898    6,567,437    3,919      8,847,309      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (14,852)     (16,396)        (1,552,849)     (51,254)     (43,057)     (4,616)          (9,617)     (1,692,641)     
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 50,657       -                     -                       -                  -                  -                     -               50,657            
โอนเขา้ (ออก) 99,028       589,491       3,551,691      40,158       9,374         (4,288,233)  10,946    12,455            
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (55,809)     (6,098)          (134,699)        710            (1,900)        (10,434)        -               (208,230)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 8,941,346 21,973,689 146,569,918  2,169,653 1,230,151 10,035,861 46,932    190,967,550  

RESILIENCE  
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ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 481 ลา้นบาท 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 59 ลา้นบาท (2562: 81 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 1.30 ถึง 
5.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่อปี) 

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืชเพ่ือ

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง การให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)
ค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,181,321 9,361,582    72,860,757    1,422,842 313,805    -                     9,521      85,149,828    
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                  670,534       6,836,129      94,471       137,628    -                     -               7,738,762      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 99,122       620,844       4,958,239      147,325    48,211       -                     3,457      5,877,198      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                  -                     34,033            -                  -                  2,590            -               36,623            
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (121)           (21,229)        (782,226)        (19,766)     (29,593)     -                     -               (852,935)        
โอนไปสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                  -                     (5,670)             -                  -                  -                     -               (5,670)             
โอนเขา้ (ออก) (13,228)     36,575         267,745          7,038         (797)           -                     327          297,660          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน (2,025)        (59,783)        (509,758)        (4,492)        (3,720)        -                     -               (579,778)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,265,069 10,608,523 83,659,249    1,647,418 465,534    2,590            13,305    97,661,688    
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                  82,020         430,754          11,093       15,609       -                     -               539,476          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 157,071    839,953       5,626,132      160,928    269,992    -                     3,029      7,057,105      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (7,350)        (14,564)        (1,503,785)     (50,501)     (27,254)     -                     (9,617)     (1,613,071)     
โอนเขา้ (ออก) 4,673         (4,763)          (8,315)             (472)           (283)           -                     687          (8,473)             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน 2,564         4,891            53,361            932            (2,210)        -                     -               59,538            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,422,027 11,516,060 88,257,396    1,769,398 721,388    2,590            7,404      103,696,263  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,660,114 9,468,375    56,782,798    400,595    100,565    7,756,138    28,379    81,196,964    
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                  -                     1,643,906      -                  22,697       -                     -               1,666,603      

6,660,114 9,468,375    58,426,704    400,595    123,262    7,756,138    28,379    82,863,567    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 6,708,314 9,745,254    56,924,749    365,492    119,658    10,033,271 39,528    83,936,266    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 811,005    712,375       1,387,773      34,763       389,105    -                     -               3,335,021      

7,519,319 10,457,629 58,312,522    400,255    508,763    10,033,271 39,528    87,271,287    

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินทรัพยข์องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงไดยุ้ติ
การด าเนินงานทั้งหมดแลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายสินทรัพยจ์ านวน 260 ลา้นบาท 
ซ่ึงรวมบนัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

ทั้งน้ี วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าที่เหลืออยู่สุดทา้ย และใช้อตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนักของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และวิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และการวดัมูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

12 สัญญำเช่ำ 

ในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
− ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 54,205  - 
− อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 139,214  - 
− เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 90,951  - 
− เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 9,446  - 
− ยานพาหนะ 223,002  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,369  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 205,752  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 60,629  - 
ค่าเช่าจ่าย -  736,098 

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

   

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน
สญัญาท่ีท า

คา่ลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ กบัลูกคา้และ รวม
ซอฟตแ์วร์ ทาง ความสมัพนัธ์ สินทรัพย์
และอ่ืนๆ เทคโนโลยี กบัลูกคา้ ไมมี่ตวัตนอ่ืน

(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,289,836            1,035,786            -                             -                             1,035,786            
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 15,475,019         75,313                 374,341               153,597               603,251               
เพ่ิมข้ึน -                             67,948                 -                             -                             67,948                 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (9,610)                  -                             -                             (9,610)                  
โอนเขา้ (ออก) -                             10,108                 -                             -                             10,108                 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน (152,589)              (2,928)                  -                             -                             (2,928)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 17,612,266         1,176,617            374,341               153,597               1,704,555            
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) 1,208,394            3,822                    -                             -                             3,822                    
เพ่ิมข้ึน -                             127,314               -                             -                             127,314               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (3,761)                  -                             -                             (3,761)                  
โอนเขา้ (ออก) -                             33,066                 -                             -                             33,066                 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน (196,990)              (873)                      -                             -                             (873)                      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670         1,336,185            374,341               153,597               1,864,123            
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                             728,070               -                             -                             728,070               
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                             64,403                 -                             -                             64,403                 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                             77,624                 8,319                    24,081                 110,024               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (9,598)                  -                             -                             (9,598)                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน -                             (2,376)                  -                             -                             (2,376)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -                             858,123               8,319                    24,081                 890,523               
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตขุ้อ 5) -                             2,918                    -                             -                             2,918                    
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                             87,828                 24,956                 50,172                 162,956               
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                             (3,731)                  -                             -                             (3,731)                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
     จากการแปลงค่างบการเงิน -                             (1,114)                  -                             -                             (1,114)                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -                             944,024               33,275                 74,253                 1,051,552            
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 17,612,266         318,494               366,022               129,516               814,032               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670         392,161               341,066               79,344                 812,571               

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ 
ซ่ึงใชวิ้ธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าท่ีเหลืออยู่สุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

14 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 971,601  744,955 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,403,658)  (2,873,568) 
สุทธ ิ (1,432,057)  (2,128,613) 
 

  

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 
  

ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2562 (หมายเหต ุ27) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2562

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 27,796        221,119    -                  38,618         (335)           287,198       
ลูกหน้ีการคา้ 20,604        6,454         -                  -                     (1)                27,057         
สินคา้คงเหลือ 89,380        15,255       -                  6,241            (43)             110,833       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,693        (4,686)        -                  -                     116            22,123         
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 392,046      137,085    38,139       144,303       (2,237)        709,336       
อ่ืน  ๆ 852              2,681         -                  -                     (71)             3,462            
รวม 557,371      377,908    38,139       189,162       (2,571)        1,160,009    
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 387,864      55,489       -                  2,727,285    1,603         3,172,241    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                   (32)             -                  106,011       (3)                105,976       
อ่ืนๆ 7,552          (741)           -                  3,599            (5)                10,405         
รวม 395,416      54,716       -                  2,836,895    1,595         3,288,622    
สุทธิ 161,955      323,192    38,139       (2,647,733)  (4,166)        (2,128,613)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 
 

 

กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้ปรับลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ 2564 
และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าให้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
ในงบก าไรขาดทุนรวมลดลง 482 ลา้นบาท  

ผลกระทบ
จากการ ผลต่าง

ณ วนัท่ี เปล่ียนแปลง ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี
1 มกราคม นโยบาย ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม

2563 การบญัชี (หมายเหต ุ27) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2563
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 287,198      -                 212,471    -                  -                     (1,438)        498,231       
เงินลงทุน -                   -                 32,022       -                  -                     -                  32,022         
ลูกหน้ีการคา้ 27,057        795           506            -                  -                     (6)                28,352         
สินคา้คงเหลือ 110,833      -                 (25,212)     -                  -                     9                 85,630         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,123        -                 6,612         -                  1,892            (142)           30,485         
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 709,336      -                 (18,293)     34,093       505               (2,282)        723,359       
อ่ืน  ๆ 3,462          628           15,098       -                  -                     (167)           19,021         
รวม 1,160,009  1,423        223,204    34,093       2,397            (4,026)        1,417,100    
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,172,241  -                 (482,312)   -                  114,847       (54,799)     2,749,977    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 105,976      -                 (16,533)     -                  -                     (6)                89,437         
อ่ืนๆ 10,405        (97)            (468)           -                  -                     (97)             9,743            
รวม 3,288,622  (97)            (499,313)   -                  114,847       (54,902)     2,849,157    
สุทธิ (2,128,613) 1,520        722,517    34,093       (112,450)      50,876       (1,432,057)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
− ลูกหน้ีการคา้ 51,117  46,848 
− สินคา้คงเหลือ 2,077  622 
− ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,706  3,328 
− ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 83,725  92,159 
− อ่ืนๆ 116,590  67,957 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,236,556  449,646 
รวม 1,513,771  660,560 
 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2568 
 
 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

15 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

 

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก
ไปช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 13,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน
จากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

  

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม หน้ีสิน

หมายเหตุ ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเช่า รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 27,728,164    739,125          29,150            28,496,439    
การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 10,451,382    11,559,751    (65,136)           21,945,997    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 5 2,923,100      6,412,714      160,282          9,496,096      
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (143,941)        (209,530)        (1,158)             (354,629)        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 40,958,705    18,502,060    123,138          59,583,903    
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 (ข) - - 1,435,044      1,435,044      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 40,958,705    18,502,060    1,558,182      61,018,947    
การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (26,091,933)   9,675,598      (490,137)        (16,906,472)   

สญัญาเช่า - - 339,032          339,032          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดม้าในบริษทัยอ่ย 5 195,153          56,740            -                       251,893          
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 18,125            47,988            7,235              73,348            

การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                       71,421            19,438            90,859            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 15,080,050    28,353,807    1,433,750      44,867,607    

(พันบาท)

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 2563  2562 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15,080,050  7,131,509 
    ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
   

− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 7,377  2,037,784 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,294,784  145,851 
 16,302,161  2,183,635 
    ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 426,936  87,801 
    รวม 31,809,147  9,402,945 
    
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 49,803  3,405,857 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 12,001,843  12,912,568 
 12,051,646  16,318,425 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,066,814  35,337 
  

 

 รวม 13,118,460  16,353,762 
    รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 44,927,607  25,756,707 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูท่ี้มีการน า ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนัทั้งจ านวนครบถว้นแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัไดป้ลดภาระจ านองสินทรัพยท์ั้งหมดในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

�9�



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกันท่ีได้มาจากการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนาม ณ  วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ไดมี้การน าลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนัใน
สัญญาเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว มีมูลค่าตามบญัชีรวม 297 ลา้นบาท ซ่ึงอยูร่ะหวา่งปลดภาระจ านอง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.28 ถึง 9.75 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.00  
ถึง 10.90 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.40 ถึง 12.11 ต่อปี)  

17 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 857,450  1,020,867 
กิจการอ่ืน  6,845,051  6,436,244 
  7,702,501  7,457,111 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 178,632  211,963 
กิจการอ่ืน  2,483,985  2,389,490 
  2,662,617  2,601,453 
รวม  10,365,118  10,058,564 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ 
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,465,025  3,248,040 
เงินบ าเหน็จ 45,144  46,027 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 109,766  92,437 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 3,619,935  3,386,504 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 161  10,552 
รวม 3,620,096  3,397,056 
หัก สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (22,013)  (21,699) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 3,598,083  3,375,357 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 

3,386,504   
1,928,199 

รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  217,515     165,863 
ดอกเบ้ียภาระผกูพนั  102,852     109,898 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31,768  15,472 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์จากการโอนยา้ยพนกังาน -  13,547 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  527,368 
 352,135  832,148 
    รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 158,262  200,672 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,729)  (11,926) 
 151,533  188,746 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (281,908)  (139,803) 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  577,214 
อ่ืนๆ 11,671  - 
 (270,237)  437,411 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 

3,619,935  
 

3,386,504 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง
เพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนั จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 527 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 338 ลา้นบาท 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยโ์ครงการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,699  22,561 
จ านวนท่ีจ่ายสมทบ 7,995  7,315 
ผลประโยชน์จ่าย (7,995)  (7,315) 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (801)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,115  (862) 
สินทรัพย์โครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 22,013  21,699 
 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 26,358  (1,348) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 87,068  158,479 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 45,637  43,541 
รวม 159,063  200,672 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 2563  2562  
 (ร้อยละ)  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
     อตัราคิดลด *     
− ประเทศไทย 1.18 - 1.82  1.46 - 1.90  
− ประเทศเวียดนาม 2.53  4.01  
− ประเทศอินโดนีเซีย 6.6 - 7.5  7.1 - 8.05  
− ประเทศฟิลิปปินส์ 5.50  5.50  
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 8.00  2.00 - 8.00  
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.00 - 50.00  2.00 - 50.00  
อตัรามรณะ *** 50.00, 100.00 ของ TMO2017  50.00, 100.00 ของ TMO2017  
* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (149,814)  (147,956) 
ลดลงร้อยละ 0.50 163,399  161,670 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 306,347  322,451 
ลดลงร้อยละ 1.00 (264,811)  (276,639) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 (71,156)  (74,066) 
ลดลงร้อยละ 10.00 74,133  77,347 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 ราคาตาม 2563  2562 
 มูลค่าหุน้ จ านวนหุน้  มูลค่า  จ านวนหุน้  มูลค่า 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 4,500,000  4,500,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้         
-  หุน้สามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 
ออกหุ้นใหม่         
-  หุน้สามญั 1 -  -  2,937,000  2,937,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 

         ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 3,126,000  3,126,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้         
-  หุน้สามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 
ออกหุ้นใหม่         
-  หุน้สามญั 1 1,166,920  1,166,920  1,563,000  1,563,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 4,292,920  4,292,920  3,126,000  3,126,000 

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 214 (10/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทั และอนุมติัการน าหุ้นสามญัของบริษทั
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายเป็นจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุน 
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เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 1,374 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จ านวน 1,296.68 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,127.55 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และ (2) การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน
ไดย้มืหุน้สามญั จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ จากบริษทัใหญ่เพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาหุน้จ านวนดงักล่าวโดยการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีบริษทัจดัสรรไวส้ าหรับการใช้สิทธิดงักล่าว รวมเป็น
จ านวน 169.13 ลา้นหุน้ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีหุน้ของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
1,127.55 ลา้นหุ้น ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 39,464 ลา้นบาท 
โดยหุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 30 วนั ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
ไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมเป็นจ านวน 129.76 ลา้นหุน้ และผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน
ไดแ้จง้ความประสงคเ์พื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 39.37 ลา้นหุ้นจากบริษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ้น 
ซ่ึงเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขาย คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,378 ลา้นบาท เพื่อส่งคืนให้แก่บริษทัใหญ่ 
ทั้งน้ี บริษทัด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวให้แก่ผูจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดจ านวน 4,293 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 4,293 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นสามญั จ านวน 750 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 40,860 ลา้นบาท 
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ปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 156.3 ลา้นหุ้น เป็น
หุ้นละ 1 บาท จ านวน 1,563 ลา้นหุ้น ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้เพิ่มขึ้น 
1,406.7 ล้านหุ้น โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษัทไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้น้ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวนเงิน 1,563 ลา้นบาท เป็นจ านวน 4,500 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นสามญัปันผลจ านวน 1,563 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามญัปันผล และออก
หุน้ใหม่จ านวน 1,374 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท การเพิ่มทุนน้ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

20 ส ำรองและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่า
ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2563 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ย 

− ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการ 

− ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือจดัประเภทใหม่ มูลค่าดงักล่าวจะถูกปรับดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของปี 2562 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบันทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวมผลสะสมของ
การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น  
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21 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 *
(พันบาท)

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 30.42% 30.42% 30.00% 30.00% 44.76% 44.76%
สินทรัพยห์มนุเวียน 5,896,710      6,854,079      5,605,154      4,675,657      6,314,406      6,007,852      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 18,930,923    19,153,282    14,350,113    11,289,766    15,668,009    14,703,278    
หน้ีสินหมนุเวียน (2,837,349)     (3,548,932)     (9,019,395)     (5,661,055)     (7,295,004)     (8,153,703)     
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (1,131,329)     (1,093,064)     (682,656)        (630,549)        (7,508,483)     (5,014,272)     
สินทรัพย์สุทธิ 20,858,955    21,365,365    10,253,216    9,673,819      7,178,928      7,543,155      
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,345,294      6,499,344      3,075,965      2,902,146      3,213,288      3,376,316      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
รายได้ 5,949,472      6,992,032      16,669,953    16,864,353    17,101,014    8,570,868      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (413,211)        (249,762)        801,621          548,191          762,600          553,552          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 5,766              (14,197)           (10,916)           (47,807)           (15,356)           (12,589)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (407,445)        (263,959)        790,705          500,384          747,244          540,963          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (287,512)        (173,784)        561,135          383,734          421,260          305,324          
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (125,699)        (75,978)           240,486          164,457          341,340          248,228          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,012              (9,878)             (7,641)             (33,465)           (8,483)             (6,936)             
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,754              (4,319)             (3,275)             (14,342)           (6,873)             (5,653)             

(407,445)        (263,959)        790,705          500,384          747,244          540,963          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 251,001          445,662          1,305,523      1,494,862      971,679          (2,955,508)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 621,282          439,060          (4,276,564)     (1,213,413)     (1,640,814)     (903,683)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,047,568)     (795,387)        2,978,127      (292,976)        671,376          3,786,729      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (175,285)        89,335            7,086              (11,527)           2,241              (72,462)           

เงนิปันผลที่จ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 29,920            66,630            62,280            41,520            446,045          -                       

* งบก าไรขาดทนุส าหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2562

บริษทั
ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์

จ ากดั (มหาชน)
กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์ PT Fajar Surya

Wisesa Tbk.

บริษทั

จ ากดั
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

22 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
แบบครบวงจร 

ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณัฑ์
กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่าย (Retail Display 
Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรม 
กระดาษบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ 
(Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) ทั้ งแบบอ่อนตัว  (Flexible 
Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ยภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑก์ระดาษพิมพเ์ขียน
และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้ากการขาย
ตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ไทย 47,961,357  50,800,749  56,276,421  55,042,618 
อินโดนีเซีย 13,106,956  8,594,958  36,976,381  36,821,744 
เวียดนาม 10,689,361  10,543,127  7,716,954  6,618,906 
จีน 9,640,829  5,690,117  -  - 
ฟิลิปปินส์ 2,917,569  3,447,985  4,627,891  1,899,849 
ประเทศอ่ืนๆ 8,469,896  9,992,931  1,254,064  1,094,148 
รวม 92,785,968  89,069,867  106,851,711  101,477,265 

ลูกค้ารายใหญ่  

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

23 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่านายหนา้ 3,480,445  3,090,286 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 825,363  797,842 
ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกนั และค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 361,297  334,694 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 150,097  223,947 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 85,020  94,034 
อ่ืนๆ 246,555  259,804 
รวม 5,148,777  4,800,607 

24 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,715,716  2,451,551 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา 716,178  577,981 
ค่าใชจ่้ายงานบริการ 326,904  344,270 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 312,445  281,932 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 304,321  298,308 
ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต 43,186  68,287 
อ่ืนๆ 572,986  403,035 
รวม 4,991,736  4,425,364 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

25 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 8,531,895  7,811,125 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 1,020,842  922,963 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 457,436  449,068 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 352,135  291,233 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 240,296  23,705 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับปรุงเงินชดเชย 

ตามกฎหมายแรงงาน 
 

- 
  

527,368 
รวม 10,602,604  10,025,462 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเม่ือออกจากงาน โดยกลุ่มบริษทัจ่ายให้
ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความ
สมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีต้องจ่ายเงิน
สะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้
กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 

26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

     2563  2562 
     (พันบาท) 

ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลเงินบาท     854,458  1,304,689 
ดอกเบ้ียเงินกูส้กุลต่างประเทศ     528,200  345,806 
อ่ืนๆ     69,223  90,934 
รวม     1,451,881  1,741,429 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

27 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,699,728  1,383,451 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป) 

 24,394  (11,211) 
  1,724,122  1,372,240 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 14 (722,517)  (323,192) 
รวม  1,001,605  1,049,048 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (34,478)  (38,683) 
รวม  (34,478)  (38,683) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราภาษีเงินไดที้่แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัรา
ร้อยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการ
ซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้
ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน และมีก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 
 2563  2562 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   8,307,523    6,940,308 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (66,384)    (52,728) 
   8,241,139    6,887,580 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,648,228  20  1,377,516 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   51,635    64,825 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (97,761)    (44,567) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (237,692)    (408,357) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (177,332)    (55,233) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   98,754    182,192 
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น   413,896    267,075 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   1,699,728    1,383,451 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   24,394    (11,211) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (722,517)    (323,192) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 12  1,001,605  15  1,049,048 
 

28 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 

การลดหยอ่น
การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 50
ส าหรับก าไรสุทธิ ของอตัราปกติ
เป็นเวลา 8 ปี เป็นเวลา 5 ปี
จากวนัท่ี จากวนัท่ี

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟกูและกล่องกระดาษลูกฟกู 4 มกราคม 2552 4 มกราคม 2560

บริษัทวซ่ีี แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 23 กนัยายน 2552 23 กนัยายน 2560
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 18 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2564
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2565
ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 29 สิงหาคม 2558 29 สิงหาคม 2566
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 6 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2569

การลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 50
ของอตัราปกติ
เป็นเวลา 3 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (ชลบุรี) 4 กนัยายน 2561
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (ปราจีนบุรี) 4 กนัยายน 2561
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู (สมทุรปราการ) 21 สิงหาคม 2562

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟกูและกล่องกระดาษลูกฟกู 21 สิงหาคม 2562
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 
 

การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทฟินคิซ ยทูิลิตีส์้ จ ากัด
การผลิตไฟฟ้าและไอน ้า 1 เมษายน 2554

บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด
ปลูกป่ายคูาลิปตสั 19 มิถุนายน 2556

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด
การผลิตกระดาษคราฟท์ 17 มีนาคม 2554
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 กนัยายน 2554

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 พฤษภาคม 2556
การผลิตกระดาษคราฟท์ 21 กุมภาพนัธ ์2557

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด
บริการดา้นจดัการพลงังาน 1 พฤศจิกายน 2560
ผลิตไฟฟ้า 19 ตุลาคม 2561
ผลิตไฟฟ้า 4 มิถุนายน 2562
ผลิตไฟฟ้า 17 มีนาคม 2563
ผลิตไฟฟ้า 17 มิถุนายน 2563

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 3 ตุลาคม 2554
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 1 ตุลาคม 2555
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู 9 มิถุนายน 2560

บริษัทพรีซิช่ัน พริ้นท์ จ ากัด
ผลิตส่ิงพิมพ์ 10 สิงหาคม 2558

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 เป็นเวลา 12 ปี นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรก และไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี นบัจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรก และลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 7 ปี หลงัจากนั้น 

  

การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด
ผลิตกระดาษกลาซีน 11 เมษายน 2560

บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ากัด
ผลิตส่ิงพิมพ์ 7 มีนาคม 2559

การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี
จากวนัท่ี

บริษัทฟินคิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)
การผลิตเยื่อกระดาษ 22 กรกฎาคม 2560
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 22 มีนาคม 2561

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด
การผลิตเยื่อกระดาษ 17 กุมภาพนัธ ์2559
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 3 พฤศจิกายน 2559
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 2 มีนาคม 2561
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ส าหรับ
โครงการขยายก าลงัการผลิตเคร่ืองท่ี 2 โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 6 ปี นบัจากปีท่ี
เร่ิมด าเนินการปีแรก และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีกิจการ
มีก าไรปีแรก 

New Asia Industries Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2564 

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2570 

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม 
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2595 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการลงทุนขยายก าลงัการผลิตโรงงานใหม่ในอตัราร้อยละ 0 
ในปี 2563 ถึงปี 2564 และอตัราร้อยละ 10 ในปี 2565 ถึงปี 2568 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

29 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี ซ่ึงปรับปรุงดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 และ 30 จ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับปีไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
โดยการออกหุน้ปันผลนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ 6,457,475  5,268,511 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  

3,126,000 
  

156,300 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 187,925  - 
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 3,281  - 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ -  1,406,700 
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้สามญัปันผล -  1,563,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 

3,317,206 
  

3,126,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 1.95  1.69 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

30 เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563 0.42  1,313 
รวม   0.42  1,313 
      

ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 26 มีนาคม 2562 25 เมษายน 2562 10.00  1,563 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 25 พฤศจิกายน 2562 6 ธนัวาคม 2562 1.11111111  1,737 
รวม   11.11111111  3,300 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ปี 2562 ดงัน้ี 

1. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,563 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญัปันผล 
2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.11111111 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 174 ลา้นบาท 
 

31 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 
 

การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

  

มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน
หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด                         -                         -      31,255,702      31,255,702 

เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน                         -                         -        1,629,897        1,629,897 

ลูกหน้ีการคา้                         -                         -      14,412,211      14,412,211 
เงินลงทุนในตราสารทุน                         -                6,152                         -                6,152                         -                6,152 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์              26,830                         -                         -              26,830              26,830                         - 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ              26,830                6,152      47,297,810      47,330,792 

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน                         -                         -      43,433,857      43,433,857 

เจา้หน้ีการคา้                         -                         -        7,702,501        7,702,501 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า                         -                         -        1,493,750        1,493,750 
หน้ีสินอนุพนัธ์           231,648                         -                         -           231,648           231,648                         - 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ           231,648                         -      52,630,108      52,861,756 

มูลค่าตามบัญชี 

(พันบาท)

มูลค่ายุตธิรรม

มลูค่า มลูค่ายติุธรรม
ตามบญัชี ระดบั 2

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ลูกหน้ี Forward                         -            (10,930)
เจา้หน้ี Forward                         -            (33,244)

(พันบาท)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  

ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา
อ้างอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้ับธนาคารตั้ งแต่เร่ิมต้นด้วยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัส าคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึง
การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด เพื่ อให้การ
ด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ 

(1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา 

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และ
อนุพนัธ์ถูกจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
ระดบัสูง ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

(1.2) ลูกหน้ีการคา้  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้แต่ละราย 
รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนวงเงินยอดขายท่ีก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้ โดยยอดขายท่ีเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 692,942  573,116 
กิจการอ่ืน  13,886,511  13,212,970 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (167,242)  (156,835) 
สุทธิ  13,719,269  13,056,135 
  14,412,211  13,629,251 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ)  (7,400)  28,492 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 687,269  557,819 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 5,324  5,013 
 1 - 3 เดือน 58  10,274 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 291  10 
รวม 692,942   573,116 
    
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 12,550,667   11,580,062 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 959,151  1,114,622 
 1 - 3 เดือน 161,593  329,675 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 46,148   44,188 
 มากกวา่ 12 เดือน 168,952  144,423 
 13,886,511  13,212,970 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (167,242)  (156,835) 
สุทธิ 13,719,269   13,056,135 
รวม 14,412,211   13,629,251 

 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไว้
ของลูกหน้ี 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 
  หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน   156,835 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  3 (ข) 13,132 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   169,967 
เพิ่มขึ้น   8,312 
กลบัรายการ   (11,151) 
ตดับญัชี   (2,274) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   2,388 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   167,242 

 

(2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั การช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระและ
ลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงและระยะเวลาท่ีครบก าหนด
ช าระ ดงัน้ี 

 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม MMR บวก (0.60 - 1.15, 2.53)
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 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 15,080       -                  -                  15,080       
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ (2.00 - 2.75)
   จากสถาบนัการเงิน 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 16,302       -                  -                  16,302       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.80 - 15.00 470            -                  -                  470            

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ (2.00 - 2.75)
   จากสถาบนัการเงิน 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 -                  10,456       1,596         12,052       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.80 - 15.00 -                  782            725            1,507         
รวม 31,852       11,238       2,321         45,411       
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (483)           
สุทธิ 44,928       
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2562
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม MMR, MLR ลบ 0.50
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 2.00)

LIBOR บวก (1.25 - 3.00)
1.28 - 9.50 7,132         -                  -                  7,132         

เงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.50 - 8.70 33,827       -                  -                  33,827       
เงินกูย้ืมระยะยาว  MLR ลบ 2.75
   จากสถาบนัการเงิน 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 2,184         -                  -                  2,184         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60 88               -                  -                  88               

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR ลบ 2.75
   จากสถาบนัการเงิน 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 -                  15,597       721            16,318       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60 -                  35               -                  35               
รวม 43,231       15,632       721            59,584       
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(3) ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  

(3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือและ
การขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Exchange Contract)  เพื่อป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ีส าคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ดอลลาร์สหรัฐ 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 848,035 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,590,005) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,413,822) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (7,155,792) 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ (1,612,977) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 2,900,556 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,868,213) 
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สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกับธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,260 
ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีมีต่อสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง 
การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนคงท่ี และยงัไม่รวมผลกระทบยอดขายและยอดซ้ือ
ในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัรา ก าไรหรือขาดทุน 
 การเปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
ดอลลาร์สหรัฐ  1 (57,053)  57,053 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มูลค่า 1,788 ลา้นบาท และ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 1,759 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปิดความเส่ียงสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 

(3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีฐานะ
เปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าว
ดว้ยการท าให้มัน่ใจว่าตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีการใชอ้นุพนัธ์และ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม
บางรายการ 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
สินทรัพยท์างการเงิน 2,089 
หน้ีสินทางการเงิน (23,391,718) 
 (23,389,629) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,259,727 
 (21,129,902) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
เงินบาท 2,260 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
0.27 ต่อปี โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิดก าไร
หรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืน
โดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  

 ก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพิ่มขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย 
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (225,840)  225,840 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 22,597  (22,597) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (203,243)  203,243 
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32 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 2,909 ลา้นบาท 
(2562: 4,571 ล้านบาท) 

(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบเป็นเงินประมาณ 856 ลา้นบาท (2562: 648 ล้านบาท) 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 81 ลา้นบาท (2562: 85 ล้านบาท) 

(ง) หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษทัค ้าประกันเงินกู้ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกับธนาคารในประเทศ 
ซ่ึงวงเงินท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าไม่เกิน 198 ลา้นบาท (2562: 264 ล้านบาท) 

(จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบช้ินไมส้ับในปริมาณประมาณ 48,000 ตนัแห้งต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี 
โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย
มีภาระผกูพนัในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตนัต่อปี สัญญามีระยะเวลา 
25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

33 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คง
ของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

(ก) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบของการส้ินสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวดังกล่าว
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

(ข) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน 
Go-Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร
ในสหราชอาณาจกัร ยุโรป และอเมริกาเหนือ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิจการ Go-Pak 
ไดเ้สร็จส้ิน ธุรกรรมดงักล่าวด าเนินการผา่น SCGP Solution (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ถือหุน้ทั้งหมด โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,180 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่มประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี การควบรวมกิจการกับ Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหาร กลุ่มบริษทัจะน าสินทรัพย ์
หน้ีสินและผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

(ค) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,932 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่าย
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2564 

(ง) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง 
จ านวนเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือครอง
ประมาณ 1 ปี 
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(จ) บริษทัอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ในการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัคร้ังที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 (SCGP24DA) 
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และหุ้นกูส้ ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกมูลค่าไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
อายุ 3 ปี 8 เดือน ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.65 ต่อปี โดยบริษทัจะออกหุ้นกูใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2564 
และครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 1 ธันวาคม 2567 ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใตโ้ครงการหุ้นกูข้องบริษทั  พ.ศ. 2564 
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(ฉ) เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพื่อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation (หรือ“Duy Tan”) โดยธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการผ่านบริษทัย่อย 
ท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ซ่ึงบริษทัถือหุน้ทั้งหมด โดยจะแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมเม่ือไดรั้บการอนุมติัดา้นกฎเกณฑ์ต่างๆ 
จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจในเวียดนาม และคาดวา่ธุรกรรมจะเสร็จส้ินประมาณกลางปี 2564 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิม
จะยงัคงถือหุน้ร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกบับริษทั 

35 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวมปี 2563 ดงัน้ี 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 จดั 
ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
      งบก าไรขาดทุนรวม      
         ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 127,474  122,612  250,086 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,618,817)  (122,612)  (1,741,429) 

36 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจัดท างบการเงินรวมน้ี เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่า
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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บริษัทเอสซีจี แพ�เกจจิ�ง จ�ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 ธันวา�ม 2563 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24 25,127,640   8,580   

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 6 362,170  254,306  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนั 5, 24 32,492,002   33,950,895   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 46,453  125,649  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 58,028,265   34,339,430   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 350,121  350,121  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 34,447,438   34,447,438   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 306,886  297,733  

ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์ 10 324,220  213,341  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 60,510  30,623  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 75,006  59,099  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 66,814  43,148  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 35,630,995   35,441,503   

รวมสินทรัพย์ 93,659,260   69,780,933   

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ)
ประธานกรรมการ

(พันบาท)

ในนามกรรมการ

(นายวชิาญ จติร์ภักด)ี
ประธานเจ�าหน�าที�บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบการเงิน ประจำาปี 2563 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)



บริษัทเอสซี�ี แ��เก��ิ�ง ��ากดั ��หา�น�

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัที� 31 �ันวา�� 2563 

หนี�สินแ�ะส�วน�อง�ู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

�นี���น��นุเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15, 24 7,700,000 -                 

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 5, 14 285,570          249,573          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว�ี�ถ�งกาํหน�ชาํระ�าย�นหน��งปี 15, 24 14,998,088     -                 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า�ี�ถ�งกาํหน�ชาํระ�าย�นหน��งปี 5, 15, 24 37,119            -                 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการ�ี�เกี�ยวขอ้งกนั 5, 15, 24 700,035          33,907,033     

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 19,359            17,009            

รว�หนี�สินห�ุนเวยีน 23,740,171     34,173,615     

�นี���น�����นุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15, 24 4,995,304     12,000,000   

หนี� สินตามสญัญาเช่า 5, 15, 24 98,278          -                

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 381,643        295,507        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 11,040            10,587            

รว�หนี�สิน���ห�ุนเวยีน 5,486,265       12,306,094     

รว�หนี�สิน 29,226,436     46,479,709     

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซ��� แ��เก��ิ�ง ��ากดั �มหา�น�

งบแสดงฐานะการเงิน

� วนัท�� 31 �ันวา�ม 2563 

หน��สินแ�ะส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน 

        - หุน้สามญั 4,500,000       4,500,000       

   ทุนที����และ��าระแล้ว 

        - หุน้สามญั 4,292,920       3,126,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17, 18 40,860,245     1,935,000       

กาํไรสะสม   

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 337,700          218,600          

      ทุนสาํรองทั�วไป 3,000             3,000             

   ยังไม่ได้จัดสรร 18,938,959     18,018,624     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 64,432,824     23,301,224     

รวมหน��สินแ�ะส่วนของผู้ถือหุ้น 93,659,260     69,780,933     

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินน��
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บริษัทเอสซีจี แ�คเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 �ันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดเ้งินปันผล 5, 7, 8 2,407,522     1,566,377     

รายไดค่้าบริการ 5 1,746,785     1,532,035     

รายไดด้อกเบี�ยรับ 5 785,509        966,877        

รายไดอ้��น 57,401          55,672          

รายได้ก่อนค่าใช้จ่าย 4,997,217     4,120,961     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 19 (1,807,798)   (1,580,778)   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 16, 20 -               (50,795)        

รวมค่าใช้จ่าย (1,807,798)   (1,631,573)   

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 3,189,419     2,489,388     

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 15 (818,922)      (1,266,288)   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,370,497     1,223,100     

รายไดภ้าษีเงินได้ 21 10,268          22,548          

กาํไรสําหรับปี 2,380,765     1,245,648     

กาํไรต่อหุ้นขั�น���น�าน (บาท) 22 0.72             0.40             

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��ง�องงบการเงินนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี ���เกจจิ�ง จํากดั (มหา�น)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวา�ม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 2,380,765     1,245,648     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

รายการท��จะไม่�ูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 16 (35,478)        (28,246)        

ภา��เงินไดข้องรายการท��จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 7,069            5,623            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี � สุทธิจากภาษี (28,409)        (22,623)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,352,356     1,223,025     

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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บริษัทเอสซ��� แ��เก��ิ�ง ���กดั (����น)

งบกระแสเงินสด

ส���รับ�� สิ�นสุด�นัท�� 31 ธัน���� 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 2,380,765      1,245,648      

รายการปรับปรุง

รายไดภ้าษีเงินได้ (10,268)         (22,548)         

ค่าเส��อมราคา�ละค่าตดัจาํหน่าย 80,355           40,533           

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 77,225           117,864         

เงินปันผลรับ (2,407,522)    (1,566,377)    

ดอกเบี�ยรับ (785,509)       (966,877)       

ดอกเบี�ยจ่าย�ละอ��น� 818,919         1,266,319      

กระแสเงนิสด��กก�รด��เนินง�นก�อนก�รเ�����นแ��ง

     �นสินทรั���แ�ะ�น��สินด��เนินง�น 153,965         114,562         

สิน�รั�ย�ดาํเนินงาน�ด�ง��เ�ิ�ม���น�

ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น (120,083)       (48,148)         

สิน�รัพยอ์��น 74,091           (74,355)         

สินทรั���ด��เนินง�นเ�ิ�����น � สุทธิ  (45,992)         (122,503)       

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��ง�องงบการเงินนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซ�จ� แ��เกจจิ�ง จํากดั (ม�าชน)

งบกระแสเงินสด 

สํา�รับป� สิ�นสุด�นัท�� 31 ธัน�า�ม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

�น��สินด�าเนินงานเ�ิ�ม���น��ลดลง�

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 56,902           93,996           

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (26,567)         (10,181)         

หนี� สินอื�น 2,803             6,136             

�น��สินดาํเนินงานเ�ิ�ม���น � สุทธิ 33,138           89,951           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 141,111         82,010           

จ่ายภาษีเงินได้ (17,409)         (11,100)         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 123,702         70,910           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                (6,049,073)    

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อา�ารและอุปกรณ์ -                5,648             

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อที�ดิน อา�ารและอุปกรณ์ (15,224)         (23,866)         

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,153)         (11,827)         

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื�อชาํระ) เงินใหก้�ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,458,893      (16,087,898)   

รับเงินปันผล 2,407,522      1,566,377      

รับดอกเบี�ย 797,728         953,792         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 4,608,766      (19,646,847)   

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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บริษัทเอสซ�จ� แ��เกจจิ�ง จ�ากดั (มหา�น)

งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับ�� สิ�นสุด�นัท�� 31 ธัน�า�ม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 17 40,092,165 -                

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้นัจากสถาบนัการเงิน 7,700,000      -                

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื�อช�าระ) เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (33,206,998)   10,563,631    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,000,000      12,000,000    

เงินสดจ่ายเพื�อช�าระหนี� สินตามสญัญาเช่า (37,459)         -                

เงนิกู้��มเ�ิ�ม���น (�ด�ง) � สุทธิ (17,544,457)   22,563,631    

จ่ายเงินปันผล (1,312,920)    (1,736,667)    

จ่ายดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (848,196)       (1,248,120)    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 20,386,592    19,578,844    

เงนิสดแ�ะรา�การเท��บเท�าเงนิสดเ�ิ�ม���น � สุทธิ 25,119,060    2,907             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8,580             5,673             

เงนิสดแ�ะรา�การเท��บเท�าเงนิสด � �นัสิ�น�� 25,127,640    8,580             

ข้อม�ูง�กระแสเงินสดเ�ิดเ��เ�ิ�มเ�ิม

รา�การท��ไม���� เงนิสด

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย์ 3,964             2,207             

หุน้ปันผล -                1,563,000      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทั�วไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

5  บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

6  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

7  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

9  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

10  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11  สญัญาเช่า 

12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

13  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 

14  เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 

15  หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 

16  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

17  ทนุเรือนหุน้ 

18  สาํรอง 

19  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

20  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

21  ภาษีเงินได ้

22  กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

23  เงินปันผล 

24  เครื�องมือทางการเงิน 

25  การบริหารจดัการส่วนทุน 

26  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27  การจดัประเภทรายการใหม่ 

28  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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งบการเงิน ประจำาปี 2563 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 

งบการเงินนี� นําเสนอเพื�อว ัตถุประสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ โดยจัดทาํเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทั�วไป 

 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีที�อยูจ่ดทะเบียน

ตั�งอยูเ่ลขที� 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย  

 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการลงทุน   

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ

 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวฏิบ ัติทางการบญัชีที�ประกาศใช้

โดยสภาวชิาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่รอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั�น 

มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งประกอบดว้ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั� งแรก

ซึ�งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินนี�นาํเสนอเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมี

การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น  

 

(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั�งนี�  ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจ

แตกตา่งจากที�ประมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชีซึ� งมีผลกระทบที�มีนัยสําคญัที�สุดต่อ

จาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ตอ่ไปนี�  

 

หมายเหตุ 4 (ช) 

และ 11 

สัญญาเช่า 

 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 บริษัทพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ� งมีความเสี�ยง

อย่างมีนัยสาํคญัที�จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที�มีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี�  

 

หมายเหตุ 4 (ช)  การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มที�ใชใ้นการวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่า 
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หมายเหตุ 13 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณก์าํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผลแตกต่าง   

     ชั�วคราวที�ใชหั้กภาษีและขาดทนุทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ 16 การวดัมูลคา่ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้กี�ยวกบัขอ้สมมตหิลกั 

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตั�งแต่วันที�  1 มกราคม 2563 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวขอ้งกับ

เครื�องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นครั� งแรก ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี�  

 

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือทางการเงนิ 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินนี� ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 

รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชี

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ซ) และขอ้ 4(ท) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี�  

 

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) และ

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั�งนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� ยกเลิก

การจัดประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด หลักทรัพย์เผื�อขาย หลักทรัพยเ์พื�อคา้ และเงินลงทุน

ทั�วไปตามที�กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินนั�น และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยนาํมาใชแ้ทน

นโยบายการบญัชีของบริษทัที�เคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ สิ�นงวด หรือเมื�อ

อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกนาํมาใช ้
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การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัสาํหรับ

รายการอนุพนัธ์ 

 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย รับรู้ดอกเบี�ยรับและ

ดอกเบี� ยจ่ายด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จริงซึ� งการนาํ TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทั 

 

(3) การจดัประเภทรายการของหนี� สินทางการเงิน  

 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการจดัประเภทและการวดัมูลคา่หนี� สินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหนี� สินทางการเงิน

เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ ทั�งนี�  หนี� สิน

ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้

กต่็อเมื�อกิจการถือไวเ้พื�อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลคา่เมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 

บริษทัจดัประเภทหนี� สินทางการเงินอื�นที�ไม่ไดถื้อไวเ้พื�อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

และการจัดประเภทรายการหนี� สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของบริษทั 

 

(4) การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

 

TFRS 9 ใหแ้นวปฏิบติัเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ในขณะที�มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม

ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั�นขึ�นอยูก่บั

ลกัษณะของความเสี�ยงที�ทาํการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนั

ความเสี�ยงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ตาม TFRS 9 บริษัทต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี� ยงที�สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี�ยงของบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและ

การคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี�ยง 
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ทั�งนี�  TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงสําหรับรายการที�เขา้เงื�อนไข 

ซึ� ง ณ วนัที�ถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก บริษทัไม่มีผลกระทบจากเรื�องดงักล่าว 

 

(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 

ในขณะที�เดิมบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี�  และ

การคาดการณ์เกี�ยวกับการชาํระหนี� ในอนาคตของลูกค้า  TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณใน

การประเมินว่าการเปลี�ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั�นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่

จะเกิดขึ�นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนัก ทั�งนี�  การพิจารณาการดอ้ยค่าดังกล่าว

จะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ซึ�งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซึ� งการนาํ TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทั 

 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกับเครื�องมือทางการเงินเป็นครั� งแรกดว้ยวิธี

ปรับปรุงผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ 

 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า เมื�อ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ได้

กาํหนดให้วิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า

ซึ�งยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั�น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลคา่ตํ�า 

 

บริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั� งแรกกบัสัญญาที�เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนี� สินตามสัญญาเช่า

และไม่ถือปฏิบติักับขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ โดยบริษทัไดเ้ลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้

ตามที� TFRS 16 ระบุไว ้ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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บริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพย์

สิทธิการใชเ้พิ�มขึ�น 114 ลา้นบาท ส่งผลให้หนี� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น 114 ลา้นบาท และลกัษณะของ

ค่าใชจ้่ายที�เกี �ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปลี�ยนแปลงไป โดยบริษทัจะรับรู้ค่าเสื�อมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า ทั�งนี�  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 เมื�อคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการสาํหรับ

สัญญาเช่าระยะสั�นและสินทรัพยอ์า้งอิงที�มีมูลค่าตํ�า บริษทัจึงรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 

2563 เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 114 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มร้อยละ 1.81 ถึง 3.84 ต่อปี 

 

4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีที �นาํเสนอดงัต่อไปนี� ไดถ้ือปฏิบตัิโดยสมํ�า เสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลา

รายงาน ยกเวน้ที�ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออม

ทรัพยแ์ละกระแสรายวนั รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งพร้อมจะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�

ทราบได ้และมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงมูลคา่  

 

นอกจากนี�  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะต้องชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมจดัหา

เงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ข) ลกูหนี�อื�นและสินทรัพย์ที�เกดิจากสัญญา 

 

ลูกหนี� รับรู้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ�งตอบแทนตามสัญญา หากบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนที�จะมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน จาํนวนสิ�งตอบแทนนั�นจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์�เกิด

จากสัญญา  

 

ลูกหนี�วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (2562: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 

และสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�บริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ 
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(ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย บนัทึกบญัชีในงบการเงินโดยใชว้ิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สะสม 

 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ 

 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทนุ 

 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนที�ถืออยูเ่พียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไป

และเงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

 

(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

อส ังห าริมท รัพย เ์พื �อการลงท ุน  หม ายถึง  อส ัง ห าริมท รัพยที์ �ถ ือไว เ้ ป็นสินทร ัพยส์ิทธิกา รใชแ้ล ะ

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของ

สินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง ทั�งนี�  ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ

ใหบ้ริการ หรือใชใ้นการบริหารงาน  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อให้ไดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้าง

เอง ซึ� งรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยูใ่น

สภาพพรอ้มให้ประโยชน์ และรวมตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท์ี�เขา้เงื�อนไข 

 

กาํไรหรือขาดทนุจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพยแ์ตล่ะรายการ  ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  
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ส่วนปรบัปรุงที�ดิน 20 ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 5, 20 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยท์ี�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

การจัดประเภทไปยงัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ ์มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรพัยต่์อไป 

 

(จ) ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อให้สินทรัพยน์ั�นอยูใ่นสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทนุในการรื�อถอน การขนยา้ย 

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท์ี�เขา้เงื�อนไข สําหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดย

ลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�นให้ถือวา่ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์

ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  

 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีรูปแบบและอายกุารใชป้ระโยชน์ที�ต่างกนั

ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั 

  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ  
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การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที�มีไวใ้ช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยน์ั�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลคา่ตามบญัชี 

 

ต้นทุนที�เกิดขึ�นในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั�งใหญ่จะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชี

ของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากรายการนั�นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยน

แทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบัญชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�

เกิดขึ�นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าเสื�อมราคา 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคา

ทุนของสินทรัพยห์รือมูลคา่อื�นที�ใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชป้ระโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรบัปรุงที�ดิน 5, 20   ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 5, 10, 20  ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 15, 20  ปี 

ยานพาหนะ 5, 10   ปี 

เครื�องตกแตง่ ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5, 20  ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยท์ี�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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วธีิการคิดค่าเสื�อมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 

และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื�อมาและมีอายกุารใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ย

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวม

เป็นสินทรัพยที์�สามารถระบไุดท้ี�เกี�ยวขอ้งนั�น 

 

ค่าตดัจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย ์

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์

 

ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�  

 

คา่ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

 

บริษทัไม่ไดค้ิดคา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยที์�อยูร่ะหว่างการพฒันา  

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ช) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบญัชีที�ถอืปฏบิัติตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

บริษทันาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินวา่สัญญานั�นให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์�ระบหุรือไม่ 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็นสัญญาเช่า 

บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที�

เป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่า บริษัทอาจปฏิบัติตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับนี� ซึ� งอาจไม่แยก

ส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยมี์มูลคา่ต ํ�าหรือสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง

เมื�อมีการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินตามสัญญาเช่า  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า จาํนวน

เงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผล ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก

และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ�งจูงใจในสัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมี

ผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ� ในสินทรัพยท์ี�เช่าให้กับ

บริษทัเมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่าบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซื�อ

สินทรัพย ์ในกรณีนี� สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท์ี�เช่า 

ซึ�งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอปุกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 
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หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ยงัไม่ได้จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่า

เริ�มมีผล คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั�นไม่สามารถกาํหนดได  ้บริษทัใช้

อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที�หักสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จาํนวน

เงินที�คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายหากบริษทัมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือกซื�อ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

ในขณะที�ค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัปริมาณการใชจ้ะรบัรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการ  

 

บริษทักาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินกูยื้มส่วนเพิ�มโดยนาํอตัราดอกเบี�ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื�อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์�เช่า 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี� ยที �แทจ้ริง และหนี� สินตาม

สัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงค่าเช่า การเปลี�ยนแปลง

ประมาณการจาํนวนเงินที�คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี�ยนแปลงการ

ประเมินการใช้สิทธิเลือกซื�อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมี

การวดัมูลคา่หนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทนุ หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  

 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและ

อปุกรณใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

นโยบายการบญัชีที�ถอืปฏบิัติก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563  

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึ� งบริษทัไดรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท์ี�เช่านั�นๆ 

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่หัก

ดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และส่วนที�จะหักจากหนี�ตามสัญญา เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยเมื�อเทียบกบัยอดหนี� ที�คงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็น

อตัราคงที� ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอื�นไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ� ง

ของค่าเช่าทั�งสิ�นตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตาม

ระยะเวลาที�คงเหลือของสญัญาเช่า เมื�อไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ซ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบญัชีที�ถอืปฏบิัติตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 

 

บริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย (ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� อื�น และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั)  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนัก 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�คาดว่าจะไม่ไดรั้บ ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด

วา่จะเกิดขึ�นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลคา่ผลขาดทุนดา้นเครดิตนั�นคาํนวณดงัตอ่ไปนี�  

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผล

ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงั

วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน หรือ 

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยู่ของ

สัญญา 

 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี� อื�น วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ

ของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านี�ประมาณการโดยใชต้าราง

การตั�งสาํรอง ซึ� งวธีิดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที�มีความเฉพาะเจาะจง

กบัลูกหนี�นั�นๆ และการประเมินทั�งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์

เศรษฐกิจทั�วไปในอนาคต ณ วนัที�รายงาน 

 

ค่าเผื �อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอื�น บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�มีความ

เสี�ยงดา้นเครดิตเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ� งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�นตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดที�ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากระยะเวลาที�ยาวที�สุด

ตามสญัญาที�บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิต 

 

บริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ�นอยา่งมีนัยสาํคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกว่า 30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดับลงอย่างมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที�

ถดถอยอย่างมีนัยสําคัญ หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บับริษทั 

 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมื�อ  

 ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั�งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบี�ย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

 สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

การประเมินการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสาํคญันั�นมีการประเมินทั�งแบบเป็นรายลูกหนี�

หรือแบบกลุ่ม ขึ�นอยูก่บัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี�ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม

ตอ้งมีการจดักลุ่มเครื�องมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้ง

ชาํระและอนัดบัความน่าเชื�อถือ  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะทอ้นการ

เปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ�น

ของค่าเผื�อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขั�นตน้ของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้

เป็นการกลบัรายการการดอ้ยคา่ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดรั้บคืน 

  

นโยบายการบญัชีที�ถอืปฏบิัติก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินอื�นของบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่า

หรือไม่ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ�นใน

ภายหลงัและการเพิ�มขึ�นนั�นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ  

 

(ฌ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัได้รับการทบทวนทุกวนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการ

ดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลคา่สินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดสูง

กว่ามูลคา่ที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์

หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยหั์กตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้

ของสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี

ต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน

ทุกรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ซึ� งหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการ

คาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลังหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ�ง

ไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน 

 

(ญ) เจ้าหนี�อื�น 

 

เจา้หนี� อื�นแสดงดว้ยราคาทุน 

 

(ฎ) หนี�สินที�เกิดจากสัญญา 

 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัที�จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนี� สินที�เกิดจากสัญญารับรู้

เมื�อบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที�

บริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง 
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(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนใน

รอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานให้กบักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที� เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั�นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึ� งจดัทาํโดย

นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริษทักาํหนดดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สิน

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปีโดยคาํนึงถึง

การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระ

ผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  

 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ

ทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลคา่ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อบริษัทรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะ

ถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดวา่จะจ่ายชาํระ

หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนักงาน

ได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี� สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  

 

(ฐ) ประมาณการหนี�สิน 

 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�

เกิดขึ�น ในปัจจุบนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหนี� สิน

พจิารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้

เพื�อให้สะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการ

หนี�สินส่วนที�เพิ�มขึ� นเนื�องจากเวลาที�ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
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(ฑ) การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงที�ไม่

สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั� งสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

บริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอใน

จาํนวนที�เพยีงพอซึ�งสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 

 

หากไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�ใช้ขอ้มูลที�สามารถ

สังเกตได้ที�มีความเกี�ยวขอ้งให้มากที�สุด และลดการใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที�สุด การเลือก

เทคนิคการประเมินมูลคา่จะพิจารณาปัจจยัทั�งหมดที�ผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หลกัฐานที�ดีที�สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของ

การทาํรายการ หากบริษทัพิจารณาวา่มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกแตกตา่งจากราคาของการทาํ

รายการ เครื�องมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ผลตา่งระหวา่งมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที�

รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกและราคาของการทาํรายการ และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑที์�เหมาะสม 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่า

ดงันี�  

 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลคา่ 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาที�สังเกตได้) สําหรับ

สินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 
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หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นที�แตกต่างกนั

การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�

อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมในภาพรวม 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�การโอนเกิดขึ�น 

 

(ฒ) รายได้ 

 

รายไดท้ี�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม 

 

รายได้ค่าบริการ 

 

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้ค่าบริการรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิและการ

ใหบ้ริการ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ้่ายเริ�มแรกที�เกิดเป็นการเฉพาะ

เพื�อก่อใหเ้กิดรายไดต้ามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงวดที�เกิดค่าใชจ่้ายนั�น 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ณ) ดอกเบี�ย 

 

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงคือ

อตัราที�ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุที�คาดการณ์ไวข้องเครื� องมือ 

ทางการเงินของ 

 มูลคา่ตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

 ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงิน 

 

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

371���������������������������������������������������������������



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

ในการคาํนวณดอกเบี�ยรับและดอกเบี� ยจ่าย อัตราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงจะนาํมาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของ

สินทรัพย ์(เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สิน อย่างไรก็ตาม

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี�ยจะคาํนวณ

โดยการใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หลงัหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบี�ยจะเปลี�ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลคา่ตาม

บญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

 

(ด) ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้มื ประมาณการหนี� สินและสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้ง

จ่ายส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

 

บริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจาํนวนหนึ�งที�เขา้หลกัเกณฑ์สาํหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 

พนักงานที�เห็นชอบกบัข้อเสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ�งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�

ทาํงาน หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อมีแผนการออกจาก

งานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วน

ที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิด

จากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี�  การรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั�งแรกและ

รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม หากเป็นไปไดว้า่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

วดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีที�คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที�

ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก

ลกัษณะวิธีการที�บริษทัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�

ตอ้งชาํระ บริษทัเชื�อว่าไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท้ี�จะจ่ายในอนาคตซึ� งเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ

ประเมินนี�อยู่บนพื�นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์

ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้บริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายที�มีอยู ่การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

 

  

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

373���������������������������������������������������������������



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษี

เงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

ดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้ง

พจิารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการ

กลับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่

เพียงพอที�จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั�งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนั

สิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) เงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุล

เงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัรา

แลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตาม

เกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ทั�งนี�

รวมถึงรายการบญัชีที�เกิดจากการจ่ายชาํระหรือรับชาํระสิ�งตอบแทนล่วงหนา้ 
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(ท) เครื�องมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 
 

(ท.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื�อเริ�มแรก  
 

ลูกหนี� อื�น และเจา้หนี� การคา้รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อมีการออกตราสารเหล่านั�น สินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินอื�น ๆ ทั�งหมดรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครื�องมือ 

ทางการเงินนั�น  
 

ลูกหนี� อื�นที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าเมื�อ

เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินอื�น (นอกเหนือจากลูกหนี� อื�นที�ไม่มี

องค์ประกอบเกี�ยวกบัการจัดหาเงินที�มีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดั

มูลคา่เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร  
 

(ท.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเวน้แต่บริษทัมี

การเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที�ไดร้ับ

ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดั

ประเภท  
 

สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ดงัต่อไปนี�   

 ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
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 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้
 

ตราสารหนี� ที�ไม่ไดถู้กกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นไดห้ากเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ดงัต่อไปนี�  

 ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื�อ

ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้
 

สินทรัพยท์างการเงินทั�งหมดที�ไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามที�ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซึ� ง

รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั�งหมด ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก บริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงิน

ที�เขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ถูกวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่าย ุติธรรมผ ่านกําไรหรือขาดทุนห า กการกํา หนดดงักล่า วช่วยขจ ัดหรือลดความไ ม่

สอดคลอ้งอย่างมีนัยสาํคญัซึ� งอาจเกิดขึ�นซึ� งเมื�อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน – การประเมินโมเดลธุรกิจ 

 

บริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินโดยพิจารณานโยบายและวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

ความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี �ยจาก

ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี�  “เงินตน้” หมายถึง มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้

รายการเมื�อเริ�มแรก “ดอกเบี�ย” หมายถึง สิ�งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้ง

กบัจาํนวนเงินตน้ที�คา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ�งและความเสี�ยงในการกูย้มืโดยทั�วไป และตน้ทุน 

(เช่น ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั�นตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยหรือไม่ บริษัทพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ� งอาจทาํ

ใหไ้ม่เขา้เงื�อนไข ในการประเมิน บริษทัพิจารณาถึง  

 เหตุการณท์ี�อาจเกิดขึ�นซึ� งเป็นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

 เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยตามสัญญา ซึ� งรวมถึงอตัราดอกเบี�ยผนัแปร และ 

 เงื�อนไขเมื�อสิทธิเรียกร้องของบริษทัถูกจาํกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามที�กาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินที�ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบี�ย) 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพย์ทางการเงินที�

ว ัดมูล ค่ าด้วยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านี�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี�ย

ที�แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี�ย 

กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร

หรือขาดทนุ กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทนุ  

 

หนี �สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน หนี� สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื�อคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี�ยจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุน หนี� สินทางการเงินอื�นที�วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ดอกเบี�ยจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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(ท.3) การตดัรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ� งความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที�บริษทั

ไม่ไดท้ั�งโอนหรือคงไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไม่ได้คงไวซึ้� ง

การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึ� งมีการโอนสินทรัพยที์�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสี�ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของทั� งหมดหรือเกือบทั�งหมดในสินทรัพย์ที�โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์ ในกรณีนี�  

สินทรัพยที์�โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนี �สินทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื�อภาระผูกพนัตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจาก

การเปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนี� สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�

สะทอ้นเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที�ตดัรายการและสิ�งตอบแทนที�

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่เงินสดที�ไดโ้อนไปหรือหนี� สินที�รับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

(ท.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิก็ตอ่เมื�อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้และบริษทัตั�งใจที�จะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี�สินพร้อมกนั  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

(ท.5) อนุพนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

 

(ท.6) การป้องกันความเสี�ยง 

บริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงเพื�อการป้องกนัความเสี�ยงในฐานะเปิดเงินตรา

ต่างประเทศ อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก หากสัญญาหลกัที�ไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เงื�อนไขที�กาํหนดไว ้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

5 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัทั�งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลบักนั  

 

ความสัมพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�  

 

ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัอนิวนิีค จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

United Pulp and Paper Co., Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัเอสซีจีพ ีเอค็เซลเลนซ ์เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี� จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัเอสซีจีพ ีโซลูชั�น จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัเอสซีจีพี-ท ี พลาสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยตรง 

บริษทัเอสซีจีพ ีรีจิด พลาสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัฟินิคซ ยทิูลิตี�ส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัสยามฟอเรสทรี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยวนภูมิ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัสยามพนาเวศ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาบรูณ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาราม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัพนสันิมิต จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัสวนป่ารังสฤษฎ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาดร จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาสณฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไดน่า แพคส์ จาํกดั * ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัโอเรียนท ์คอนเทนเนอร์ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัดี อนิ แพค จาํกดั * ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบิ�ลแพคเกจจิ�ง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัพรีซิชั�น พริ�นท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัคอนิเมก จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัวีซี� แพค็เกจิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Vina Kraft Paper Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

New Asia Industries Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Packamex (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Bien Hao Packaging Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

TCG Rengo (S) Limited ** สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

TCG Solutions Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Primacorr Mandiri อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Indoris Printingdo อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Indocorr Packaging Cikarang อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

   

*    อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี เนื�องจากโอนกิจการทั�งหมดให้แก่บริษทํโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จาํกัด เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2563  

และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2563 

**    อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Dasaya Aria Prima อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Interpress Printers Sendirian Berhad มาเลเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ�ง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นโดยตรง 

P&S Holdings Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นโดยตรง 

บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จาํกดั 

บริษทัสยามนิปปอน อนิดสัเตรียล เปเปอร์ จาํกดั 

ไทย 

ไทย 

เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

PT SCG Indonesia อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

SCG Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม และนโยบายการกาํหนดราคาสรุปไดด้งันี�  

 

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (พันบาท)   

บริษทัใหญ่      

คา่บริการ 174,880  194,986  วธีิตน้ทนุบวกอตัรากาํไรที� 

       เทียบเคียงได ้

ดอกเบี�ยจ่าย 254,467  1,255,622  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

      

บริษทัย่อย       

รายไดค้า่เช่า  30,319  30,341  อตัราตามสัญญา 

รายไดค้า่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 6,520  7,404  อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดค้า่บริการ 

 

1,736,803  1,522,432  วธีิตน้ทนุบวกอตัรากาํไรที�

เทียบเคียงได ้

รายไดเ้งินปันผล  2,404,532  1,556,920  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

 2563  2562  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (พันบาท)   

ดอกเบี�ยรบั 753,978  966,849  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

ดอกเบี�ยจ่าย 1,270  392  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

      

บริษทัร่วม      

รายไดเ้งินปันผล 2,990  9,457  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น    

บริษทัใหญ่ 4,378  5,396 

บริษทัยอ่ย 197,267  221,733 

บริษทัร่วม 711  546 

บริษทัอื�น 331  1,356 

รวม 202,687  229,031 

    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น    

บริษทัยอ่ย 32,492,002  33,950,895 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

รายการเคลื�อนไหวระหวา่งปีสาํหรบัเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 33,950,895 17,862,997 

เพิ�มขึ�น 4,696,765 20,438,664 

ลดลง (6,155,658) (4,350,766) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 32,492,002 33,950,895 

 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 11,474 14,050 

 

เจ้าหนี �หมุนเวียนอื�น    

บริษทัใหญ่ 17,112  43,035 

บริษทัยอ่ย 10,846  8,611 

บริษทัอื�น        5,586  7,533 

รวม 33,544  59,179 

 

เงินกู้ยืมระยะสั�น    

บริษทัใหญ่                  -  33,756,240 

บริษทัยอ่ย 700,035  150,793 

รวม 700,035  33,907,033 

 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

รายการเคลื�อนไหวระหวา่งปีสาํหรบัเงินกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 33,907,033 23,343,402 

เพิ�มขึ�น 680,799 24,549,078 

ลดลง (33,887,797) (13,985,447) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 700,035 33,907,033 

 

    2563    2562 

 (พันบาท) 

หนี�สินตามสัญญาเช่า    

ส่วนที�หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    

บริษทัใหญ่ 48,075  - 

บริษทัยอ่ย 18,762  - 

รวม 66,837  - 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั�น 82,814  82,730 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,820  16,556 

รวม 89,634  99,286 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสําคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่คณะกรรมการ 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกัด (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ

บริษทัซึ� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื�นๆ รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�บริษทั

จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

6 ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 

 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 202,687 229,031 

กิจการทั�วไป 159,483 25,275 

รวม 362,170 254,306 

 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม มีดงันี�  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดค้า่บริการคา้งรับ 289,592 192,409 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 16,893 29,111 

อื�นๆ 55,685 32,786 

รวม 362,170 254,306 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ซึ� งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนมีดงันี�  
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 34,447,438  28,398,365 

ซื�อและลงทนุเพิ�ม -  6,049,073 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 34,447,438  34,447,438 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัจดัตั�งบริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จาํกดั (“SCGPRP”) โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

100 เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทจ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนใน SCGPRP จาํนวน 

4,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 499 ล้านบาท การเพิ�มทุนนี� ไดจ้ดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2562 
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จาํกดั (“SCGP-T”) ขายหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 1,431,500 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 143 ลา้นบาท ให้แก่ Toppan Printing Co., Ltd. ซึ� งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทัใน SCGP-T เปลี�ยนแปลงไปจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 และในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัจ่าย

ชาํระคา่หุ้นเพิ�มทุนใน SCGP-T จาํนวน 478,125 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท การเพิ�มทุน

นี�ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2562 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิ�มทุน จาํนวน 927,400,330 หุ้น เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 20,888 ลา้นบาท โดยบริษทัไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 69,400,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 

50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 1,598 ล้านบาท โดยหุ้นส่วนที�เหลือ 

ถูกซื�อโดยบริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 
 

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัจ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนครั� งแรกในบริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จาํกดั จาํนวน 

57,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 68 บาท เป็นจาํนวนเงิน 3,903 ลา้นบาท การเพิ�มทุนนี� ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2562 
 

ในเดือนตลุาคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc (“UPPC”) ไดรั้บอนุมติัการจดทะเบียนเพิ�มทุนจากหน่วยงาน

ราชการ ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 77.33 เป็นร้อยละ 57.99 ตั� งแต ่

ไตรมาสที� 4 ของปี 2563โดย UPPC ยงัคงเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

9 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

  ส่วนปรับปรุง  

 ที�ดิน ที�ดิน อาคาร รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน    

ณ วันที� 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 

ตามที�รายงานในงวดก่อน 

 

277,933 

 

26,152 

 

36,993 

 

341,078 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง 

นโยบายการบญัชี 

 

13,271 

 

- 

 

- 

 

13,271 

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 291,204 26,152 36,993 354,349 

     

ค่าเสื�อมราคาสะสม     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 - 26,147 15,359 41,506 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - - 1,839 1,839 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  - 26,147 17,198 43,345 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2,279 - 1,839 4,118 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,279 26,147 19,037 47,463 

     

มลูค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 277,933 5 19,795 297,733 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 288,925 5 17,956 306,886 

 

บริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์

ของสินทรัพยที์�ใช้งานอยูใ่นปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 341 ลา้นบาท (2562: 325 

ล้านบาท)  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 3 

จากเกณฑข์อ้มูลที�นาํมาใช ้ซึ� งใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในการประเมินมูลคา่ยติุธรรม 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

11 สัญญาเช่า   

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พนับาท) 

จาํนวนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

คา่เสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

 ที�ดินและส่วนปรับปรุง 954 - 

 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 11,516 - 

 ยานพาหนะ 24,188 - 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,702 - 

คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั�น 513 - 

คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์�มีมูลค่าต ํ�า 10,905 - 

คา่เช่าจ่าย - 68,682 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

   ตน้ทุน   

   คา่ลิขสิทธิ�    

 คา่ลิขสิทธิ�   ซอฟตแ์วร์   

 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งพฒันา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 83,643 9,648 93,291 

เพิ�มขึ�น 2,540 9,287 11,827 

โอนเขา้ (ออก) 5,552 (9,223) (3,671) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 91,735 9,712 101,447 

เพิ�มขึ�น 2,951 37,203 40,154 

โอนเขา้ (ออก) 6,715 (7,191) (476) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 101,401 39,724 141,125 

    

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 63,184 - 63,184 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,640 - 7,640 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 70,824 - 70,824 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,791 - 9,791 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 80,615 - 80,615 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 20,911 9,712 30,623 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 20,786 39,724 60,510 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)

394



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

13 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินได้นี� ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ� งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยมีรายละเอียดดังนี�   

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,328  59,101 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,322)  (2) 

สุทธ ิ 75,006  59,099 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีมีดงันี�  

 

   บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�   ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื�น  31 ธนัวาคม 

 2562  (หมายเหต ุ21)  2562 

 (พันบาท) 

 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี       

 ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 34,603 

 

18,875  5,623 

 

59,101 

        

 หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

 กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปลี�ยน     

เงินตราตา่งประเทศ (1) 

 

(1)  - 

 

(2) 
        

สุทธ ิ 34,602  18,874  5,623  59,099 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

   บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�   ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื�น  31 ธนัวาคม 

 2563  (หมายเหต ุ21)  2563 

 (พนับาท) 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

 ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 59,101

 

10,158  7,069 

 

76,328 

 หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

 กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปลี�ยน      

เงินตราต่างประเทศ (2) 

 

2  - 

 

- 

หนี� สินทางการเงิน  -  (1,321)  -  (1,321) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ -  (1)  -  (1) 

        

สุทธิ 59,099  8,838  7,069  75,006 

 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ� งบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี�  
 

 2563  2562 

 (พนับาท) 

ผลแตกตา่งชั�วคราว    

- ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 16,963  16,963 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 64,035  64,035 

- อื�นๆ 1,523  - 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 1,020,077  333,690 

รวม 1,102,598  414,688 
 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชซึ้� งบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่สิ�นสุดการใหป้ระโยชน์ตามกฎหมายเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้โดยจะสิ�นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 2568 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

14 เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 152,407 88,798 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 60,699 41,269 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 16,471 39,138 

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย ์ 3,964 2,207 

ภาษีมูลคา่เพิ�มคา้งจ่าย 844 6,922 

อื�นๆ 51,185 71,239 

รวม 285,570 249,573 

 

15 หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ย 
 

         2563       2562 
 (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวยีน    

- ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั    

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 7,700,000  - 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14,998,088  - 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี              37,119       - 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั            700,035  33,907,033 

 23,435,242  33,907,033 

    

ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน    

- ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,995,304  12,000,000 

หนี�สินตามสัญญาเช่า              98,278  - 

 5,093,582  12,000,000 

  

 

 

รวมหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย 28,528,824  45,907,033 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้อยละ 0.60  ถึง 0.66 

ตอ่ปี (2562: ไม่มี) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้อยละ 2.25  ถึง  2.50 

ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.36 ถึง 2.50 ต่อปี) และสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวนี�ทยอยครบกาํหนดจ่ายชาํระภายใน

เดือนกนัยายน ปี 2567 

 

16 ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  

 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ

เสี�ยงของช่วงชีวิต และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย  

 

ประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 371,554 288,374 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  10,089 7,133 

รวม 381,643 295,507 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วนัที� 1 มกราคม                                                                                                                       

 

295,507 

 

159,578 

   

รับรู้ในกาํไรขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,915 12,689 

ดอกเบี�ยภาระผูกพนั 5,520 7,055 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,259 889 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - 50,795 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงานที�โอนยา้ย 51,531 46,436 

 77,225 117,864 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 35,478 28,246 

   

อื�นๆ   

ผลประโยชน์จ่าย (26,567) (10,181) 

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม  381,643 295,507 

 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี�ยวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน โดยมีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม 2562 ซึ� งกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งที�ถูกเลิก

จา้งเพิ�มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั� งนี� บริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่าย 51 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน และทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง 41 ลา้นบาท 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ�นจาก  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 21,155  (109) 

ขอ้สมมติทางการเงิน 3,237  18,069 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 11,086  10,286 

รวม 35,478  28,246 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด * 1.43 - 1.49  1.70 - 1.74 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 3.00 - 8.00  2.00 - 7.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 3.50 - 9.00  4.00 - 9.00 

อตัรามรณะ*** 100.00 ของ TMO2017 

2017 
 100.00 ของ TMO 2017 

 

*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**    ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อประมาณการ

หนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (21,662)  (17,148) 

   ลดลงร้อยละ 0.5 23,565  18,717 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0 44,076  37,513 

   ลดลงร้อยละ 1.0 (38,300)  (32,253) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0 (15,285)  (13,504) 

   ลดลงร้อยละ 10.0 16,133  14,378 

 

แมว้่าการวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติตา่งๆ 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ราคาตาม 2563  2562 

 มูลคา่หุน้ จาํนวนหุ้น  มูลคา่  จาํนวนหุ้น  มูลคา่ 

 (บาท) (พันหุ้น / พนับาท) 

ทุนจดทะเบยีน         

ณ วนัที� 1 มกราคม         

-  หุ้นสามญั 1 4,500,000  4,500,000  -  - 

ลดมูลค่าหุ้น         

-  หุ้นสามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 

ออกหุ้นใหม่         

-  หุ้นสามญั 1 -  -  2,937,000  2,937,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม         

-  หุ้นสามญั 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 
         

ทุนที�ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัที� 1 มกราคม         

-  หุ้นสามญั 1 3,126,000  3,126,000  -  - 

ลดมูลค่าหุ้น         

-  หุ้นสามญั 1 -  -  1,563,000  1,563,000 

ออกหุ้นใหม่         

-  หุ้นสามญั 1 1,166,920  1,166,920  1,563,000  1,563,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม         

-  หุ้นสามญั 1 4,292,920  4,292,920  3,126,000  3,126,000 

 

 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษทัต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั�งแรก 

 

เมื�อวนัที� 26 ตุลาคม 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 214 (10/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก (IPO) ของบริษทั และอนุมติัการนาํหุ้นสามัญของบริษทั

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดสัดส่วนจาํนวนหุน้ที�จะเสนอขายเป็นจาํนวน

ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ�มทุน 

 

เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดยื้�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี�ชวน 

เพื�อเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั� งแรกต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกิน 1,374 ลา้นหุ้น 

มูลคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัของบริษทัตอ่ประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก จาํนวน 1,296.68 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นที�ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน จาํนวน 1,127.55 ลา้นหุ้น เพื�อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก และ (2) การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จาํนวน 169.13 ลา้นหุ้น โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน

ไดย้มืหุ้นสามญั จาํนวน 169.13 ลา้นหุ้น จากบริษทัใหญ่เพื�อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซื�อ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะตอ้ง

ดาํเนินการจดัหาหุน้จาํนวนดงักล่าวโดยการซื�อหุน้สามญัของบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หรือใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�บริษทัจัดสรรไวส้าํหรับการใช้สิทธิดังกล่าว รวมเป็น

จาํนวน 169.13 ลา้นหุน้ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�หุน้ของบริษทัเริ�มทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้ 

1,127.55 ลา้นหุ้น ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที�ตราไว ้1 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 39,464 ลา้นบาท 

โดยหุน้สามญัของบริษทัเริ�มทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัที� 22 ตลุาคม 2563 

 

เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2563 ภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลา 30 วนั ในการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน

ไดซื้�อหุน้สามญัของบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมเป็นจาํนวน 129.76 ลา้นหุ้น และผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน

ไดแ้จง้ความประสงคเ์พื�อใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 39.37 ลา้นหุน้จากบริษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ้น 

ซึ� งเป็นราคาเดียวกันกบัราคาเสนอขาย คิดเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,378 ลา้นบาท เพื�อส่งคืนให้แก่บริษทัใหญ่ 

ทั�งนี�  บริษทัดาํเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าวให้แก่ผูจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

เปลี�ยนแปลงทุนชาํระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหุ้นที�ออกจาํหน่ายแล้ว

ทั�งหมดจาํนวน 4,293 ลา้นหุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นทนุชาํระแลว้ทั�งสิ�น 4,293 ลา้นบาท 

 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นสามญั จาํนวน 750 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ที�ไดรั้บ

จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนเกินมูลคา่หุน้จาํนวน 40,860 ลา้นบาท 

 

ปี 2562 

 

เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีมติอนุมติัดงัต่อไปนี�  

1. การเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จาํนวน 156.3 ลา้นหุน้ เป็น

หุ้นละ 1 บาท จาํนวน 1,563 ลา้นหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ�น 

1,406.7 ล้านหุ้น โดยการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษัทไม่ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท

เปลี�ยนแปลงไป การเปลี�ยนแปลงมูลคา่หุน้นี�ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 

2. การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวนเงิน 1,563 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 4,500 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัปันผลจาํนวน 1,563 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 1 หุ้น ตอ่ 1 หุ้นสามญัปันผล และออกหุ้นใหม่

จาํนวน 1,374 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท การเพิ�มทุนนี�ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 

25 พฤศจิกายน 2562 

18 สํารอง 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษัทตอ้งนําค่าหุ้นส่วนเกินนี� ตั�งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นนี� จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)รายงานทางการเงินประจำำาปี 2563  
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19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

  2563  2562 

     (พนับาท) 

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,318,004 1,080,087 

คา่ใชจ้่ายงานบริการ   113,835 122,647 

คา่เช่า คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 103,328 101,126 

คา่บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   75,018 59,516 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและที�ปรึกษา 70,049 98,102 

อื�นๆ  127,564 119,300 

รวม 1,807,798 1,580,778 

 

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 2563  2562 

      (พันบาท) 

เงินเดือนและคา่แรง 1,018,981  817,667 

สวสัดิการและอื�นๆ 140,727  130,923 

ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 81,071  64,428 

ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 77,225  67,069 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานจากการปรับปรุง    

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  50,795 

รวม 1,318,004  1,130,882 

 

บริษัทได้จัดให้มี เ งินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพซึ� งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ�งสําหรับพนักงานของบริษทับนพื�นฐานความ

สมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี�ตอ้งจ่ายเงินสะสม

เป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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21 ภาษเีงินได้ 

 

 ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั     

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกสูงไป  (1,430)  (3,674) 

     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกตา่งชั�วคราว 13 (8,838)  (18,874) 

รวม  (10,268)  (22,548) 

 

 ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (7,069)  (5,623) 

รวม  (7,069)  (5,623) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษทีี�แท้จริง  

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงของบริษทัไม่เท่ากบัอตัราร้อยละ 20 

ตามประมวลรัษฎากร เนื�องจากมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการซึ� งไม่ถือ

เป็นค่าใชจ้่ายและหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 

 2563  2562 

 อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   2,370,497    1,223,100 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  474,099  20  244,620 

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (481,504)    (313,275) 

คา่ใชจ้่ายที�มีสิทธิหักไดเ้พิ�ม   (142,095)    (21,219) 

คา่ใชจ้่ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้

และอื�นๆ   11,938    23,136 

ผลขาดทุนทางภาษีเพิ�มขึ�น   137,562    66,738 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั   -    - 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกสูงไป   (1,430)    (3,674) 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   (8,838)    (18,874) 

รายได้ภาษีเงินได้ -  (10,268)  -  (22,548) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

22 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี ซึ� งปรับปรุงดว้ยจาํนวน

หุ้นสามัญที�เปลี�ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 23 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรตอ่หุ้นสาํหรับปีไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่าการ

เปลี�ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลนั�นไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการคาํนวณ

ดงันี�   

 

  2563  2562 

  (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทั  2,380,765  1,245,648 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้    

   ณ วนัที� 1 มกราคม  3,126,000 156,300 

ผลกระทบจากการเพิ�มจาํนวนหุน้เมื�อวนัที� 19 ต.ค. 2563  187,925  - 

ผลกระทบจากการเพิ�มจาํนวนหุน้เมื�อวนัที� 25 พ.ย. 2563  3,281 - 

ผลกระทบจากการลดมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้  -  1,406,700 

ผลกระทบจากการจ่ายหุ้นสามญัปันผล  - 1,563,000 

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจาํหน่ายแล้ว    

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม  3,317,206 3,126,000 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)  0.72 0.40 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

23 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลที�บริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุน้ มีดงันี�  

 

 

 

วนัที�อนุมติั 

 กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 
 อตัราเงินปันผล 

ต่อหุ้น 
 

จาํนวนเงิน 
      (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563         

เงินปันผลประจาํปี 2562  24 มีนาคม 2563  23 เมษายน 2563  0.42  1,313 

รวม      0.42  1,313 

 

ปี 2562 
        

เงินปันผลประจาํปี 2561  26 มีนาคม 2562  25 เมษายน 2562  10.00  1,563 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562  25 พฤศจิกายน 2562  6 ธนัวาคม 2562  1.1 1111111  1,737 

รวม      11.11111111  3,300 

 

เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2562 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายหุน้สามญัปันผลดงันี�  

 

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2562 เป็นหุ้นสามัญปันผลจาํนวน 1,563 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

ในอตัรา 1 หุน้ ตอ่ 1 หุน้สามญัปันผล 

2. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.11111111 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 174 ลา้นบาท 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

24 เครื�องมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 

 

ตารางดังต่อไปนี� แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงิน ซึ� งมีมูลค่า

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตสุมผล  

 

 มูลค่าตามบัญชี  

 

 มูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลคา่

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  -  25,127,640  25,127,640 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  -  32,492,002  32,492,002 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  -  57,619,642  57,619,642 

         

หนี�สินทางการเงิน         

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  -  -  27,693,392  27,693,392

เงินกูยื้มจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  -  700,035  700,035 

หนี�สินตามสัญญาเช่า  -  -  135,397  135,397 

รวมหนี�สินทางการเงิน  -  -  28,528,824  28,528,824

 

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม  

 

สําหรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นราคา

อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาที�บริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั�งแต่เริ�มตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลคา่ของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ�น  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสี�ยง  

 

คณะกรรมการการเงินของบริษทัมีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงิน

และอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้

ระหวา่งประเทศ รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และ

การบริหารเงินสด เพื�อให้การดาํเนินงานด้านการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ ภายใต ้

ความเสี�ยงที�ยอมรับได้และเป็นไปในแนวทางเดียวกันในบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของบริษทัจะติดตามสถานะทางการ

เงินและจดัทาํรายงานต่อคณะจดัการของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

(1) ความเสี�ยงด้านเครดติ 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา

ตามเครื�องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา  

 

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และอนุพนัธ์ ถูกจาํกดัเนื�องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินที�มีอนัดบัความ

น่าเชื�อถือ ซึ� งบริษทัพิจารณาว่ามีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า 

 

(2) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

 

บริษทักาํกบัดูแลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอ เพื�อใชใ้นการจดัหาเงินเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั การชาํระ

หนี� สินที�ครบกาํหนดชาํระและลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

  

RESILIENCE  
FOR THE  
QUALITY GROWTH

411���������������������������������������������������������������



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  

 

 

หนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี� ย ณ วนัที� 31 ธันวาคม มีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง และระยะเวลาที�ครบ

กาํหนดชาํระ ดงันี�  

 

 อตัรา

ดอกเบี�ย 

   

หลงัจาก 1 ปี 

  

หลงัจาก  

  

 ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี    5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2563         

หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 0.60 - 0.66 7,700,000  -  -  7,700,000 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว         

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2.25 - 2.50 14,998,088  -  -  14,998,088 

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า         

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1.84 - 3.84 40,250  -  -  40,250 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 

0.25  

 

700,035 

  

- 

  

- 

  

700,035 

         

ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.25 - 2.50                 -  4,995,304           -  4,995,304 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 1.84 - 3.84                 -  89,017  19,051  108,068 

รวม  23,438,373  5,084,321  19,051  28,541,745 

หัก ดอกเบี�ยรอตดับญัชี - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 

        

(12,921) 

สุทธิ        28,528,824 

         

ปี 2562         

หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 

0.50 - 3.50 

 

33,907,033 

               

              - 

  

         - 

  

33,907,033 

         
ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.355, 2.50                 -     12,000,000           -  12,000,000 

รวม  33,907,033  12,000,000           -  45,907,033 
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(3) ความเสี�ยงด้านตลาด 

  

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงจากธุรกิจปกติซึ� งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด

และอตัราแลกเปลี�ยน บริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้  

 

(3.1) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยน  

 

บริษทัมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศซึ�งเกิดจากการ

ซื�อการขาย และรายการรับจ่ายอื�นๆ ที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทับริหารจดัการ

ความเสี� ยงดังกล่าวโดยการทําสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (Forward 

Exchange Contract) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ทาํสัญญา ณ วนัที�รายงาน

เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที�คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ�นในภายหลงั 

แต่อย่างไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีความเสี� ยงด้านอัตรา

แลกเปลี�ยนที�เป็นสาระสาํคญั 

 

(3.2)  ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัรา

ดอกเบี�ยตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมี

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ยโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืม บริษทัไดล้ดความ

เสี�ยงดังกล่าวด้วยการทาํให้มั�นใจว่าเงินกู ้ยืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นหลัก เพื�อ

จดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบี�ยสาํหรับเงินกูย้มืบางรายการ 
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ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 (พันบาท) 

เครื�องมอืทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยผันแปร  

สินทรัพยท์างการเงิน 32,492,002 

หนี� สินทางการเงิน (8,400,035) 

 24,091,967 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื�องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี �ยผันแปร  

  

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที� 1% ซึ� งเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน ทาํให้เกิดกาํไร

หรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�แสดงในตารางดงัต่อไปนี�  การวิเคราะห์ตั�งอยู่บนขอ้สมมติที�วา่ตวัแปรอื�นมี

คา่คงที�  

 

 กาํไรหรือขาดทนุ 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบี�ย 

เพิ�มขึ�น 1% 

 อตัราดอกเบี�ย 

ลดลง 1% 

 (พันบาท) 

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยผนัแปร 240,920  (240,920) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธ)ิ 240,920  (240,920) 

 

25 การบริหารจัดการส่วนทุน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํรงฐานเงินทุนให้แขง็แกร่ง โดย

การวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานเพื�อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที�

ดีอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�  บริษทัยงัคาํนึงถึงการมีฐานะการเงินที�ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที�มีอตัรา

ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั�นคง

ของการดาํรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั�งนี�  เพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี�  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ 
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26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

(ก) เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซื�อขายหุ้นเพื�อเขา้ถือหุ้นทั�งหมดร้อยละ 100 ใน 

Go-Pak UK Limited (หรือ “Go-Pak”) ซึ� งเป็นหนึ�งในผูน้าํในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์

อาหารในสหราชอาณาจกัร ยโุรปและอเมริกาเหนือ ต่อมาเมื�อวนัที� 13 มกราคม 2564 การควบรวม

กิจการ Go-Pak ไดเ้สร็จสิ�น ธุรกรรมดงักล่าวดาํเนินการผ่าน SCGP Solution (Singapore) Pte. Ltd. ซึ� ง

เป็นบริษทัย่อยที�บริษทัถือหุ้นทั�งหมด โดยแบ่งการชาํระค่าหุ้นงวดแรกจาํนวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,180 ลา้นบาท และค่าหุ้นส่วนที�เหลือพิจารณาจากผลประกอบการ

ส่วนเพิ�มประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท 
 

(ข) เมื�อวนัที� 26 มกราคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั

จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,932 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายใน

วนัที� 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ�นอยูก่บัการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที� 

30 มีนาคม 2564 
 

(ค) เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี�กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ� ง 

จาํนวนเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉลี�ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือ

ครองประมาณ 1 ปี 
 

(ง) บริษทัอยู่ระหว่างการยื�นขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์น

การออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัครั� งที� 1/2564 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) มูลค่า

เสนอขายไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้าํรองเพื�อการเสนอขายเพิ�มเติมอีกมูลค่าไม่เกิน 500 ลา้นบาท อายุ 

3 ปี 8 เดือน ที�อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 2.65 ต่อปี โดยบริษทัจะออกหุ้นกู้ในวนัที� 1 เมษายน 2564 และ

ครบกําหนดไถ่ถอนวนัที� 1 ธันวาคม 2567 ทั� งนี�  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามมติที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 1 ธันวาคม 2563 ภายใตโ้ครงการหุ้นกูข้องบริษทัปี พ.ศ. 2564 วงเงิน

รวมทั�งสิ�นไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง 
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(จ) เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื�อหุ้นเพื�อเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน  

Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (หรือ “Duy Tan”) โดยธุรกรรมดงักล่าวจะดาํเนินการผ่าน

บริษทัยอ่ยที�จะจดัตั�งขึ�นใหม่ซึ� งบริษทัถือหุ้นทั�งหมด โดยจะแจง้รายละเอียดเพิ�มเติมเมื�อไดรั้บการอนุมติั

ดา้นกฎเกณฑ์ต่างๆ จากหน่วยงานที�มีอาํนาจในเวียดนาม และคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ�นประมาณกลาง 

ปี 2564 ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้เดิมจะยงัคงถือหุน้ร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกบับริษทั 

27 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2563 ดงันี�  

 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม ่

 จดั 

ประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุน      

   สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562      

รายไดด้อกเบี�ยรับ                 -  966,877  966,877 

รายไดอื้�น 55,197  475  55,672 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 504  (504)               - 

ตน้ทุนทางการเงิน (299,440)  (966,848)  (1,266,288) 

 

 

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 โดยบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้

ในการจดัทาํงบการเงินนี� เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงิน

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่เหล่านี�  ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 
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หมายเหตุ  บริษัทไดป้รบัปรุงการอา้งถึงช่ือต าแหน่งผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกับการปรบัช่ือต าแหน่งผูบ้ริหารในระหว่างปี 

2563 ในนโยบายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563



 

 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
  

บริษัทเอสซีจี แพคเจกจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ด  าเนินธุรกิจและบริหารงานภายใตก้ารก ากบัดแูล
อย่างจริงจงัของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและ
รบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมอยูต่ลอดเวลา บนพืน้ฐานของการเตบิโตอยา่งสมดลุและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าหลักการก ากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) เป็นแนวทางการบริหารองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เป็นเรื่องท่ีสอดคลอ้งกับอุดมการณ์
และจรรยาบรรณของบรษิัท  

 ซึ่งหลกัการดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
ทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการด าเนินธุรกิจท่ีดีให้แก่บริษัทและ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดนโยบาย มาตรการ และ
แนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการองคก์รตามหลกับรรษัทภิบาล เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนต์อ่การสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน และน ามาประมวลไว้
เป็นคูมื่อบรรษัทภิบาลนี ้ 

 คณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความ
เป็นธรรม โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อ    
ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิัทใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยืน 
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ส่วนที ่1 โครงสร้างและกลไกในการก ากับดูแลกจิการของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
 
1.1 อุดมการณเ์อสซจี ีแพคเกจจิง้ 

(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจุบนัเพราะมีอุดมการณใ์นการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิและ
ใหค้วามส าคญัอยา่งสม ่าเสมอตลอดมา คือ 

 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมกลา่วคือ 

• ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 

• ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 

• ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

• ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มุง่กระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ 

พนกังานทกุระดบัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู้
และความสามารถท่ีมีอยู่ใหม้ากยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหมอ่ยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่า
อุปสรรคและก้าวหนา้ต่อไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือผลท่ีดี ท่ีสุดแก่เอสซีจี แพคเกจจิง้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรู้
ความสามารถและคณุธรรมเป็นประการส าคญั เอสซีจี แพคเกจจิง้จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเขา้ท างาน 
และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สรา้งความ
มั่นคงและความผูกพันทางใจใหพ้นักงานมีความรกัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจท่ีจะ
ท างานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 
 
ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองท่ีดีในทกุชมุชนและทกุประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึง
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 
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1.2 จรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 

พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิ ้งทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมีกรรมการบรษิัทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

 
ข้อแนะน าเกีย่วกับจรรยาบรรณ 

1) ท าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 

2)  ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้  าปรกึษาจรรยาบรรณเม่ือทา่นไมม่ั่นใจว่าสิ่งท่ีจะ
กระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณหรือไม ่

3) สื่อสารให้บุคคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของ
พนกังานตามหลกัจรรยาบรรณ 

4) แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางท่ีบริษัทก าหนดไว้
และใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 

 
การไม่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 
• การไมป่ฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินยัหรือ

กฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
• นอกจากการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณขา้งตน้แลว้ การสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นกระท าผิดจรรยาบรรณ 

การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขดัขวางกระบวนการสืบสวนขอ้เท็จจริง 
และการกระท าอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถือเป็นการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณเชน่กนั 

 
การด าเนินการเมื่อพบการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัสากล 

ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท า หรือเป็นผูเ้ดือดรอ้นเสียหายท่ีเก่ียวกบัการทจุรติ ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถใหข้้อมูล
เก่ียวกบัการกระท าดงักลา่วไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้
• แจง้ไปท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางการรอ้งเรียนท่ีก าหนด ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการรอ้งเรียนขอ้มลู

เท็จหรือเป็นการกลั่นแกลง้ ซึ่งถือวา่ผิดวินยัตามขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคล 
• เอสซีจี แพคเกจจิง้มีกระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัขอ้รอ้งเรียน และมีการคุม้ครองแก่บุคคลท่ี

แจง้ขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
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 การคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลทีแ่จ้งข้อมูลหรือใหเ้บาะแส 
บริษัทมีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีแจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บาะแส คณะท างาน
หาขอ้เท็จจริง กรรมการสอบสวน เก่ียวกบัการทจุริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท 
นโยบายบรษิัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 
1) กรณีผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริง

ใหท้ราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
2) บริษัทถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

และความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน

สามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนด
มาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4) ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม 
และเป็นธรรม  

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด (Whistleblowing 
Policy) ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com 
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หลักปฏบิัตติามจรรยาบรรณเอสซจีี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนักถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิต่อ   
ทกุคนอยา่งเทา่เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิสนบัสนนุ สง่เสรมิสิทธิมนษุยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็น
การละเมิดสิทธิมนษุยชน  นอกจากนีเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ยงัตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นแรงงานโดย
ปฏิบตัติอ่พนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

2.  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 สิ่งแวดล้อม 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุง่มั่นท่ีจะดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ โดยเริ่ม
ตัง้แต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต 
เครื่องจกัร อปุกรณ ์และการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ี
อาจเกิดขึน้จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวใหพ้นกังานและ   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

 2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คูธุ่รกิจ 
ลกูคา้ ชมุชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แตก่ารประเมิน 
ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพ และความปลอดภยั ก่อนท่ีจะมีการลงทนุหรือรว่มทุนในกิจการใด ๆ 
รวมทัง้การดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจกัร อุปกรณ ์วตัถุดิบใหมี้
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือใชง้าน ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าว
ใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

 2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีการด าเนินการใหม้ั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภยัสอดคลอ้ง
หรือมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด มีมาตรฐานทดัเทียมกบัมาตรฐานอตุสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากล
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การใหข้อ้มลูหรือค าเตือนเก่ียวกบัสินคา้ บรกิาร และวิธีการใชง้านท่ีถกูตอ้ง เพียงพอตอ่ความปลอดภัย
ของลกูคา้ตลอดอายกุารใชง้าน (Life Cycle)  รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของสินคา้ท่ี
เอสซีจี แพคเกจจิง้วา่จา้งใหผ้ลิต น าเขา้ และน ามาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

3. การต่อต้านคอรรั์ปชัน  
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งด าเนินการอย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา 
โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไม่คอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนัของเอสซีจี แพคเกจจิง้  รวมทัง้ไมท่  าใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบรษิัท  
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4. ของก านัลและการเลีย้งรับรอง 
การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรบัรอง
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตล่ะทอ้งถ่ินหรือแตล่ะประเทศ รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูคา่เหมาะสม และไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งกระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงาน
ของพนกังานตอ้งยึดถือประโยชน์สูงสุดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและ
จริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจส่งผลกระทบใน
การตดัสินใจใด ๆ  

6. การด าเนินการด้านการเมือง  
เอสซีจี แพคเกจจิง้วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุดา้นการเงิน
หรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูม้ีอ  านาจทางการเมือง  หรือผูล้งสมคัร
รับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค  หรือ
ระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะ
พลเมืองท่ีดีตามรฐัธรรมนญูไมว่่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

7. การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยส์ิน 

   7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการท างาน 
ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ ขอ้มลูสขุภาพ หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืน  ๆ  ตอ้งไดร้บัความ
คุม้ครองไม่ใหถู้กใช ้เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอ่ืนอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย  

7.2  การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือ
รายงานขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตาม
กฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด าเนินการให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และสามารถ
น ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดเ้ม่ือตอ้งการ  

7.3  การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 
การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยรวมและความถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่ใชข้อ้มลูนัน้เพ่ือประโยชนส์่วนตวัหรือ
บคุคลอ่ืน 
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7.4  การใช้และการดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใช้ทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทั้ง
สง่เสรมิใหพ้นกังานดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือน าไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือ
เพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5  การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้เนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั
ตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหพ้น้จาก
การถกูลว่งละเมิดหรือน าไปใชโ้ดยไมมี่สิทธิ 

7.6  การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยส์ินทางปัญญา 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนกังานมี
หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเครง่ครดั โดยตอ้ง
ปกป้องและดูแลรักษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหพ้น้จากการน าไปใช ้หรือ
เผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้ง
มั่นใจไดว้่าเป็นการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั 
ไมว่า่จะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงขา่ว หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

8.2  การสื่อสาร 
การส่ือสารของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึงการส่ือสารแบรนดเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร การส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินคา้ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ การใชต้ราสญัลกัษณ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ และการส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามความเป็นจริง ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยปฏิบตัิตามแนวทางการส่ือสารแบรนด ์และนโยบายการใชส่ื้อ
สงัคมออนไลนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั   

9.  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

9.1 การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ านาจ
ด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตลอดจนหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  
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9.2  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้กับบุคคลภายนอก 
การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ี
ก าหนดไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
รวมถึงไดร้บัการอนุมัติตามอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างเคร่งครดั นอกจากนี้
จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดย
หลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้หรือ
บคุคลภายนอก 

 10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

 10.1  การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน ส านกังาน สาขา ตวัแทน การท า
ธุรกรรมการคา้กับผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในต่างประเทศ จะตอ้งค านึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องของประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปลงทุน และ
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในแตล่ะทอ้งถ่ิน นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

10.2  การค้าระหว่างประเทศ 
การน าเขา้-ส่งออกสินคา้ หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งกับตา่งประเทศ 
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เช่น กฎหมายการน าเขา้และส่งออก กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผู้บริโภค 
รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

11. การแข่งขันทางการค้า  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้
และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศตา่ง ๆ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ทัง้ตอ่ลกูคา้
และคูค่า้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงด าเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

12. การป้องกันการฟอกเงนิ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ยึดถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการฟอกเงิน 
กลา่วคือ เอสซีจี แพคเกจจิง้จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือ
เปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหผู้้หนึ่งผูใ้ดใชเ้อสซีจี 
แพคเกจจิง้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรพัยส์ินท่ี
ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 
ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามคูมื่อจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com 
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1.3 โครงสร้างบรรษัทภบิาล เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ ์
ครบวงจร 

ผู้ถอืหุ้น 

ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและ

สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบุคคล คณะจัดการ  คณะจัดการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัตกิาร 

กิจการเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิารกจิการบรรจุภัณฑ์

จากเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร 

สายธุรกิจต่างประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการบรรจุภัณฑจ์ากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร 

สายการเงนิ 

Planning & Risk 
Management 

 

Center of Excellence and 
Compliance Management   

เลขานุการบริษัท 

 

- - - - สายการรายงาน 
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1.4 นโยบายบรรษัทภบิาล เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมกำรณ์
ซึ่งไดถื้อปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมำภำยใตก้รอบของจรรยำบรรณและบนพืน้ฐำนแห่งประโยชนส์ุขอย่ำงสมดุล
และยั่งยืน โดยมีกรรมกำรบริษัทเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จรรยำบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

นโยบำยบรรษัทภิบำลเอสซีจี แพคเกจจิง้  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหา ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดแูลดำ้นบรรษัทภิบำลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้กำรก ำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบตัิ ติดตำมดูแลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะจัดกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทำงด้ำนบรรษัทภิบำลทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบัสำกล เป็นประจ าทุกปี โดยใหเ้รื่องบรรษัทภิบำลเป็นวำระหลกัวำระหนึ่งในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท  

นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่อบรรษัทภิบาลแลว้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ตามหลกับรรษัทภิบาลของบรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โดยอนโุลม 
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ส่วนที ่2 นโยบายและแนวปฏบิัตใินการก ากับดูแลกจิการของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

2.1 นโยบายและแนวปฏบิัตสิ าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
  (มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 221 (5/2563) วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 กรกฎาคม 2563) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รมีบทบาทและหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการก ากบัดแูลบริหารจดัการบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ
บรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสตัยส์จุรติ และรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษิัทและบรษิัทยอ่ย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) รวมทัง้ดแูลการด าเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการก ากับดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายจัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ส  าเร็จตาม
แผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้  

ดงันัน้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562), 212 (8/2562) และ 221 (5/2563) มีมติ
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบริษัททกุคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
เพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

 
1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

1.1 บรหิารกิจการของบริษัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่บริษัท บรษิัทยอ่ย และผูถื้อหุน้ 
(Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัสิ  าคญั 4 ประการคือ 

1.1.1 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

1.1.2 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

1.1.3 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตคิณะกรรมการบรษิัทและมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.1.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty 
of Disclosure) 

1.2 ดแูลใหบ้รษิัทและบรษิัทยอ่ยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายตา่ง ๆ ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย  
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1.3 ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านึงถึง
จริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั โดยมีการทบทวนและอนมุตัิรว่มกบัฝ่ายจดัการ
เป็นประจ าทกุปี 

1.4 จดัการบรษิัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตคิณะกรรมการบริษัท 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสัตย์
สจุรติ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.5 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชดุย่อยในการปรบัเปล่ียนเนือ้หา
ในกฎบตัรใหมี้ความเป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
และสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

1.6 พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล รวมถึง
ควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
เปา้หมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไวเ้พ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท บริษัทย่อย 
และผูถื้อหุน้ 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิัทท่ีมีประสิทธิผล 

1.7 ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ รวมทัง้
คณุสมบตัท่ีิหลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

1.8 ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมี             
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมเพ่ือน าเสนอให้         
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิโดยในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตอ้งค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ 
อาทิ ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี 
ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะท่าน 
เป็นตน้   

1.9 อุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะตอ้งแจ้งให้
ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหนา้ก่อน
การประชมุ  

1.10 พิจารณาก าหนดกลไกการก ากบัดแูลท่ีท าใหบ้รษิัทสามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษัทย่อยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการใน       
การติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทให้
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เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.11 แตง่ตัง้บคุคลเขา้ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารของบริษัทย่อย และบรษิัทรว่มอย่างนอ้ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงก าหนดกรอบ
อ านาจในการออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มในเรื่องส าคญัท่ีตอ้ง
ไดร้บัความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และก ากับดแูลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการและนโยบายของบริษัท และ
ควบคุมดูแลการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง รวมถึง       
การตดิตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยและบรษิัทรว่มมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินท่ีมีนยัส าคญัให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.12 ประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการ 
รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัท
และกรรมการชดุย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.13 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง เขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลักสูตร      
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน                
การปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง 

1.14 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเลขานุการบริษัทเพ่ือรบัผิดชอบ
การด าเนินการในดา้นตา่ง ๆ  ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจดัท าและเก็บรกัษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุกรรมการและรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สีย เป็นตน้ 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

1.15 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมี
ประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงท่ี
รอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับความรบัผิดชอบและผลการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 
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1.16 ก ากบัดแูลใหมี้การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม เขา้ใจโครงสรา้ง
และความสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 
ตลอดจนติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์
และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

1.17 ก ากับดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่บริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กบั
การสรา้งคณุประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

1.18 จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณอยา่งจรงิจงั 

1.19 ตดิตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธ ์และแผนงานด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อยไปปฏิบตั ิและ
ติดตามการวดัผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพัฒนาและ
ปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

1.20 ก ากบัดแูลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1.21 ก าหนดนโยบายบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหมี้การบรหิารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และ
เม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

1.22 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมทัง้จดัใหมี้กระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริต
และการใชอ้  านาจอยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

1.23 จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

1.24  ก ากบั ควบคมุ ปอ้งกนั ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหวา่ง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทและของบริษัทย่อย บริษัทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ 
ก ากับดแูลใหมี้การป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
การท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัท และ/หรือ บรษิัทยอ่ยในลกัษณะท่ีไมส่มควร 
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1.25 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่าง         
มีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการท่ีเก่ียว
โยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
หลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่าง
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนด
กรอบการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าว
ไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจารณา และ/หรือ 
ใหค้วามเห็นเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่าย
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.26 จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตาม      
หลกับรรษัทภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร และสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ใหไ้ด้
รบัทราบยึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจงั เช่น นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายการแจง้เบาะแส 
และนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน เป็นตน้ และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เช่ือมั่นไดว้่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วย     
ความเป็นธรรม รวมถึงก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ใ น
ระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหมี้การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างใน     
การปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ 

1.27 ก ากับดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรบัและจัดการกับข้อรอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงค์
จะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายสามารถตดิตอ่/รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

1.28 ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงิน และการสอบทาน
งบการเงินท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง 

1.29 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกใน
การแกไ้ขหากเกิดปัญหา 

1.30 พิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

1.31 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบ
การเงินและรายงานตา่ง  ๆท่ีจดัท าตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม โดยขอ้มลูเหลา่นัน้ควรเผยแพรผ่่านระบบ
ของตลาดหลักทรพัยฯ์ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มี
ผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูล
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา และสง่เสรมิใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 
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สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

1.32 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตลอดจนดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ดแูลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้
และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น เคารพสิทธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส  

ในการปฏิบตัหินา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทควรเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น 
คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
คา่ใชจ้า่ยของบรษิัท  

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ

อิสระหนึ่งท่านท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการเพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ และดแูลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือใหก้รรมการบริษัทสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
2.2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็น

ไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย
อยา่งครบถว้น 

2.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
2.2.4 ก าหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไมมี่กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ 
2.5 เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
2.6 ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์
2.7 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 

และกรรมการบรษิัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบดงันี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน แตไ่มค่วรเกิน 12 คน ซึ่งแตง่ตัง้
และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดเ้สียในทางการเงินและการบรหิารกิจการ 
อีกทัง้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑค์ุณสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ประกาศก าหนด  

3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถในดา้นทกัษะวิชาชีพท่ี
หลากหลาย มีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย โดยไมจ่  ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ 

3.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระ
หนึ่งคนเพ่ือรว่มพิจารณาก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียน 

เม่ือบคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษิัทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าส่งคู่มือกรรมการ และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ับกรรมการบริษัทท่ีเขา้ใหม่ทกุคนเพ่ือใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษิัท  

 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

4.1 กรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์”) รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การแสดงช่ือบคุคลในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากัดความรบั
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ผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนข์องตนหรือ
ประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

4.3 กรรมการบริษัททกุคนตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

4.4 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ มีความ
ซ่ือสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่าง
เพียงพอ 

4.5 ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 4 บรษิัท  
 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 

5.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม    
ถา้จ านวนกรรมการบริษัทแบง่ออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้ับ
เลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีกได ้

5.2 การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมีความโปรง่ใส
และชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวตักิารศกึษาและประสบการณก์ารประกอบ
วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ รวมถึงคณุสมบตัแิละการไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

5.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้
จากต าแหนง่เม่ือ 
5.3.1 ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

หรือตาม พรบ. บรษิัทมหาชน และ/หรือกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5.3.2 ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท 

5.3.3 ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลา       
การประชมุ และคณะกรรมการบรษิัทมีมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 

5.3.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมตใิหอ้อกจากต าแหนง่ตามเง่ือนไขภายใต ้พรบ. บรษิัทมหาชน 

5.3.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.3.6 เสียชีวิต 
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5.4 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากต าแหนง่ยงัคง
ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินกิจการของบรษิัทตอ่ไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นจนกวา่คณะกรรมการ
บรษิัทชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

5.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายขึน้เป็นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการบริษัทนัน้จะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน  

5.6 ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิ สระนั้นให้ด  ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6.1 การประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท 
6.2 บรษิัทก าหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ และไมค่วรนอ้ยกวา่ 6 ครัง้

ต่อปี โดยแต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระหลักในการประชุมไวล้่วงหนา้อย่างชัดเจน และอาจมีการ
ประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีมีความส าคญัหรือเรง่ดว่น ในการพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารจะ
พิจารณาร่วมกัน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ใหมี้การ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการดว้ยเพ่ือสง่เสริมให้
เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ดูแลใหมี้การบรรจุเรื่องส าคญัเป็นวาระการประชุม  
ทัง้นีใ้นเดือนท่ีไม่มีการประชุมใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองและทนัการณ ์

6.3 ใหมี้การประชมุระหว่างกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ  เก่ียวกบั
การจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และประธานกรรมการหรือกรรมการท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเขา้ร่วมการประชมุโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 และกรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการ
ประชมุทัง้ปี ในกรณีมีเหตจุ  าเป็นท่ีท าใหก้รรมการคนใดไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการใน
ครัง้ใดได ้ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุ  าเป็นดงักล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อน
การประชมุครัง้นัน้ 

ทัง้นีก้ารเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชมุผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทไดจ้ดัใหมี้ขึน้ดว้ย ซึ่งกรรมการท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัสามารถ
ประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้
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6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท
โดยค าสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทพรอ้มทัง้ส่งเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวันประชุม เวน้แต่จ  าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา
สิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

7. องคป์ระชุม 

7.1 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดห้รือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานและรองประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดห้รือต าแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง 
ใหก้รรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.2 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด  

7.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

7.4 ในกรณีต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการบริษัท
ท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว
ตอ้งจดัใหมี้ขึน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะ
เป็นองคป์ระชมุ  

8. อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดตารางก าหนด
อ านาจอนมุตั ิ(Delegation of Authority) การก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจ
ประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการของผลของการด าเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และการดแูลรายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 
รายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ 

9. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุตัิ 
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2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

คณะกรรมการบริษัทโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562) และครัง้ท่ี 224 (8/2563) 
อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใชแ้นวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลกั ตลอดจนไดน้ า
หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสรา้ง
ความมั่นใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าการด าเนินการของบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบั
คณะกรรมการตรวจสอบ และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจ
ขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1.1 สอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบ
บญัชีของบรษิัท และสง่เสรมิใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัท  

1.3 สอบทานใหบ้รษิัทมีกระบวนการบรหิารความเส่ียง กระบวนการท างาน การควบคมุ การก ากบัดแูล 
ดา้นการปฏิบตัิงาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูล
และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล และติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะท างานบรหิารความเส่ียง 

1.4 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามแนวทาง
ของหน่วยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ  เช่น แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาต ิเริ่มตัง้แตก่ารสง่เสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชันตามท่ีส านักงานตรวจสอบไดต้รวจสอบ
และประเมินแลว้ 
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1.5 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคมุ ปฏิบตัิตาม และติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมถึงสอบทานใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก ากับดแูล 
และการบรหิารจดัการบรษิัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบรษิัทรว่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

1.6 สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไปและพิจารณา 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึ่งส านกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและ
ประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองคก์ร รวมทัง้สอบทาน
กระบวนการภายในของบรษิัทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

1.8 สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงปอ้งกนัและเป็นประโยชนใ์หก้บัหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานใหดี้ยิ่งขึน้ 

ด้านอื่น ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท รวมทัง้เสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัท และประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของผูส้อบบญัชี   

1.10 รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ และจดัท ารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.11 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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1.12 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชี และจดัใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชี 

1.13 พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูอ้  านวยการส านกังาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.14 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล  

1.15 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี (Self Assessment) รวมถึงสอบทาน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนมุตัิ 

1.16 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  

ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้
หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบริษัท ซึ่งการด าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามค าสั่งของ คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน
ของบรษิัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิัทแจง้มตเิปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและ
จดัท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และน าส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว โดยวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ วา่ดว้ยการรายงานโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีทกัษะความช านาญ

ท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณด์า้น
การบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 คน 

2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชว่ยเหลือ

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระ
การประชมุ การน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป และสามารถอทุิศเวลา
อยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

3.1 คณุสมบตัทิั่วไป 

เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัทประกาศและภายใตข้อ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.2 คณุสมบตัเิฉพาะ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวนัประชมุ 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตอ่เน่ืองไม่เกิน 3 วาระ และใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหนง่ เวน้แตก่รณีท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทแลว้ แตไ่มไ่ดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิัทอีก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 

4) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

5) เสียชีวิต 

6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหนา้
พอสมควรพรอ้มระบุเหตุผล เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหบ้ริษัท
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ และจดัส่งขอ้มลู
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรบัปรุง
ฐานขอ้มลูในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบท่ี
ลาออกหรือถกูใหพ้น้จากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักล่าวให ้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก าหนด และเกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน  

5. การประชุม 

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจ าปี และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ี โดยประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน 
และฝ่ายบริหาร เพ่ือสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท หรือในกรณีท่ี
ฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ซึ่งตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการ และประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อน
วนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้
ก็ได ้โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ควรก าหนดวาระการประชมุไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลา
พอสมควร เพ่ือใหมี้เวลาในการพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชุมอาจ
ก าหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกัน
สามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้
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6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบรษิัทแตง่ตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้รว่ม
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนไดเ้สียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร นกักฎหมาย
ของบริษัท นกักฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท ทัง้บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน เพ่ือหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้
รายงานการประชมุ ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้ง
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับทราบกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติการณอ์ันควรสงสัยว่า

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และ
ผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหมี้การแกไ้ขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. ค่าตอบแทน 
ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 224 (8/2563) เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562) และครัง้ท่ี 224 (8/2563) เม่ือ
วนัท่ี 26 ตลุาคม 2562 และวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทกุคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน 
และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและ
ความนา่เช่ือถือตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ก าหนดขอบเขตและนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อยา่งสม ่าเสมอ  

1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า
แก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้น
บรรษัทภิบาลของบรษิัท 

1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัทใหเ้หมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและ
สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิในระดบัสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะ
ตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใหมี้การพิจารณาปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
1.6 พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการ

ท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท ความซบัซอ้นของธุรกิจ รวมถึงมีการปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาก าหนดคณุสมบตัิกรรมการแต่ละ
คณะ แตล่ะคน ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์รวมตลอดถึงความเช่ียวชาญช านาญ
เฉพาะดา้น ท่ีสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.7 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัทรวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้
ในการปฏิบตัหินา้ท่ี รวมถึงความเป็นอิสระและคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระแตล่ะคน เพ่ือใหแ้น่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด  

1.8 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิัท 

1.9 พิจารณาจดัท าแผนพฒันากรรมการ เพ่ือสรา้งเสริม พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อย
ชดุตา่ง ๆ ของบริษัทเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
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1.10 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ 
และประธานกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ติดตาม
และสรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพ่ือน าไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบริษัท 

1.11 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
เก่ียวกบักฎบตัร (Charter) และนโยบายตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.12  ก าหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 
และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ใน
ดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์เพศ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บั
บรษิัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ 

1.13 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจ าทุกปี โดยประเมิน
การปฏิบตังิานโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.14 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสม ่าเสมอ 

1.15 เปิดเผยนโยบายและการด าเนินการดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท และกระบวนการสรรหา รวมทัง้
จดัท ารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทดว้ย 

1.16 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอ านาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัหินา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน 
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรเป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือความโปรง่ใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ี 
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2.4 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เพ่ือชว่ยเหลือการด าเนินงานเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ 
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 
3.2 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยเป็นแกนหลกัในการ

ผลกัดนัใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอยา่งอิสระ 
3.3 มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทัง้ตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

3.4 เป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ 
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องบรรษทัภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.5 มีวิสัยทัศนก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างสม ่าเสมอ และติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับบรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือน ามาปรบัปรุงนโยบายดา้นบรรษัทภิบาล และการสรรหากรรมการของบรษิัท 

3.6 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

3.7 มีความเป็นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดร้บัการเสนอช่ือให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัเตรียม
ขอ้มลูของบคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก าหนดออกตาม

วาระในวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ตอ่ไปอีกได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จาก
ต าแหนง่เม่ือ 

1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือ
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และ/หรือกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีกฎหมายหรือกฎบตัรนีก้  าหนด  
4) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
5) เสียชีวิต 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษิัท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีพน้จากต าแหนง่ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินงานตอ่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน 
เพ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามควรจดัใหมี้
การประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยค าสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา แจง้ไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
หรือประธานในท่ีประชมุอาจก าหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิได้
อยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได ้โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเขา้ร่วม

ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึง
จะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้ร่วมประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท่ีเขา้ร่วมประชุม
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 
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การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมี
ผลสมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การลงมติแลว้เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

  ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563)  เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562) และครัง้ท่ี 224 (8/2563) เม่ือ
วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 และวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน 
และปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ ์เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและ
ความนา่เช่ือถือตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้   

1.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน ๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกับภารกิจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
และคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้และการว่าจา้ง รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์หม ่หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ ใหก้รรมการและพนกังาน (ถา้มี) และน าเสนอต่อ
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการอนมุตั ิและ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั
ประจ าปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงู
เป็นรายบคุคล ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหว้า่จา้งบรษิัทท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้  าแนะน าการด าเนินโครงการ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นรายบุคคลตามขอ้เสนอของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

1.4 พิจารณางบประมาณการขึน้คา่จา้ง การเปล่ียนแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี
ของพนกังานจดัการระดบัสงูก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัท  

1.5 จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองของการปฏิบตัิงาน สามารถทดแทนกนัได้
โดยไมข่าดตอน  

1.6 พิจารณาทบทวน ศกึษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษิัท รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ  

1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ชัน้น าอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพ่ือให้บริษัทรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดธุรกิจ
อตุสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 



  
 

2-23 

1.8 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นประจ าทกุปี โดยประเมิน
การปฏิบตังิานโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.9 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.10 เปิดเผยการก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้จดัท ารายงานของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทดว้ย 

1.11 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีอ านาจเรียก สั่งการ
ใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน อาจขอค าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่า
มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน 

2.2 กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเลือกกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือความโปรง่ใส
และเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ี 

2.4 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ 
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 

3.2 ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยเป็นแกนหลกัในการผลกัดนั
ใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปอยา่งอิสระ 

3.3 มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด รวมทัง้ตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็น
กรรมการหรือผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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3.4 เป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ 
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3.5 มีวิสัยทัศนก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือน ามาปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทน  

3.6 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก าหนดออกตาม
วาระในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกได ้

นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่เม่ือ 
1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบรษิัท หรือขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตามท่ีกฎหมายหรือกฎบตัรนีก้  าหนด  
4) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
5) เสียชีวิต 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการ
บรษิัท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษิัท  

ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
ท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน 
เพ่ือใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทนมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 
ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หรือประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจดัใหมี้การประชุม
ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้  
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ในการเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
หรือเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค าสั่งของประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
แจง้ไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน หรือประธาน
ในท่ีประชมุอาจก าหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัสามารถประชมุปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเขา้รว่มประชมุ
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็น
องคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานพิจารณาค่าตอบแทนไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเขา้รว่มประชุมคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนคนหนึ่งใหมี้เสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบรูณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การลงมติแลว้เม่ือกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไว้
ในมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.5 ข้อก าหนดคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 
 (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 210 (6/2562) วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562) 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือ
ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือ
การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญามี
ภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระ
หนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ         
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
รว่มในการบรหิารงาน    

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการ
ผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ดงักล่าว ก็ตอ่เม่ือบริษัทไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
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2.1.6 นโยบายการก าหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 220 (4/2563) เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2563) 

1. หลักการ 
การสรรหาและคดัเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทาง 
การด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ก าหนดนโยบายการก าหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษิัทขึน้ 
 

2. นโยบายการก าหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กฎหมายก าหนด และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรูแ้ละความช านาญ
เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัท ตลอดจนไม่จ  ากัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ชาติ และ
สญัชาติ เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนุนให้
บริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปรง่ใส 
สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้และสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ซึ่งจะชว่ยน าพาใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ เตบิโตอยา่งยั่งยืน 
 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้  า 
วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้ มี
ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยควรค านงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผูท่ี้
จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เชน่ 

- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 

- ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 

- ยดึมั่นในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 
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3.2 ความรูค้วามช านาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาก าหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญ
เฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัท า Board Skills Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหา
และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการท่ีมีความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นดงักล่าว
เพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้ก ากับดแูลใหมี้การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เชน่ 

- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

- การบริหารจดัการองคก์รเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบริหารจดัการดา้นทรพัยากร
บคุคล (Organization and Human Resource Management) 

- การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

- การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

- การก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Vision and Strategic Planning) 

- ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ าเป็นต่อ
บริษัทในระยะ 3 - 5 ปีขา้งหนา้ เช่น ความรูเ้ก่ียวกับตลาดผูบ้ริโภค (Consumer Marketing) 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
การสง่เสรมิดา้นนวตักรรม (Innovation) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) กฎหมาย
ธุรกิจและการลงทนุ (Business and Investment Law) 

- ทกัษะดา้นเทคโนโลยี ประสบการณใ์นการบริหารจัดการองคก์รระดบัภูมิภาค/หรือระดับโลก 
ฯลฯ 

3.3  ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการก าหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ของ
กรรมการทัง้คณะ เชน่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิและสญัชาต ิฯลฯ 
 

4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรใหม ่ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรำยละเอียดดงันี ้

4.1. กำรวำงแผน 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำก ำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่อยำ่งละเอียดรอบคอบ 
และในเวลำท่ีเหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ท่ีดงัต่อไปนีแ้ละเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำ 
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- ทบทวนควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณข์องกรรมกำรใน Board Skill Matrix 
- จดัเตรียมตำรำงก ำหนดครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งรวมถึงกำรครบวำระในคณะกรรมกำรชุดย่อย

ของกรรมกำรแตล่ะคน 
- ทบทวนกำรก ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระของบริษัท  
- รวบรวมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบคุคลเป็นกรรมกำรบรษิัท ขอ้ก ำหนดคณุสมบตัิของบุคคล

ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำล เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรสรรหำกรรมกำรของหน่วยงำน/
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) เป็นตน้ 

- เสนอก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัก ำหนดเวลำประชมุของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ คณะกรรมกำรบรษิัท และกำรประชมุผูถื้อหุน้   

4.2 กำรสรรหำรำยช่ือ 
กำรสรรหำรำยช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ควร
พิจำรณำจำกแหลง่ตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 กำรเสนอช่ือกรรมกำรใหม่โดยกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทขอใหก้รรมกำร
เสนอรำยช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ำมีคณุสมบตัเิหมำะสมตำม Board Skill Matrix และสอดคลอ้งกบั
กลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

4.2.2 กำรเสนอช่ือกรรมกำรใหม่โดยผูถื้อหุน้ 
เพ่ือใหมี้กระบวนกำรท่ีจะท ำใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถมีส่วนรว่มในกำรสรรหำและแตง่ตัง้
กรรมกำร และมั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพ่ือดูแล
ผลประโยชนแ์ทนตนได ้บริษัทจะเปิดโอกำสเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย
สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์
และขัน้ตอนท่ีก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็นผูพ้ิจำรณำเสนอใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติช่วงเวลำท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและเสนอเลือกตัง้ในขัน้ตอนต่อไป ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ใหต้ลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทรำบถึงชว่งเวลำและรำยละเอียดตำ่ง ๆ รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท 

4.2.3 กำรรวบรวมรำยช่ือจำกแหล่งขอ้มลูท่ีนำ่เช่ือถือ 
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Director) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย และรำยช่ือกรรมกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับ Board Skill Matrix 
ของบรษิัท เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
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4.3 กำรคดัเลือก 
เลขำนกุำรบริษัทรวบรวมรำยช่ือท่ีไดจ้ำกขัน้ตอนท่ี 4.2 เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำพิจำรณำ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในคณุสมบตัิของกรรมกำรจำก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรำยช่ือบคุคลท่ีมี
ควำมเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่จำกรำยช่ือในขัน้ตอนท่ี 4.2 ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำหนด
คุณสมบัติและกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู ้ควำมช ำนำญ หรือประสบกำรณท่ี์จะใหข้อ้แนะน ำ
อนัจะเป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
อยำ่งยั่งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 

ทัง้นีเ้ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือจำกแหล่งขอ้มูล
สำธำรณะท่ีเก่ียวกับกำรเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัท และคณุสมบตักิำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

4.4 กำรเลือกตัง้ 

4.4.1 กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
คณะกรรมกำรบรษิัท (ไมร่วมกรรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สีย) จะพิจำรณำคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บักำร
เสนอช่ือตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ เพ่ือเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะสมใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร 
ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอำจจะมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ
กรรมกำรท่ีเหมำะสมตดิตอ่ทำบทำมบคุคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
เขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และรำยงำนควำมคืบหนำ้ผลกำรทำบทำมบคุคลท่ีไดร้บักำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรบรษิัทใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ/ พิจำรณำ  

4.4.2  กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกระหวำ่งกำล 
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้ง
กรรมกำร โดยไมต่อ้งเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงกำลคงเหลือวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
นอ้ยกว่ำ 2 เดือน กฎหมำยก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ลำออกนัน้ 
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2.1.7 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจรว่มกบัคณะกรรมการบริษัท  

2. ส่ือสารกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เปา้หมาย
และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหฝ่้ายจดัการ
ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบริหารจดัการ 

3. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายใน
การด าเนินธุรกิจตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

4. ก ากับดแูลภาพรวมของการบริหารจัดการดา้นการเงิน การตลาด การผลิต ทรพัยากรบุคคล ความเส่ียง 
ระบบควบคมุภายใน และดา้นการปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษัท ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จัดการ
บริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือประโยชนส์งูสุด
ของบรษิัทและเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

5. พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ สนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยทุธข์องบรษิัท 

6. ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. ติดตามการวดัผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม โดยก าหนดใหมี้การรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก ากับดูแลใหมี้การจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง 

8. ก าหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบตั ิขอ้ก าหนด ส าหรบัโครงสรา้งองคก์รในต าแหนง่ท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการวา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย ปลดออก 
และเลิกจา้งพนกังานบรษิัทในต าแหนง่ท่ีไมอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุยอ่ย 

9. ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรบัขึน้เงินเดือนส าหรับผู้บริหารและ
พนกังานบริษัทในต าแหน่งท่ีไม่อยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
กรอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้

10. สั่งการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 
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11. เป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อส่ือสารกับผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดใหมี้
ช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
มาตรฐานและโปรง่ใส 

12. เป็นตวัแทนของบริษัทในการประชาสมัพนัธอ์งคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสรา้ง
เครือขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

13. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่สามารถเขา้ประชุมหรืออนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามท่ีได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทหรือบรษิัทย่อย เวน้แตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
หรือหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

14. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทซึ่งมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บรษิัท ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
("ส านกังาน ก.ล.ต.") รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") เก่ียวกบัการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดถึงอนุมตัิรายการและธุรกรรมตามคู่มือ
อ านาจด าเนินการ (Delegation of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

15. ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกับการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตลอดจนระเบียบของบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติ
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

16. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท   

17. พิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาตา่ง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ่การด าเนินการของบริษัท 

18. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีก าหนดในนามของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภายใตข้อบเขตอ านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจของบริษัท และ/หรือ
ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การมอบอ านาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนัน้ 
ตอ้งไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กบับรษิัท หรือบริษัท
ยอ่ย ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ ตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิัท และหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมี
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 
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2.1.8 นโยบายและวิธีปฏบิัตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือใชเ้วลาของบรษิัทท างานใหแ้ก่บรษิัท องคก์ร สถาบนัภายนอกของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู นอกเหนือจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทลงทุน 
โดยมีหลกัการพืน้ฐานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เรื่องความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทท่ีพนกังานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัท และเพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสุดตามเจตนารมณข์องบริษัทท่ีมุ่งใหพ้นกังานทุ่มเท
และตัง้ใจท างาน ตลอดจนอทุิศเวลาการท างานใหก้บับริษัทอย่างเต็มท่ี โดยใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

นโยบาย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัทท างาน

ใหแ้กบ่รษิัท องคก์ร หรือสถาบนัภายนอกท่ีไมใ่ชบ่รษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทอ่ืนท่ีบรษิัทลงทนุได ้ดงันี ้ 
(1) เป็นองคก์รของภาครฐั และเป็นการใหค้วามชว่ยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม  
(2) เป็นองคก์รของภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชนส์่วนรวม เชน่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หอการคา้ไทย สมาคมการจดัการธุรกิจ ฯลฯ  
(3) เป็นองคก์รเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการคา้และไม่ขดักับผลประโยชนข์องบริษัท และไม่ใชเ้วลาอนัจะ

เป็นผลเสียแก่บรษิัท  

ทัง้นีต้อ้งเป็นองคก์รท่ีไมไ่ดต้ัง้ขึน้เพ่ือผลประโยชนข์องพรรคการเมือง 

วิธีปฏิบัต ิ
ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอขออนมุตัิการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัภายนอก

จากคณะกรรมการบรษิัท และในกรณีของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้สนอขออนมุตัจิากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการหรือ
ท างานใหแ้ก่บริษัท องคก์ร หรือสถาบนัภายนอก ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงนัน้โอน
ผลตอบแทนดงักลา่วใหแ้ก่บรษิัทหรือองคก์รสาธารณกศุลตามวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 

จ านวนบริษัท/สถาบันที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัทท างานใหแ้ก่บริษัท 

องคก์ร หรือสถาบนัภายนอก ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยท่ีตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผูบ้ริหารระดบัสงูใหอ้ยู่ในดลุพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
โดยจะตอ้งรายงานขอ้มลูการด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ ตอ่บริษัทตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และนโยบาย
ของบรษิัทก าหนด  
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2.2 นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านการจัดการองคก์ร 

2.2.1 กฎบัตรส านักงานตรวจสอบ 
  (มตคิณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562) 

กฎบัตรนีจ้ัดท าโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือก าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจและหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการและการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัท คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ มีความเขา้ใจ โดยสรุปในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 

พันธกิจ 

ส านกังานตรวจสอบมีพนัธกิจในการเสรมิสรา้ง ปอ้งกนั และรกัษาคณุคา่ขององคก์รโดยการใหค้วามเช่ือมั่น
ตามความเส่ียงอย่างเท่ียงธรรม การใหค้  าแนะน าและเขา้ใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและกล
ยทุธข์ององคก์ร 

นิยาม 

ส านักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) และการบริการให้
ค  าปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพิ่มมูลค่าและปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยส านักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจี  แพคเกจจิง้ บรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการโดยใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก ากับดแูลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จดัท าและหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีถกูตอ้งครบถว้น มีความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3. ประเมินระบบการบรหิารความเส่ียงและกระตุน้ใหบ้ริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ บริหารความเส่ียงอยา่ง
เป็นสากล สามารถบง่ชีถ้ึงความเส่ียงท่ีส าคญั และไดจ้ดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีชีว้ดัท่ี
เหมาะสม  รวมทัง้การก าหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกตอ้งและประสิทธิผลของ
กระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคมุ ก ากบัดแูล และการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ขอ้มลูและระบบเครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
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4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมภายใน การสรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดแูลต่าง ๆ 
เช่น แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการก ากบัดแูลท่ีดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7. ประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือช่วยใหกิ้จกรรมทางธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั มีการประเมิน
ภาพรวมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทท่ีเขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคมุภายในของ 
COSO 2013 

8. ตรวจสอบการทจุริตและขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของกฎหมายและก าหนด
แนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนัการทจุรติ 

9. ก าหนดและพฒันาระบบเชิงปอ้งกนัและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในแนวทางเชิงป้องกันใหเ้กิดประโยชน ์และเพิ่มคุณค่าแก่องคก์รยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคต์ามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัท 
รวมทัง้กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ด้านอื่น ๆ 

10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทั้ง
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพ่ือ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

12. จดัท างบประมาณและก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ
13. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนไดใ้นกรณี

ท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดย
บรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 
15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ

มอบหมาย 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่ม
ทนุท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรหิาร สว่นบรษิัทอ่ืนจะตรวจสอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือฝ่ายบริหารระดบัสูงหรือกรณีพบเหตกุารณผ์ิดปกติ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน และการก ากับดแูลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงค ์
ทัง้นีส้  านกังานตรวจสอบยงัมีส่วนในการเสนอใหมี้การปรบัปรุงในทุก ๆ ดา้น เช่น การควบคมุทางการบริหาร 
โอกาสในการสรา้งก าไร รวมทัง้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์ในเรื่องตอ่ไปนี ้

1. มีการระบปัุจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบรหิารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
2. การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย 

2.1 ขอ้มลูดา้นการเงิน การบรหิาร และการปฏิบตังิานท่ีส าคญัถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
2.2 การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2.3 การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 การจดัหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยัด ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกัน

อยา่งเพียงพอ 

อ านาจในการตรวจสอบ 

ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบไดร้บัอนมุตัิและมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มลู ระบบงาน และ
บคุคลของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ฝ่ายจดัการทกุระดบั
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหน้าท่ีสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

เอกสารและขอ้มลูใด ๆ  ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบัและไม่
เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูมี้อ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีควบคมุและบริหารใหมี้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจดัการของบริษัทท่ีเขา้ตรวจสอบ และจดัท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบังานดา้นการบริหาร
ใหผู้อ้  านวยการส านกังานตรวจสอบรายงานตอ่ CFO ของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

2. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีก าหนดและควบคมุใหมี้ระบบการตดิตาม ผลการตรวจสอบ และสรา้ง
ระบบงานเชิงปอ้งกนั 

 

 



  
 

2-38 

ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และ
เนือ้หาของรายงานการตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปา้หมาย และแผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้

2. ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบและผูต้รวจสอบตอ้งมีทัศนคติท่ีเป็นกลางไม่ล  าเอียง ไม่มีอคติ และ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานท่ีตนเองเคยรบัผิดชอบมาก่อน 
การท่ีผูต้รวจสอบใหค้วามเช่ือมั่นแก่กิจกรรมท่ีเคยรบัผิดชอบในรอบปีท่ีผ่านมา อาจพิจารณาไดว้า่เป็นเหตุ
บั่นทอนความเท่ียงธรรม 

4. กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตบุั่นทอนดงักลา่ว
ตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยูก่บัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

 
คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ส  าหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการ
ตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคณุภาพของงานตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
4. มีมนษุยสมัพนัธดี์ สภุาพ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล  
5. มีความเป็นอิสระและไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตรวจสอบ 

 
จรรยาบรรณ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 
1. ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 
4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 
5. ความโปรง่ใส (Transparency) 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 
การปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายใน  
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2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

   บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน  ) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยทัง้ในและตา่งประเทศ มีนโยบาย
ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเส่ียงและโอกาสในการปรบัปรุงงาน  
ในทกุระดบัขององคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวงัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม 
รวมทัง้ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทัง้
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้ 

 เศรษฐกิจ  สรา้งคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการท าก าไร แต่รวมถึงการตอบสนอง     
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร ใหท้นั
ตอ่สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสนบัสนนุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ใหด้  าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

 สังคม  ด  าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มุ่งมั่นสรา้ง      
ความปลอดภยัสงูสดุในการท างาน และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม มีสว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตใหดี้ยิ่งขึน้ในทกุแหง่ท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

 สิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า และรกัษาสมดลุระบบ
นิเวศอยา่งยั่งยืน  

 แนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบรษิัทย่อย ทัง้ในและตา่งประเทศ
มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเลือกใชเ้ครื่องจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ปลอดภยั และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม การลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต รวมถึง          
การควบคมุ และลดมลภาวะท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต 

2. การพฒันาและออกแบบผลิตภัณฑ ์ใหใ้ชง้านง่าย คงทนแข็งแรง น ามาใชซ้  า้และรีไซเคิลง่าย 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององคก์รให้เป็นผู้น  าท่ีเช่ียวชาญอย่างยิ่ง          
ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์มีความคดิสรา้งสรรค ์สามารถพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

3. การดแูลชมุชนรอบโรงงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม เพ่ือสรา้งวิถีการอยู่รว่มกนัอย่างมีความสุข 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมแกไ้ขทุกปัญหาอย่างจริงจงั ใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
สงัคมอยา่งยั่งยืนผา่นโครงการ เพ่ือสงัคมตา่ง ๆ 

4. การจดักิจกรรมเพ่ือรณรงคแ์ละปลกูจิตส านึกในการรว่มอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่เยาวชนรุ่นใหม่ 
และเยาวชนรอบโรงงาน 

5. การใหค้วามร่วมมือและประสานงานกับชุมชน องคก์รต่าง  ๆ ของทางราชการ คู่ธุรกิจ และ 
หนว่ยงานภายนอกท่ีใหค้วามสนใจในแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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2.2.3 นโยบายการก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนกังานทกุคน
ปฏิบตังิานดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ มีคณุธรรมยดึมั่นในอดุมการณ ์4 คือ “ตัง้มั่นในความเป็นธรรม มุง่มั่นใน
ความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคณุค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ประพฤติปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้  และเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือช่วยปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2562 มีมตอินมุตันิโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานฉบบันีข้ึน้  

นิยาม 
กฎเกณฑ ์หมายถึง สิ่งท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามหรือสิ่งท่ีบริษัทยึดเป็นหลกัในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบดว้ย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์หมายถึง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตาม
สญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม
ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ  

การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการท่ีใชป้้องกันการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง รวมถึงลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริม สนบัสนนุ ควบคมุ ตรวจสอบ รายงานการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เช่น การรวบรวม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง การประเมินและด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์การเฝา้ติดตาม การตรวจประเมิน 
การแกไ้ข การบรหิารความเส่ียง การฝึกอบรม การส่ือสาร การสรา้งความตระหนกัรู ้การจดัสรรทรพัยากร เป็นต้น 

ผู้บริหาร หมายถึง พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน และ/หรือก ากับดแูลใหมี้การ
ปฏิบตัติามนโยบาย  รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุ จดัสรรและทบทวนทรพัยากรของหนว่ยงาน  

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนตอ้งยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ซึ่ง

ครอบคลมุถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี รวมถึงพนัธสญัญาต่อสงัคม ในทุกประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ด  าเนินธุรกิจ  

2) การปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
เป็นเรื่องจ าเป็นท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตาม 
การท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายจงึเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ด ้
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3) การปฏิบตัิตามกฎเกณฑถื์อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ทุกคนตอ้งปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่ือสาร ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ มีการก าหนดแนวทาง และก ากบัดแูลใหป้ฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้สรา้งความตระหนกัรู ้
และสืบทอดวฒันธรรมความซ่ือสตัย ์สจุรติ และการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ขม้แข็ง  

4) เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งเนน้ใหมี้ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และพนัธสญัญา
ตอ่สงัคมท่ีส าคญัท่ีคณะจดัการบริหารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด โดยจดัใหมี้กระบวนการท่ี
ใชใ้นการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุงระบบดงักล่าว
ใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทัง้ภายใน ภายนอก และการเปล่ียนแปลง
ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5) พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีรายงานหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกับการกระท าท่ีเป็นหรืออาจเป็นการละเมิด
กฎหมายและพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีส าคญัจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต
และการกระท าผิด ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Whistleblowing Policy) 

 
แนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
การเสริมสรา้งและสนบัสนุนระบบการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน จะท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และมี
มาตรฐานการท างานท่ีจะชว่ยปอ้งกนัการเกิดความไม่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้
มีการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตังิานประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรด าเนินการดงันี ้

1)  การก าหนดขอบเขตของเรื่องและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท าและน าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไป
ปฏิบตัิ ผูบ้ริหารพิจารณาก าหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมท่ีส าคญัท่ีจะน าไป
จดัท าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน และระบบุคุคล หนว่ยงาน กิจกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้ง
จดัท าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานและน าระบบฯ นีไ้ปใชใ้นการปฏิบตังิาน  

2) การจดัใหมี้มาตรฐานการท างาน 
2.1) ผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตามขอบเขตท่ีผูบ้ริหารก าหนดในขอ้ 1)  
2.2)  จดัใหมี้มาตรฐานการท างานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบตัติาม 

3) การก ากบัดแูลและการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตัิงานประจ าวนั 
3.1)  ควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนด 
3.2)  เฝา้ตดิตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การท างาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การด าเนินการ

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
3.3) รายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ห้กับผูท่ี้มีอ านาจในการตัดสินใจและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือจัดการ 

ควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.4)  ปฏิบตัิการแก้ไข เม่ือพบว่ามีเรื่องท่ีไม่สอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เพ่ือแก้ไขเรื่องท่ีไม่สอดคลอ้งให้

ถกูตอ้ง ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา และปอ้งกนัไมใ่หเ้หตกุารณน์ัน้เกิดซ า้ในอนาคต 
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3.5) บริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยความเส่ียงท่ีส าคญัตอ้งไดร้บัการจดัการอย่าง
เหมาะสม ทนัเวลา  

3.6) ทบทวนการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑอ์ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงาน
ดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑบ์รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ  

4) การสนบัสนนุการด าเนินงานในการปฏิบตัติามกฎเกณฑต์า่ง ๆ โดย 
4.1) จดัสรรทรพัยากรท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิตามกฎเกณฑจ์ะบรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 
4.2) พฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งอยูเ่สมอ 
4.3) สรา้งความตระหนกัรูแ้ละวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ โดยด าเนินการได้

หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ การจดักิจกรรมรณรงคเ์รื่อง
ส าคญัตา่ง ๆ การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์การสรา้งคา่นิยมและแบบอยา่งท่ีดี การสรา้งแรงจงูใจดว้ย
ของรางวลัหรือสิ่งตอบแทน และการก าหนดมาตรการลงโทษท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.4) จดัใหมี้การควบคมุเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่เอกสารและสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน มี
ความถกูตอ้ง ครบถว้น ปลอดภยัจากการสญูหาย เสียหาย ถกูแกไ้ข สามารถรกัษาความลบั ควบคมุ
การแพรก่ระจาย และสะดวกตอ่การคน้หาและจดัเก็บ 

 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และก ากบั

ดแูลในระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหค้ณะจดัการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน  

 กรรมการ มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุการสรา้งจิตส านกึท่ีดี สง่เสรมิการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์และกระตุน้ให้
พนกังานทกุคนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานใหมี้กระบวนการควบคมุและติดตามการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงระบบการควบคมุภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบดา้นการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์ 

3)  คณะจดัการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีหนา้ท่ีก ากบัดแูลการน านโยบายการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ โดยจดัใหมี้กระบวนการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย
คณะจดัการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรายงานการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
อยา่งมีสาระส าคญัและความคืบหนา้ในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

4)  ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบส าคญัในการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดย
ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน แนวปฏิบตัิ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินงานของตน จดัใหมี้การส่ือสาร สรา้งจิตส านกึท่ีดี สง่เสรมิการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กระตุน้
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ใหพ้นกังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบเห็นคณุคา่และความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ก าหนดแนวทาง
และก ากบัดแูลใหแ้น่ใจว่าพนกังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบไดป้ฏิบตัิตามกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งอยู่เสมอ 
รวมทัง้เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

5) พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของตน ในการปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถและความเขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีตนปฏิบตัิอย่างผูรู้จ้รงิ ตัง้ใจและเอาใจใส่ตอ่
หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตังิาน  

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานสนบัสนุนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  

ในกรณีท่ีพบการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหพ้นกังาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้เช่น ระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด  (Whistleblowing 
System) เป็นตน้ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะให้
ความเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานตามท่ีเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ก าหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

6)  หน่วยงานตา่ง  ๆ ตอ้งรวบรวมขอ้มลูและแจง้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งหรือหลีกเล่ียงการปฎิบตัิตามกฎหมาย
และพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีส าคญัตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหห้นว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ทราบ ตลอดจนใหค้วามร่วมมืออ่ืน ๆ กบัหน่วยงานก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือประโยชนใ์น
การสนบัสนนุการแกปั้ญหา การปอ้งกนัและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้การปรบัปรุงและยกระดบั
การก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหดี้ยิ่งขึน้ โดยขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีแจง้มานัน้ จะถกูเก็บไว้
เป็นความลบั และค านงึถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคล
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

7)  หน่วยงานก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตังิาน ใหค้  าปรกึษา สนบัสนนุ ตดิตาม วิเคราะหข์อ้มลู ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
รวมทัง้น าไปสูก่ารปรบัปรุงและยกระดบัการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหดี้ยิ่งขึน้  
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2.2.4 นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 
โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ
ของบรษิัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่ง ๆ 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันคอรร์ปัชนักับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจ
และการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่าง
รอบคอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 211 (7/2562)  จึงไดจ้ดัท า “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัท่ีิชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั่งยืน 
 
ค านิยาม 
 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหนา้ท่ี อันเป็นการให้ไดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน าธุรกิจใหก้บับริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือ
จารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้ 

 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง  ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นการใหกู้เ้งิน การใหส้ิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนุน
พรรคการเมือง เป็นตน้ 

 บคุลากรของบรษิัท หมายถึง กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 บรษิัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท 
 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

บริษัทไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชนัใด  ๆทัง้สิน้ บคุลากรของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้
อย่างเครง่ครดั หา้มด าเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึง
ทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนันีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 1 .  คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหมี้ระบบท่ี
สนับสนุนการต่อตา้นคอรร์ัปชันท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทไดต้ระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาและติดตาม
ใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบและการรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรบัเรื่องการแจง้
เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั อนัเกิดจากบุคลากรของบริษัท พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือรว่มกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

3.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะจดัการและผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการน านโยบายตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เพ่ือ
ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่ง ๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

4.  ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการจดัท าการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
คอรร์ปัชนั จดัท ามาตรการและแนวทางปอ้งกนัความเส่ียงจากเรื่องคอรร์ปัชนัเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไป
อย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสม รดักมุ และเพียงพอตอ่การตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัรวมถึงความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1.  บคุลากรของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและ
จรรยาบรรณของบรษิัท โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2.  บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอรร์ัปชันท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วาม
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากับผูบ้งัคบับญัชาหรือ
บคุคลท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางตา่ง  ๆ 
ท่ีก าหนดไว ้

3. บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบริษัทท่ีปฏิเสธหรือแจง้เบาะแสเรื่องคอรร์ปั
ชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริต
คอรร์ปัชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิด (Whistleblowing Policy) 

 4. ผูท่ี้กระท าการทจุริตคอรร์ปัชนั เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ
ทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว ้นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิด
กฎหมาย 
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 5.  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอ่ืนท่ีตอ้ง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องท่ีตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

6.  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ดท้ัง้
การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

7. บริษัทจัดใหมี้กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ดา้นการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มลู และอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัใหมี้ระบบบรหิารความ
เส่ียงเพื่อปอ้งกนัมิใหมี้การคอรร์ปัชนั 

8. บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันใน
ประเทศไทย และในทกุประเทศท่ีงบรษิัทประกอบธุรกิจ 

9. บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจะพิจารณาด าเนินการตามสมควรเพ่ือให้ตวัแทน คูส่ญัญาหรือ
บคุคลใดท่ีกระท าการในนามของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยรบัทราบถึงหลกัการตามนโยบายฉบบันี ้
 
ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

 1.  นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้ ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคล ตัง้แตก่าร
สรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากรของบริษัท การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
พนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจ กบัพนกังาน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.  การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณ คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบียบ และ
คูมื่อปฏิบตังิานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีบรษิัทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

 3.  เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการเกิดคอรร์ปัชนั บคุลากรของ
บรษิัทตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของก านลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ย 

บริษัทตระหนกัดีว่าการสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกับพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะ
น ามาซึ่งความส าเร็จอย่างตอ่เน่ืองของบริษัท บริษัทจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณ
ของบรษิัท 

3.2  การบรจิาคเพ่ือการกศุล (Donation) หรือเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 

การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน (ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรพัยส์ิน) แก่บุคคล 
ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมายกิจกรรมหรือโครงการใด  โดยตอ้งมั่นใจ

วา่เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 
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3.3  ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 

หา้มใหห้รือรบัสินบนในการด าเนินธุรกิจทกุชนิด การด าเนินงานของบรษิัท และการติดตอ่
งานกับภาครฐัจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมือง 

(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือ
สนบัสนนุดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวรว่มทางการเมือง 
ผูมี้อ านาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ 

(2) บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องการด าเนินการดา้น
การเมืองอยา่งเครง่ครดั 

การสื่อสารและการอบรม  

1. บริษัทจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหบุ้คลากรของบริษัทผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธ์
ภายในบริเวณท่ีท างานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการส่ือสารเป็นระยะให้
บุคลากรของบริษัททราบถึงรูปแบบการทุจริตคอรร์ปัชันต่าง ๆ ความเส่ียงจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั และวิธีการแจง้เบาะแส เพ่ือใหร้บัทราบและน านโยบายไปปฏิบตัิ 

2. บริษัทจะส่ือสารและเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้
รอ้งเรียนไปยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซตข์อง
บริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เป็นตน้ เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนุนใน
เรื่องการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

3. หากบุคลากรของบริษัทมีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับนโยบายนีส้ามารถสอบถามผูบ้ังคับบัญชา 
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบของบริษัท 

บทลงโทษ 

บคุลากรของบรษิัทท่ีไมป่ฏิบตัติามนโยบายนี ้ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีตอ้งรบัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บั
โทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย  

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) 

บริษัทก าหนดกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกับการ
กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ัปชันของ
บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ตามนโยบายการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน และ
เพ่ือใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2.5 นโยบายการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ประกอบกิจกำรโดยยึดถือกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพยฯ์") และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์("ส ำนกังำน ก.ล.ต.") จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (“หลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ") ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 (“ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551”) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) 
เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 (“ประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ บจ/ป 22-01”) ตลอดจนกฎหมำย ขอ้บงัคบั ประกำศ หรือ
ค ำสั่งตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 

โดยท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ("บรษิัทจดทะเบียน") จะท ำธุรกรรมกบับรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยของบรษิัทดงักล่ำว      
("รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั") ได ้ตอ่เม่ือธุรกรรมดงักล่ำวไดร้บัอนมุตัิจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน 
ยกเวน้ในกรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีลกัษณะตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 89/12 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีบ้รษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ค ำนิยำมท่ีเก่ียวขอ้ง 

“รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยถึง รำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบรษิัทจดทะเบียนหรือรำยกำรระหว่ำงบรษิัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทยอ่ย1 

“กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำร” หมำยถึง กำรเขำ้ไปหรือตกลงใจเขำ้ท ำสญัญำ หรือท ำควำมตกลงใด ๆ ไมว่่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กำรใหเ้ช่ำหรือเช่ำสินทรพัย์ 
กำรใหห้รือรบับริกำร กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลกัทรพัยใ์หม่ รวมทัง้เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

“บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยควำมรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรรมกำรของนิติบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำร2 ของบริษัทจดทะเบียน 

                                                           
1 ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 ไดก้ ำหนดวำ่ประกำศดงักลำ่วไมใ่ชบ้งัคบักบักำรท ำธุรกรรม
ระหวำ่งบรษัิทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทยอ่ย 
2 ตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ มาตรา 89/1 “อ านาจควบคมุกิจการ” หมายถึง  
(1)  การถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงในนิติบคุคลหนึง่เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  
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(2) คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำรตำมขอ้ (1) 

(3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตำม (1) หรือ (2) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 

(4) บุคคลใดท่ีกระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษัทจดทะเบียนท ำธุรกรรมท่ีให้
ประโยชนท์ำงกำรเงินแก่บุคคลดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงินดว้ย ทัง้นี ้
เฉพำะกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

(ก) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทจดทะเบียน 

(ข) บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 

(ค) กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุบริษัทจดทะเบียน 

(ง) คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลตำมขอ้ (ก) (ข) หรือ (ค) 

(5) บคุคลเก่ียวโยงกนัตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ บจ/ป 22-01 ซึ่งรวมถึง  

(ก) ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่3 ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร
หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิท
ของบคุคลดงักลำ่ว 

(ข) นิตบิคุคลใด  ๆท่ีมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบรษิัทจดทะเบียน 

1) ผูบ้รหิำร 

2) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

3) ผูมี้อ ำนำจควบคมุ 

4) บคุคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคมุ 

5) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญำตสินิทของบคุคลตำมขอ้ 1) ถึง 4) 

(ค) บคุคลใด ๆ ท่ีโดยพฤติกำรณบ์ง่ชีไ้ดว้่ำเป็นผูท้  ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใตอิ้ทธิพลของบคุคลตำม
ขอ้ (ก) และ (ข) ตอ่กำรตดัสินใจ กำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

2. ลกัษณะของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอำจแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) เม่ือบรษิัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ำรำยกำรกบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทจดทะเบียน 

                                                           

(2)  การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลหนึง่ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือไม่
วา่เพราะเหตอุื่นใด  

(3)  การมีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้ หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม 
3 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายถึง ผูถื้อหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในนิติบคุคลใดเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ โดยนบัรวมจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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(2) เม่ือบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ำรำยกำรกับนิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ             
ผู้มีอ  ำนำจควบคุมเป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือผู้ท่ีจะไดร้ับเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบคุคล
เหลำ่นัน้ 

ทัง้นีร้ำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่รวมกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย 

3. ประเภทรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัแบง่เป็น 6 ประเภท ดงันี ้

(1)  รำยกำรธุรกิจปกติ 

(2)  รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

(3)  รำยกำรเชำ่หรือใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัยไ์มเ่กิน 3 ปี 

(4)  รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิำร 

(5)  รำยกำรใหห้รือรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน 

(6) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนนอกจำกรำยกำรตำมขอ้ (1) ถึง (5) 

4. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษัทไดก้ ำหนดหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์      
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ดงันี ้

(1) กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะใชเ้กณฑร์ำคำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เช่นเดียวกับ 
ท่ีบริษัทใช้กับคู่สัญญำทั่วไป โดยจะตอ้งมีข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

(2) ในกรณีท่ีสินคำ้หรือบริกำรมีลกัษณะท่ีเป็นรำคำมำตรฐำนชดัเจน มีผูซื้อ้หรือผูข้ำยในตลำดหลำยรำย 
บรษิัทควรหำขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะรำคำและมำตรฐำนในตลำด เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัธุรกรรม
ท่ีเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) ในกรณีท่ีสินคำ้หรือบริกำรมีลกัษณะเฉพำะ หรือมีกำรสั่งท ำตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะ ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
เปรียบเทียบรำคำของสินคำ้หรือบริกำรได ้บริษัทฯ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีบริษัท
ไดร้บัจำกรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ไมแ่ตกตำ่งจำกธุรกรรมกบัคูค่ำ้อ่ืน และมีเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ 
ไมต่ำ่งกนั 

(4) บริษัทอำจใชป้ระโยชนจ์ำกรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรำยช่ือของส ำนกังำน  ก.ล.ต. 
ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเปรียบเทียบรำคำส ำหรบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ี
ส ำคญั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้ำ่รำคำดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
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(5) กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งจะท ำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไดต้่อเม่ือ
ธุรกรรมดังกล่ำวไดร้ับมติอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง แลว้แตก่รณี และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิไวแ้ลว้ หรือขนำดของธุรกรรมไม่จ  ำเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(6) หำกบรษิัทมีรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืน ๆ ท่ีเขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัติำมหลกัเกณฑด์งักลำ่วอย่ำงเครง่ครดั 

(7) บรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือรำยกำรระหว่ำงกนั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยเปิดเผย
ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด ตำมแตก่รณี และ
เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลักทรพัยฯ์ 
ตลอดจนรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัท ตำมหลกัเกณฑม์ำตรฐำนกำรบญัชี และจดัใหมี้กำรสอบ
ทำนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยในจะตอ้ง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหมี้กำรสุ่มสอบทำน
กำรท ำรำยกำรจรงิ ถกูตอ้งตรงตำมสญัญำ นโยบำย หรือเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้

5. กำรอนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

บรษิัทไดก้ ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี  ้

(1) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเล็ก ขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ปกตติำมท่ีเคยไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทไวแ้ลว้ ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตั ิ  

(2) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเล็กหรือขนำดกลำง แตไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ปกต ิคณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิ 

(3) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดใหญ่ แตไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ปกต ิใหท่ี้ประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตั ิ 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีรำยละเอียด ดงันี  ้

(ก) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ลำ้นบำท หรือ นอ้ยกว่ำหรือ
เทำ่กบัรอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิแลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

(ข) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกว่ำ 1 ลำ้นบำท แตน่อ้ยกว่ำ 20 ลำ้นบำท หรือ
มำกกวำ่รอ้ยละ 0.03 แตต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ แลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

(ค) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ลำ้นบำท หรือ มำกกว่ำรอ้ยละ 3 
ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิแลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกว่ำ 
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6. หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเป็นปกตกิำรคำ้ 

(1) ลกัษณะของรำยกำรเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ 

รำยกำรใด ๆ ท่ีบรษิัทหรือบริษัทย่อยด ำเนินกำรเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจกำร ซึ่งเป็นไปตำมขัน้ตอน
ของกำรด ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกับท่ีปฏิบตัิกับคู่สญัญำรำยอ่ืน ๆ และมีควำมสมเหตสุมผล
ของกำรท ำรำยกำรเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท โดยมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับคู่สัญญำทั่วไป หรือ
บคุคลภำยนอก 

(2) รำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรเป็นธรรม 

รำคำของสินคำ้หรือบรกิำรตอ้งมีมำตรฐำนชดัเจน โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกรรมท่ีท ำกบัคูส่ญัญำ
รำยอ่ืน (ท่ีไม่ใช่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง) ธุรกรรมดงักล่ำวมีรำคำ เง่ือนไข 
หรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ไมต่ำ่งกนั 

7. กำรพิจำรณำรำคำตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทั่วไป (ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์) 

รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป หมำยถึง เง่ือนไขกำรคำ้ท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
และไมก่่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์โดย 

(1) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ยไดร้บัหรือใหก้บับคุคลทั่วไป 

(2) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

(3) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทสำมำรถแสดงไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกันใหก้ับ
บคุคลทั่วไป 

8. วิธีกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(1) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของฝ่ำยจดักำร 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัขิองฝ่ำยจดักำร ฝ่ำยจดักำรจะ
เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ฝ่ำยบญัชี หรือผูบ้รหิำรท่ีเก่ียวขอ้งมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ
ในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ตอนกำรขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตำมอ ำนำจ
ด ำเนินกำรของบริษัท ซึ่งภำยหลังจำกท่ีฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ำยจัดกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดเกินกว่ำรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิและ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทกุไตรมำส และใหเ้ปิดเผยกำรท ำรำยกำรไวใ้นแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปีของบริษัทด้วย นอกจำกนี้ ต้องด ำเนินกำรให้            
ฝ่ำยจัดกำร ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ไม่เขำ้ร่วมประชุมในวำระท่ี
พิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

(2) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบรษิัท 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรำยกำรขนำดเล็ก หรือขนำดกลำงท่ีไม่เป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรคำ้ปกติ ซึ่งอยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ ำยท่ีเป็นตน้เรื่องตอ้ง
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น ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ท ำควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรดงักล่ำวก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติเขำ้ท ำ
รำยกำร โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(ก) หน่วยงำนตน้เรื่องสรุปรำยละเอียดในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมดน ำเสนอตอ่กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(ข) กรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรว่มกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ โดยมีขอ้สรุปท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

(ค) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทรวบรวมเพ่ือน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อไป ในกำรนี ้
ตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เขำ้ร่วม
ประชมุในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

(ง) เปิดเผยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีและรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท ตลอดจนเปิดเผยมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยมีสำรสนเทศขัน้ต  ่ำตำมท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

(3) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของผูถื้อหุน้ ใหฝ่้ำยท่ีเป็นตน้
เรื่องน ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร เพ่ือขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทและน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจำรณำอนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมล ำดบั โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(ก) หน่วยงำนตน้เรื่องสรุปรำยละเอียดในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมดเพ่ือน ำเสนอตอ่กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(ข) กรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรว่มกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ โดยมีขอ้สรุปท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

(ค) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทรวบรวมเพ่ือน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อไป     
ในกำรนี ้ตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่
เขำ้รว่มประชมุในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  

(ง) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทจดัเตรียมเอกสำรเพ่ือ
จดัประชมุและขออนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะตอ้งมีขอ้มูล
ประกอบท่ีเพียงพอตอ่กำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตำมท่ีก ำหนดในหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัฯ และตอ้งแสดงรำยช่ือและจ ำนวนหุน้ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักล่ำวดว้ย ในกำรนี ้บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตำม
วิธีกำร ขัน้ตอนและหลกัเกณฑต์ำ่ง ๆ ท่ีก ำหนดในหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 
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2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม 2562) 

  บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ดงันัน้จึงใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณารายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิ ขอ้หา้มและขอ้พิจารณาต่าง ๆ เพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทมีความเขา้ใจวิธีการปฏิบตัิตามนโยบายป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อนึ่งถ้อยค าต่าง ๆ ท่ีใช้นโยบายนี้ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด") 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ ์ประกาศ 
และค าสั่งต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
ตลอดจนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") (รวมเรียกวา่ "กฎหมายหลักทรัพยฯ์")  

 นอกจากการจดัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ท่ีชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพ่ือไม่ท ำให้
เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัทและบริษัท
ย่อยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทมีหนา้ท่ีด  าเนินการตามขอ้ก าหนด
และขอ้พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และ
เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งส่งขอ้มูลรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียนีใ้หป้ระธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วันท่ีไดร้บัรำยงำน เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพันธ์และการท า
ธุรกรรมกบับริษัทและบริษัทย่อย ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์นัทีก่อนท่ีจะมี
การท ารายการ ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ า ทกุสิน้ปี 
โดยการส ารวจจะด าเนินการทัง้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
และน าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

2. หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์ับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่กระท าการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทอยา่งเครง่ครดั 

3. กรรมการบริษัทตอ้งไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องท่ี
ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใหก้ำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรเป็นไปอยำ่งยตุธิรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงแทจ้รงิ 

4. การกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดร้บัประโยชนท์าง
การเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยไดร้ับความเสียหาย ให้
สนันิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทและบรษิัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  
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(ก)  การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบรษิัทยอ่ยกบักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดย
มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีล่วงรูม้าเวน้แตเ่ป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้ 
(ค)  การใชท้รพัยส์ิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลัก

ปฏิบตัทิั่วไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในลักษณะท่ี
วิญญชูนพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล
ในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติ ใน
หลกัการไวแ้ลว้นัน้ ใหจ้ดัท าสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรบัทราบ 
และใหค้วามเห็นทกุไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

6. การท ารายการธุรกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ก่อน และใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามกฎหมายหลกัทรพัยฯ์ และนโยบายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งก ากับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมายหลักทรพัยฯ์ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. จัดใหมี้ระบบงานท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการบริษัท 
และผูบ้ริหารของบริษัทสามารถไดร้บัขอ้มลูของบริษัทย่อย เพ่ือติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัของบริษัท
ย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีต้อ้งจดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อย โดย
ใหก้รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายในของบริษัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และให้
มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของบริษัท
รบัทราบ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

9. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรกึษาในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย      
การถือหุน้ และการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืนนัน้จะสามารถกระท าไดห้ากการถือหุ้น 
หรือการด ารงต าแหนง่ดงักล่าวไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัท และไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีในบริษัทหรือ
บรษิัทยอ่ย อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยฯ์  
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2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดย
ค านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้ ประโยชนข์องลกูคา้และคูค่า้ รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักับ
ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนภายใตก้รอบของกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 216 
(12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนมุตัินโยบายการแข่งขนัทางการคา้ฉบบันีข้ึน้ โดยใหพ้นกังาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ท าความเขา้ใจและถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 
 

นโยบายการแข่งขันทางการค้า 

1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีจรยิธรรม เคารพกฎกตกิา และปฏิบตัติามกฎหมาย
เรื่องการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเครง่ครดั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไมก่ระท าการใดๆ อนัอาจสง่ผลใหเ้กิด
ความไม่เป็นธรรมทางการคา้ ขดัขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขนัเสรี  หรือมีผลเป็นการท าลาย ท าให้
เสียหาย กีดกนัหรือจ ากดัการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น  

2. ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีสถานะเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนด เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใชอ้  านาจเหนือตลาดไปในทางท่ีมิชอบ ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตผุลอนั
สมควร ท่ีอาจจะสง่ผลเป็นการบดิเบือนกลไกของตลาด  

3. เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไม่ด  าเนินการใดๆ อนัมีผลเป็นการยตุิการแข่งขนักับคูแ่ข่งในการประกอบธุรกิจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มลูทางธุรกิจ ท าความตกลงกบัคู่แข่ง 
คูค่า้ หรือลกูคา้ เพ่ือลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัในตลาด  

4. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัวิ่าดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศท่ีเขา้ไปท า
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  

5. พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอวา่การปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้
เป็นเรื่องส าคญัอย่างยิ่ง ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั  เพ่ือให้
มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ มีจริยธรรม
ทางการคา้ ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คู่คา้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบตัิตาม
กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 

6. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมและการลงทนุตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคมุตรวจสอบ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดด้  าเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น  

7. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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แนวปฏิบัตกิารแข่งขันทางการค้า 

แนวปฏิบตัินีจ้ดัท าขึน้เพ่ือใหข้อ้มูล ค าแนะน า และแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า
พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะมีความรูค้วามเขา้ใจถึงหลกัการ เหตผุล และพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงเขา้
ขา่ยเป็นความผิด โดยขอบเขตแนวปฏิบตันีิ ้ครอบคลมุถึง 

1. การด าเนินธุรกิจ การท าการคา้ และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บรษิัท (เรียกรวมกนัวา่ “เอสซีจี แพคเกจจิง้”)  

2. กรรมการบริษัทและพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งหมายความรวมถึงพนกังานประจ าภายใตส้ัญญา
จา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และ พนกังานท่ีมีสญัญาจา้งงานเป็นพิเศษซึ่ งสงักดับริษัทในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในทกุๆ ประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอยู ่ 

3. การท านิติกรรม สญัญา หรือการด าเนินการใดๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ กบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นนิติกรรม
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยส์ิน เชน่ การบรกิาร การซือ้ การขาย การวา่จา้ง 
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ (เรียกรวมกันว่า 
“ธุรกรรม”) กบัผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนท่ีท าธุรกรรมกบักิจการ เชน่ ผูจ้  าหนา่ยสินคา้หรือวตัถดุิบใหแ้ก่กิจการ 
ลกูคา้ ผูซื้อ้สินคา้จากกิจการไปขายตอ่หรือใชเ้อง ผูใ้หบ้ริการหรือรบับริการจากกิจการ (เรียกรวมกนัวา่ 
“คู่คา้”) และ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีด  าเนินกิจการอย่างเดียวกันกับกิจการ หรือเสนอสินคา้หรือบริการ
ประเภทเดียวกนัหรือชนิดอ่ืนท่ีสามารถทดแทนสินคา้หรือบรกิารของกิจการ (เรียกรวมกนัวา่ “คูแ่ขง่”)  

 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ให้ปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา หรือท่ีปรกึษากฎหมาย 

 แนวปฏิบตันีิ ้แบง่เป็น 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

1) ผูมี้อ านาจเหนือตลาดและการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม 

2) พฤตกิรรมทางการคา้ 

3) พฤตกิรรมการตกลงรว่มกนัท่ีมีผลเป็นการผกูขาด 

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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 ““ผู้ประกอบธรุกิจซึง่มีอ ำนำจเหนือตลำด” หมายถงึ 

(1) ผูป้ระกอบธุรกจิทีม่สี่วนแบ่งตลาดในปีทีผ่่านมาตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปในตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ หรอื
บรกิารใดบรกิารหนึง่ และมยีอดเงนิขายในปีทีผ่า่นมาตัง้แต่ 1,000 ลา้นบาทขึน้ไป หรอื 

(2) ผูป้ระกอบธุรกจิสามรายแรก ในตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ หรอืบรกิารใดบรกิารหนึง่ มสีว่นแบ่งตลาดในปี
ทีผ่า่นมารวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป และมยีอดเงนิขายในปีทีผ่า่นมาแต่ละรายตัง้แต่ 1,000 ลา้นบาท
ขึน้ไป  

1. ผู้มีอ านาจเหนือตลาดและการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม 

1.1 ผู้มีอ านาจเหนือตลาด 

หลักการส าคญัประการแรกของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ คือการมุ่งควบคุมพฤติกรรม
ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานะเป็นผูม้ีอ  านาจเหนือตลาด (Dominant Position) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 
ผูป้ระกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในสินคา้ใดสินคา้หนึ่งจ  านวนมาก เนื่องจาก
พฤติกรรมของผูม้ีอ  านาจเหนือตลาด จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในตลาดอย่างมีนยัส าคญั ทัง้ต่อ
ระบบการแข่งขัน คู่แข่ง คู่คา้ และผูบ้ริโภค ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติการแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2560 
ล  าพังการมีสถานะเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดไม่เป็นความผิด แต่จะเป็นความผิดหากผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
เป็นผูม้ีอ  านาจเหนือตลาดใชอ้ านาจตลาดที่ตนมีโดยมิชอบ (Abuse of Market Power) ซึ่งสามารถ
แยกไดเ้ป็นการใชอ้  านาจแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ (Exploitative Abuse) หรือใชอ้  านาจในการ
จ ากัดคู่แข่ง (Exclusionary Abuse) 

ความหมายของ “ผูมี้อ านาจเหนือตลาด” ตามพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 
การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจนัน้จะนับรวมส่วนแบ่งตลาดและ

ยอดเงินขายของบริษัทในเครือดว้ย เน่ืองจากถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีมี “ความสัมพันธ์กันในทาง
นโยบายหรืออ านาจสั่งการ” มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกนัท่ีไมมี่การแขง่ขนัระหว่างกนั ดงันัน้ แม้
บริษัทในเครือของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รายใดรายหนึ่ง จะมีส่วนแบง่ตลาดไม่ถึงเกณฑท่ี์จะถือเป็นผูมี้อ านาจ
เหนือตลาด เช่น มีส่วนแบ่งตลาดในสินคา้กระดาษบรรจุภัณฑน์อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 แต่หากน าส่วนแบ่งตลาด
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นบริษัทในเครือมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ มีสว่นแบง่ตลาดสินคา้
กระดาษบรรจภุณัฑร์วมกันรอ้ยละ 50 ขึน้ไป ก็จะถือว่าบริษัทในเครือทัง้กลุ่มเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดใน
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑ ์ 

 



  
 

2-59 

ความหมายของ “ความสมัพนัธ์กันในทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการ” ตามพระราชบญัญัติการ
แขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

ในการพิจารณาว่าผูป้ระกอบธุรกิจใดเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาด จะพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยเริ่มจากการพิจารณาก าหนดขอบเขตของตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
(Relevant market) เป็นล าดบัแรก โดยน าเอาสินคา้หรือบริการท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เขา้มาพิจารณา
เพ่ือค านวนหาส่วนแบง่ตลาดและยอดเงินขายของผูป้ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยสินคา้หรือบริการท่ีสามารถ
ทดแทนกนัได ้โดยหลกัการจะถือว่าอยู่ในตลาดสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ซึ่งความสามารถทดแทน
กนัไดน้ัน้ จะตอ้งพิจารณาในแง่มมุตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น คณุลกัษณะ ราคา วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย กลุม่ลกูคา้ มมุมองผูบ้รโิภค เป็นตน้     

อยา่งไรก็ดี บางกรณีผูป้ระกอบธุรกิจอาจไมถื่อเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดแมจ้ะมีสว่นแบง่ตลาดหรือ
ยอดขายถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เน่ืองจากพระราชบญัญัติการแขง่ขนัทางการคา้ฯ ก าหนดใหน้ าปัจจยั
สภาพการแขง่ของตลาดสินคา้หรือบริการมาพิจารณาประกอบ ไมว่า่จะเป็นจ านวนผูป้ระกอบธุรกิจในตลาด 
หรือการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ การขยายตลาดหรือขยายการผลิตของผูป้ระกอบธุรกิจใน
ตลาดนัน้ เป็นตน้ 

1.2 การค้าทีไ่ม่เป็นธรรม 

นอกจากการควบคมุพฤติกรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาดแลว้ กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ยงั
ก าหนดหา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท าพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) ไม่ว่า   
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดหรือไม่ก็ตาม  

 “ควำมสมัพนัธก์นัในทำงนโยบำยหรืออ ำนำจสัง่กำร” หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระกอบ

ธุรกจิตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทีม่แีนวทาง นโยบาย หรอืการบรหิารจดัการอยูภ่ายใตบุ้คคลทีม่อี านาจสัง่การของ

ผูป้ระกอบธุรกจิรายเดยีวกนั 

“อ ำนำจสัง่กำร” หมายถงึ อ านาจควบคมุอนัเนือ่งมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของผูป้ระกอบธุรกจินัน้ 

(2) การมอี านาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นของผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่ไมว่่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(3) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการในผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่ตัง้แต่กึง่หนึง่ของ
กรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(4) การมอี านาจสัง่การตาม (1) หรอื (2) ต่อไปเป็นทอดๆ ทุกทอด โดยเริม่จากการมอี านาจดงักล่าว
ในผูป้ระกอบธุรกจิในทอดแรก 
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อยา่งไรก็ดี พฤตกิรรมของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีอ านาจเหนือตลาดจะถกูจบัตามองและมีความเส่ียงท่ี
จะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ไดง้่ายกว่า เน่ืองจากกฎหมายตอ้งการควบคมุพฤติกรรม
ของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่อย่างเครง่ครดักว่าผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อย  

โดยพฤตกิรรมการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) อาจอยูใ่นรูปแบบการกีดกนัทาง
การคา้ การขดัขวางการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม หรือการสรา้งขอ้จ ากดัในการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการอ่ืน อนัส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนเดือดรอ้นและเสียเปรียบหรือไม่สามารถเขา้แข่งขนั
ในตลาด 

โดยหลกัการของกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ พฤตกิรรมท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นความผิดไมว่่าจะเป็น
ส่วนของผูมี้อ านาจเหนือตลาด หรือการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตผุลอนัสมควรหรือ
อย่างไม่เป็นธรรม หากเป็นพฤติกรรมทางการคา้ท่ีมีเหตุผลมีความจ าเป็นสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือประเพณีทางการคา้ อาจถือว่าการกระท าดงักล่าวไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า เช่น ในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ท่ีผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ก าหนดให้ผู้ร ับสิทธิ 
(Franchisee) ตอ้งซือ้วตัถุดิบจาก Franchisor หรือจากบุคคลท่ี Franchisor ก าหนด เพ่ือรกัษามาตรฐาน
สินคา้หรือการใหบ้รกิารหรือการควบคมุคณุภาพ เป็นตน้  

 

2. พฤตกิรรมทางการค้า 

พฤตกิรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาด และพฤตกิรรมการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม มีความหลากหลาย และมี
วตัถปุระสงคแ์ตกตา่งกนัไป แตโ่ดยทั่วไป สามารถแยกออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 1. พฤตกิรรมดา้นราคา (Price 
Behavior) และ 2. พฤตกิรรมอ่ืน ๆ (Non-Price Behavior) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ด้านราคา (Price Behavior) 
การก าหนดหรือรกัษาระดบัราคาซือ้หรือราคาขายสินคา้หรือบริการท่ีไม่เป็นธรรม มีลกัษณะ

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

2.1.1 การก าหนดราคารับซือ้ต ่าอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคารบัซือ้สินคา้ เชน่ วตัถดุบิในราคาท่ีต ่าอยา่งไม่เป็นธรรม โดยการ
ก าหนดราคารบัซือ้หรือการปรบัราคารบัซือ้ลดลงใหต้  ่ากว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันใน
ภาวะการคา้ปกติ หรือต ่ากว่าราคาท่ีเคยรบัซือ้ ท าใหผู้จ้  าหน่ายสินคา้หรือวัตถุดิบไดร้บั
ความเสียหาย และอาจส่งผลให้คู่แข่งขันรายอ่ืนท่ีซือ้วัตถุดิบนั้นในราคาท่ีสูงกว่าได้รับ
ความเสียหาย เน่ืองจากตน้ทุนสูงกว่าไม่สามารถแข่งขนัได ้และตอ้งออกจากตลาดไปใน
ท่ีสดุ พฤติกรรมนีม้กัเกิดขึน้ในกรณีท่ีสินคา้หรือบริการนัน้มีจ  านวนผูร้บัซือ้นอ้ยราย ผูซื้อ้จึง
สามารถใชอ้ านาจของตนในการกดราคารบัซือ้ใหต้  ่ากว่าราคาตลาดหรือต ่ากว่าราคาท่ีเคย
รบัซือ้โดยไมมี่เหตผุลได ้ 
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2.1.2 ก าหนดราคารับซือ้สูงอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคารบัซือ้สินคา้หรือวตัถดุิบอย่างไมเ่ป็นธรรม โดยการก าหนดราคา
รบัซือ้หรือการปรบัราคารบัซือ้สูงกว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันในภาวะการปกติ หรือสูง
กว่าราคาท่ีเคยรบัซือ้ หรือสูงกว่าราคารบัซือ้ของคู่แข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัในภาวะ
การคา้ปกติ ซึ่งส่งผลใหคู้่แข่งรายอ่ืนไม่สามารถซือ้ได ้หรือท าใหต้น้ทุนของคู่แข่งขันเพิ่ม
สงูขึน้มาก และไม่สามารถแข่งขนักับตนได ้หรือท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายใหม่เขา้สู่ตลาด
ไดย้าก 

ทัง้นี ้ราคาท่ีรบัซือ้อาจจะสงูขึน้ไดใ้นกรณีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลนเน่ืองจากความตอ้งการ
เพิ่มขึน้สงูขึน้อยา่งรวดเรว็  

2.1.3 การก าหนดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าทุนอย่างไม่เป็นธรรม 
การก าหนดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าตน้ทุนรวม (Sale Below Cost) หมายถึง การก าหนด
ราคาจ าหน่ายสินคา้หรือปรบัลดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าตน้ทุนรวมเฉล่ีย (Average Total 
Cost) ซึ่งประกอบดว้ย ตน้ทนุคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทนุแปรผนั (Variable Cost) โดย  
ผูท่ี้ขายสินคา้ต ่ากว่าตน้ทนุรวมเฉล่ียดงักล่าว สามารถรบัภาระการขาดทนุไดใ้นระยะเวลา
หนึ่งได ้หรือสามารถน าก าไรของสินคา้อ่ืนมาชดเชย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนไม่
สามารถแข่งขนัได ้หรือท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ไม่กลา้ตดัสินใจเขา้สู่ตลาดเน่ืองจาก
ไมคุ่ม้กบัการลงทนุ  

ในกรณีท่ีเป็นการสง่เสรมิการขายส าหรบัสินคา้ท่ีออกสูต่ลาดใหม ่การขายสินคา้ต ่ากว่าทนุ
อาจไมเ่ป็นความผิด อยา่งไรก็ตาม การขายสินคา้ต ่ากว่าทนุดงักล่าว ไมค่วรจะมีระยะเวลา
ท่ีนานเกินควร ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดและประเภทของสินคา้หรือบริการ โดยปกติไม่ควรมีระยะ
เวลานานกวา่ 1 เดือน ยกเวน้ สินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรีบจ าหนา่ยโดยเรว็ มิฉะนัน้จะเกิด
ความเสียหายได ้เชน่ สินคา้เนา่เสียง่าย สินคา้ใกลห้มดอาย ุสินคา้ลา้สมยั เป็นตน้ 

2.1.4 การก าหนดราคาจ าหน่ายสูงอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคาจ าหน่ายสงูหรือปรบัราคาจ าหน่ายสงูขึน้มากอย่างไม่เป็นธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทนุการผลิตและการจ าหน่าย โดยไมมี่สาเหตจุากตน้ทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
หรือการปรบัราคาจ าหน่ายเพิ่มสงูขึน้มากกว่าตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้สงูขึน้ ซึ่งเป็นระดบัราคาท่ีสงู
กว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันในภาวะการคา้ปกติ เพ่ือใหมี้อตัราก าไรมากเกินควร หรือ
มากกวา่อตัราก าไรท่ีเหมาะสมในภาวะการคา้ปกตขิองแตล่ะธุรกิจ หรือมากกวา่อตัราก าไร
ท่ีเคยไดร้ับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน เน่ืองจากความตอ้งการเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเรว็ และไม่
สามารถเพิ่มการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ไดร้าคาจ าหน่ายเพิ่มสูงขึน้ได้
เฉพาะในชว่งเวลาท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน 
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2.1.5 การก าหนดราคาจ าหน่ายเพือ่ก าจัดคู่แข่ง (Predatory Pricing)  
หมายถึง การก าหนดราคาจ าหน่ายให้ต  ่ากว่าตน้ทุนแปรผันเฉล่ีย (Average Variable 
Cost) คือ ตน้ทนุท่ีซือ้วตัถุดิบเพ่ือผลิตสินคา้หรือตน้ทุนท่ีซือ้สินคา้มาเพ่ือจ าหน่าย ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ซึ่งผูท่ี้ท  าพฤติกรรมนี ้สามารถรบัภาระการ
ขาดทนุในระยะเวลาหนึ่งไดห้รือน าก าไรของสินคา้อ่ืนมาชดเชย ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจราย
อ่ืนไม่สามารถแข่งขนัไดแ้ละตอ้งออกไปจากตลาด และเม่ือคูแ่ข่งออกไปจากตลาดแลว้ จึง
คอ่ยปรบัขึน้ราคาในภายหลงัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุในช่วงท่ีผ่านมา อนัท าใหท้ัง้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจและผูบ้ริโภคไดร้บัความเสียหาย ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการสง่เสริมการขายสินคา้หรือบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของผูบ้ริโภค แต่ทัง้นีค้วรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 เดือน และไม่รวมถึงการ
ระบายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย สินคา้ใกลห้มดอายุ สินคา้ลา้สมัย ใหห้มดไปโดยเร็ว รวมถึง        
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งการเลิกกิจการ 

2.1.6 การก าหนดราคาทีแ่ตกต่างกันกับคู่ค้า (Price Discrimination) 
การเลือกปฏิบตัิโดยการก าหนดราคาท่ีแตกตา่งกนักบัคูค่า้ โดยหลกัการจะท าใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่คา้ และเป็นการใชอ้  านาจในการเลือกปฎิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรม อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้เท็จจริงท่ีแตกตา่งกนั เช่น คูค่า้อยู่ในอตุสาหกรรมและอยู่ใน
ระดบัท่ีตา่งกนัในคนละตลาดกนั สินคา้ท่ีขายมีคณุภาพตา่งกนัหรือมีปรมิาณตา่งกนั หรือมี
ตน้ทนุในการขายใหแ้ก่คูค่า้แตล่ะรายแตกต่างกนัมาก ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถก าหนดราคา
ท่ีแตกตา่งกนัได ้โดยไมถื่อวา่เป็นการท า Price Discrimination   

หลกัการตามขอ้นีย้งัใชบ้งัคบักับเง่ือนไขอ่ืนนอกเหนือจากราคาดว้ย เช่น การใหส้่วนลด
ทางการคา้ เง่ือนไขทางการคา้ ก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเช่ือ วิธีการช าระเงิน วิธีการส่ง
มอบสินคา้ ท่ีแตกต่างกันทัง้ท่ีคู่คา้มีสถานะหรือคุณสมบตัิท่ีเหมือนกัน เช่น บริษัทผูผ้ลิต
สินคา้รายหนึ่งใหผ้ลตอบแทนเพ่ือผกูมดัผูแ้ทนจ าหนา่ย (Fidelity Rebate) โดยการเลือกให้
ส่วนลดแก่ผู้แทนจ าหน่ายแต่ละรายไม่เท่ากันทั้งท่ีผู้แทนจ าหน่ายมีสถานะทางการคา้
เหมือนกนั (คูค่า้ทัง้สองตา่งเป็นผูแ้ทนจ าหนา่ยรายใหญ่ สั่งสินคา้จ านวนมาก ท าการคา้มา
เป็นระยะเวลานานและพืน้ท่ีส่งสินคา้ใกลเ้คียงกัน) การปฏิบตัิเช่นนีอ้าจถือไดว้่า เป็นการ
เลือกปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั 

2.1.7 การก าหนดราคาขายต่อ (Resale Price Maintenance) 
การบงัคบัใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนตอ้งจ าหนา่ยสินคา้หรือบริการตามราคาท่ีก าหนด ท าใหไ้ม่
มีการแข่งขนัดา้นราคาของตวัแทนจ าหน่ายหรือผูค้า้ปลีก เป็นพฤติกรรมท่ีผิดต่อกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า ทั้งนี ้ การมีราคาแนะน า (Suggested Price/ Recommended 
Price) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เพ่ือใชเ้ฉพาะเป็นแนวทางหรือ
ขอ้แนะน าในการก าหนดราคาขายตอ่ท่ีไมมี่สภาพบงัคบั ไมถื่อเป็นความผิดตามกฎหมาย  
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2.2 พฤตกิรรมอื่น ๆ ทีไ่ม่ไช่ราคา (Non-Price Behavior) 
นอกจากพฤติกรรมทางดา้นราคา การกระท าพฤติกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัราคาของ
สินคา้หรือบรกิารก็อาจเป็นความผิดได ้หากเป็นพฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน  

ส าหรับรูปแบบของพฤติกรรมทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีไม่เก่ียวข้องกับราคา (Non-price) มี
ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 การจ ากัดสิทธิเฉพาะด้านข้อตกลงทางการค้า (Exclusive Dealing) 
การจ ากดัสิทธิเฉพาะดา้นขอ้ตกลงทางการคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
อ่ืนตอ้งยอมรบัเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบตัิตามอย่างไมเ่ป็นธรรม โดยไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพหรือ
คณุภาพของสินคา้หรือการใหบ้ริการ รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายเพ่ือตอ้งการเป็น      
ผูผ้กูขาดในตลาดสินคา้หรือบริการดงักลา่วหรือกีดกนัไมใ่หบ้คุคลอ่ืนเขา้ท าสญัญากับคู่คา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจ เชน่ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหา้มผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีรบัซือ้สินคา้จากตนไป
ขายตอ่ ไม่ไหซื้อ้สินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนมาขาย หรือการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ หา้ม
ไม่ใหผู้ท่ี้ขายวตัถุดิบใหแ้ก่ตน ขายวตัถุดิบใหแ้ก่คู่แข่งของตน ซึ่งหากผูแ้ทนจ าหน่าย หรือ
ผูข้ายวตัถดุิบไม่ยอมปฏิบตัิตามจะถกูลงโทษ เช่น ไม่จ  าหน่ายสินคา้ให ้หรือจดัส่งสินคา้ให้
ลา่ชา้กวา่ปกต ิหรือไมย่อมรบัซือ้วตัถดุบิตอ่ไป เป็นตน้    

2.2.2 การขายพ่วง (Tying Arrangement) 
การก าหนดเง่ือนไขบงัคบัทัง้ทางตรงหรือทางออ้มใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือลูกคา้ตอ้งซือ้
สินคา้อีกชนิดพรอ้มกันโดยไม่มีทางเลือก ทัง้ท่ีสินคา้ดงักล่าวสามารถขายแยกจากกันได ้
หรือการขายพว่งกนัมิไดเ้กิดประโยชนม์ากนกั สง่ผลใหผู้ผ้ลิตสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีมีการขายพ่วง
กบัสินคา้หลกัไมส่ามารถจ าหนา่ยสินคา้หรือไมส่ามารถแขง่ขนัได ้และน าไปสูก่ารผกูขาด  

อย่างไรก็ดี สินคา้ท่ีมีการบงัคบัขายพ่วงโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประสิทธิภาพในการใชง้าน
สินคา้ท่ีเป็นสินคา้หลกั หรือสินคา้ท่ีมีการรบัประกนัคณุภาพ หรือเพ่ือปอ้งกนัมิใหเ้กิดความ
เสียหายหรือผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของสินคา้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารกบัผงหมึก หาก
ใชผ้งหมึกท่ีไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลท าใหเ้ครื่องถ่ายเอกสารเสียหายได ้อาจไม่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรณีการส่งเสริมการขายโดยหากผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน
หรือลกูคา้ซือ้สินคา้รวมกนั จะถกูกวา่ซือ้แยกกนั (ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือลกูคา้ยงัคงมีสิทธิ
เลือกซือ้) เชน่นีไ้มถื่อวา่เป็นความผิดตามกฎหมาย 

2.2.3 การจ ากัดสิทธิด้านอาณาเขต (Territories Division) 
การจ ากดัสิทธิดา้นอาณาเขตหรือพืน้ท่ีการจ าหน่าย ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจอ่ืนตอ้งยอมรบัเง่ือนไข และปฏิบตัติามอยา่งไมเ่ป็นธรรม เพ่ือจ ากดัพืน้ท่ีขาย หรือการ
ก าหนดกลุ่มลกูคา้เฉพาะในแตล่ะพืน้ท่ีเพ่ือแบง่พืน้ท่ีจ  าหน่าย โดยไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการ เป็นความผิด เช่น บริษัทก าหนดให้ผู้แทน
จ าหน่ายของบริษัท จ าหน่ายสินคา้เฉพาะภายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ
หา้มผูแ้ทนจ าหน่ายเสนอขายสินคา้นอกเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตน้ ทัง้นี ้
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หากผูแ้ทนจ าหนา่ยไมป่ฏิบตัติามจะถกูลงโทษ เชน่ ไมจ่  าหนา่ยสินคา้ให ้ลดปรมิาณการส่ง
สินคา้ใหต้  ่ากวา่ท่ีเคยไดร้บัตามปกต ิ 

2.2.4 การปฏิเสธทีจ่ะจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้า (Refusal to Supply) 
การปฏิเสธไม่ท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ไดใ้น
การท าธุรกิจ ซึ่งอาจท าเพราะมีเหตผุลท่ีสมควร เช่น ความไม่คุม้คา่ในการลงทนุ ขอ้จ ากัด
ในการขนสง่ หรือ ผูซื้อ้มีประวตัทิางการคา้ท่ีไม่น่าเช่ือถือ มีประวตักิารคา้งช าระ หรือบริษัท
มีสินคา้ไมเ่พียงพอตอ่การจ าหนา่ยแตก่ารปฏิเสธโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร เชน่ การปฏิเสธ
ไมท่  าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นคูค่า้หรือลกูคา้ของคูแ่ขง่ อาจถกูพิจารณาวา่เป็นการ
กระท าเพ่ือกีดกนัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนได ้  

2.2.5 การก าหนดปริมาณการซือ้ และปริมาณการขายสินค้าของคู่ค้า (Quantity Forcing) 
หมายถึง การก าหนดใหคู้ค่า้ท่ีซือ้สินคา้หรือรบับริการจากตน ตอ้งซือ้สินคา้หรือบริการตาม
ปริมาณท่ีก าหนดเท่านัน้ หรือก าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งจ าหน่ายสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ใน
ปรมิาณท่ีก าหนด โดยการก าหนดปรมิาณ อาจก าหนดเป็นจ านวนท่ีชดัเจน ก าหนดปรมิาณ
ขัน้ต  ่าหรือขัน้สูง หรือ ก าหนดเป็นขัน้ก็ได ้อย่างไรก็ตาม การก าหนดปริมาณขัน้ต  ่าในการ
สั่งซือ้ อาจไมเ่ป็นความผิด หากมีเหตผุลทางธุรกิจท่ีสามารถอธิบายได ้เชน่ ความคุม้ทนุใน
การด าเนินการ เป็นตน้ 

2.2.6 การจ ากัดการจัดหาสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น  
หมายถึง การก าหนดใหคู้ค่า้รายใดรายหนึ่งตอ้งจดัหาสินเช่ือจากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีก าหนด 
หรือก าหนดห้ามไม่ให้คู่คา้จัดหาสินเช่ือจากผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง โดยไม่ได้
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ไดแ้จง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอัน
สมควร หากไม่ปฏิบตัิตามจะมีบทลงโทษ เช่น ไม่ขายสินคา้ให ้หรือไม่ใหส้่วนลดตามท่ีเคย
ให ้เป็นตน้ เวน้แตมี่เหตผุลอนัสมควรท่ีสามารถอธิบายไดใ้นทางธุรกิจ เช่น ผูใ้หส้ินเช่ืออยู่
ระหวา่งการถกูฟ้องรอ้งคดีลม้ละลาย เป็นตน้ ทัง้นี ้การแนะน าผูใ้หส้ินเช่ือใหคู้ค่า้ โดยไม่ได้
มีสภาพบังคับ คู่ค้ายังมีอิสระในการเลือกเองว่าจะจัดหาสินเช่ือจากแหล่งใด ไม่เป็น
ความผิด   

2.2.7 การจ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ 
การจ ากดัปรมิาณสินคา้หรือบรกิาร ไดแ้ก่ การระงบั ลด หรือจ ากดัการบรกิาร การผลิต การ
ซือ้ การจ าหน่าย การส่งมอบ หรือ การน าเขา้มาในราชอาณาจกัร (เช่น การลดการผลิต 
การท าลายสินคา้ในสตอ็ก หรือการกระท าใดๆเพ่ือกีดกนัการน าเขา้สินคา้)  

การจ ากดัปริมาณสินคา้หรือบรกิารท่ีเป็นความผิดตามกฎหมาย จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีมี
เจตนาเพ่ือควบคุมปริมาณของสินคา้หรือบริการในตลาดใหต้  ่ากว่าความตอ้งการตลาด 
โดยมุ่งหวงัใหร้าคาสินคา้หรือบริการเพิ่มสงูขึน้ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภค โดย
ไมมี่เหตผุลอนัสมควร ทัง้นีก้ารกระท าดงักลา่วอาจมีความเช่ือมโยงกบัพฤตกิรรมดา้นราคา
ดว้ย เน่ืองจากการจ ากดัปริมาณสินคา้หรือบริการย่อมน าไปสู่การก าหนดราคาจ าหน่ายอย่างไม่
เป็นธรรม 
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2.2.8 การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น 
การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มี
เหตุผลในทางการคา้ปกติ ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในทาง
เศรษฐกิจ (Economic Loss)  เชน่ การสญูเสียรายได ้สญูเสียมลูคา่ตลาด (Market Value) 
ของสินคา้หรือบรกิาร หรือสญูเสียโอกาสในการผลิตสินคา้หรือบรกิาร  

ตวัอยา่งพฤตกิรรมท่ีถือเป็นการแทรกแซงผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ไดแ้ก่  
• การเขา้ไปแทรกแซง หรือกลั่นแกลง้ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้

ประสบความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ เช่น ก าหนดใหค้ณุภาพสินคา้ของบรษิัท
ไม่สามารถใชร้ว่มกบัสินคา้ของคูแ่ข่งไดโ้ดยไม่มีเหตผุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพใช้
งาน  

• ก าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบในการด าเนินธุรกิจจากตน  
• การเขา้ควบคมุการแตง่ตัง้พนกังานของคูค่า้ 
• บงัคบัเรียกคา่ตอบแทนจากคูค่า้ในรูปแบบตา่งๆ หรือขอแบง่ผลประโยชนเ์พ่ือแลกกบั

สิทธิในการซือ้สินคา้ของบรษิัทเชน่ คา่ด าเนินการ คา่แป๊ะเจีย๊ะ  
• บงัคบัใหคู้่คา้ปฏิเสธการจ าหน่ายสินคา้หรือไม่ติดต่อธุรกิจกับผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน 

โดยไมมี่เหตผุลทางการคา้ปกต ิ 
• การแทรกแซงการบริหารงานภายในของคู่แข่ง โดยการใชส้ิทธิออกเสียง การแต่งตัง้

ผูบ้รหิาร หรือวิธีอ่ืนใดในธุรกิจของคูแ่ขง่ 

2.2.9 การกระท าทางการค้าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า 
หรือเทคโนโลยขีองผู้อื่น 
หมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า หรือเทคโนโลยีของ                
ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การผลิต จ าหนา่ย หรือด าเนินธุรกรรมใด ๆ ของ
ตน โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือมีสิทธิในขอ้มลูนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก็
ตาม และมีเจตนาเพ่ือใชใ้นการท าลาย ขดัขวาง กีดกนั จ ากดัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอ่ืน หรือท าใหเ้กิดความป่ันป่วนในการคา้ปกติ 

2.2.10 การกระท าทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองจากการใช้สิทธิทรัพยส์ินทางปัญญา 
สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา เชน่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ เป็นสิทธิท่ีกฎหมาย
ใหค้วามคุม้ครอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการลงทุน วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมในการผลิตสินคา้หรือบริการ อย่างไรก็ตาม หากเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทาง
ปัญญาใชส้ิทธิเพ่ือผกูขาดและจ ากดัการแขง่ขนัในตลาดเกินความจ าเป็น และมีผลเป็นการ
ท าลาย ท าใหเ้สียหาย ขดัขวาง กีดกัน หรือจ ากัดการประกอบธุรกิจ ก็อาจมีความผิดได ้
โดยตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ตวัอย่างการใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันเกินความจ าเป็น 
ไดแ้ก่ 
• ท าขอ้ตกลงใหใ้ชส้ิทธิ (license agreement) ท่ีก าหนดใหผู้ร้บัสิทธิ (licensee) ตอ้ง

จ่ายค่าสิทธิ (royalty fee) เป็นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาท่ีทรพัยส์ินทางปัญญา
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ดังกล่าวไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมาย (เช่น ก าหนดให้คงจ่ายค่าสิทธิแม้ว่า
สิทธิบตัรจะหมดอายไุปแลว้) 

• การก าหนดเง่ือนไขการใหใ้ชส้ิทธิท่ีมีลักษณะเป็นการกีดกันผูอ่ื้น เช่น มีขอ้หา้มซือ้
สินค้าหรือห้ามใช้บริการของคู่แข่ง  โดยไม่มีความจ าเป็นหรือเ ก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพหรือการใชง้านทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีให ้

• การก าหนดเง่ือนไขการใหใ้ชส้ิทธิท่ีท าใหผู้ร้บัสิทธิ ( licensee) ตอ้งเสียเปรียบมากกวา่
ปกต ิเชน่ ขอ้ตกลงหา้มฟ้องผูใ้หส้ิทธิ (licensor) 

• ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาเกินกว่าขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

3. พฤตกิรรมการตกลงร่วมกันทีม่ีผลเป็นการผูกขาด 
นอกจากพฤติกรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาด และพฤติกรรมการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายแข่งขัน

ทางการคา้ยงัหา้มมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสมคบคิดกนั ท าความตกลงกนัอนัมีผลเป็นการผกูขาด จ ากดัหรือลด
การแข่งขันในตลาดสินคา้ใดสินคา้หนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง (การฮัว้) ไม่ว่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
ทางตรงหรือทางออ้มระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนัเองหรือระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกับคูค่า้ และไม่ว่าจะ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม ่ 

ผลกระทบจากพฤติกรรมการฮั้ว ท าให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหมดไป ราคาหรือ 
ปรมิาณของสินคา้หรือบรกิารไมไ่ดเ้กิดจากตน้ทนุการผลิตสินคา้หรือบริการและปรมิาณความตอ้งการสินคา้
หรือบรกิารในตลาด แตจ่ะเกิดจากความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีรว่มกนัก าหนดราคาและปรมิาณของ
สินคา้หรือบริการว่าตอ้งการใหอ้ยู่ในระดบัใด และตอ้งการจะใหไ้ดร้บัผลก าไรตอบแทนส าหรบัตนเองใน
ระดบัใด โดยผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักลา่วคือผูบ้ริโภคท่ีไมส่ามารถเลือกซือ้สินคา้ หรือบริการ
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่หรืออาจถกูตัง้ขอ้สงสยัว่าได้
มีการฮัว้กนั เช่น การติดตอ่ หารือ หรือแลกเปล่ียนขอ้มลูทางการคา้ท่ีเป็นความลบักบัคูแ่ขง่หรือในท่ีประชมุ
สมาคมการคา้ เชน่ ราคาขาย แผนการตลาด ตน้ทนุการผลิต  

3.1 การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่ง 
เป็นการตกลงรว่มกนัท่ีส่งผลกระทบตอ่ตลาดอย่างรา้ยแรง โดยเป็นการตกลงรว่มกนัระหว่างคูแ่ข่ง
ท่ีท าธุรกิจในตลาดเดียวกนัตัง้แตส่องรายขึน้ไป ท าใหเ้กิดการผกูขาดหรือจ ากดัการแขง่ขนัในตลาด 
พฤตกิรรมการตกลงรว่มกนัอาจเกิดโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ่งสามารถเกิดไดห้ลายลกัษณะ ดงันี ้ 

3.1.1 การร่วมกันฮ้ัวประมูลหรือการประกวดราคาสินค้าหรือบริการ (Bid-Rigging) 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท าความตกลงกันก าหนดตวัผูช้นะการประมลูหรือการ
ประกวดราคา ซึ่งอาจกระท าโดยการตกลงกนัไม่เขา้รว่มการประมลูหรือการประกวดราคา
นัน้ หรือผูป้ระกอบธุรกิจอาจเขา้ร่วมในการเสนอราคาในราคาท่ีสูงกว่า เพ่ือช่วยใหผู้ท่ี้ถกู
ก าหนดตวัชนะการประมลู 

3.1.2 การก าหนดราคาขายหรือราคาซือ้เป็นราคาเดยีวกัน (Price Fixing)   
โดยปกตผิูป้ระกอบธุรกิจควรจะก าหนดราคาขายสินคา้ของตนเองอย่างเป็นอิสระ กฎหมาย
การแข่งขนัทางการคา้จึงหา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตกลงกันก าหนดราคาขายสินคา้หรือ
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บริการหรือก าหนดราคาเป็นไปตามท่ีตกลงกันไว้ ทั้งนี ้การก าหนดราคานั้นไม่จ  าเป็น
จะตอ้งเป็นราคาท่ีเท่ากัน อาจก าหนดเป็นช่วงราคาก็ได ้และหมายความรวมถึงการท า
ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ เช่น  การก าหนดมูลค่าหรืออัตราส่วนในการขึน้หรือการลดราคาขายหรือ
ราคาซือ้ การก าหนดช่วงราคาขายหรือราคาซือ้ การก าหนดราคาขาย/ซือ้ต  ่าสดุหรือสูงสุด 
การก าหนดสูตรค านวณราคาขาย/ซือ้ การก าหนดส่วนลด หรือส่วนลดตามเป้าหมาย 
(Rebate, Discounts) การก าหนดระยะเวลาช าระเงิน (Credit term) และการก าหนด
โครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของราคาขาย/ซือ้ (Pricing method) ดว้ย 

3.1.3 การจ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ (Quantity Limitation)  
เช่นเดียวกันกับการก าหนดราคาสินคา้ โดยปกติผูป้ระกอบธุรกิจควรจะก าหนดปริมาณ
สินคา้ท่ีตนจะน าออกขายในตลาดอย่างเป็นอิสระ กฎหมายการแข่งขันทางการคา้จึง
ก าหนดให้พฤติกรรมท่ีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันก าหนดปริมาณผลิต ซือ้ จ  าหน่าย หรือ
บริการ หรือจ ากัดปริมาณ เป็นความผิด เช่น การก าหนดโควตาหรือสัดส่วนในการผลิต 
หรือการจ าหนา่ยสินคา้ในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึ่งใหต้  ่ากว่าความตอ้งการของตลาด  

3.1.4 การแบ่งพืน้ที ่(Territory Allocation)  
ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตกลงกันก าหนดแบ่งพืน้ท่ีในการจ าหน่ายสินคา้หรือ
บริการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไม่จ  าหน่ายสินคา้หรือบริการในพืน้ท่ีเดียวกนัและจะ
ไมแ่ขง่ขนัขา้มเขตกนั ผูป้ระกอบธุรกิจอาจตกลงกนัแบง่พืน้ท่ีเพ่ือผลดักนัเขา้จ าหน่ายสินคา้
หรือบริการก็ได ้การแบ่งพืน้ท่ีรวมถึงการแบ่งพืน้ท่ีเพ่ือซือ้สินคา้หรือบริการและการแบ่ง
พืน้ท่ีเพ่ือผลดักนัเขา้ซือ้สินคา้หรือบริการเพ่ือสรา้งอ านาจตลาดในการซือ้ดว้ย และรวมไป
ถึง การท่ีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันแบ่งหรือจัดสรรลูกคา้เพ่ือจ าหน่าย หรือซือ้สินคา้หรือ
บรกิารดว้ย 

3.1.5 การก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นการครอบครองหรือควบคุมตลาด บิดเบือนกลไก
ตลาด การร่วมกันควบคุมตลาด  
คือ พฤตกิรรมใด ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีลกัษณะเป็นการวางแผนการตลาดรว่มกันเพ่ือ
ครอบครองตลาด การก าหนดตวัผูมี้สิทธิประกอบธุรกิจ และการร่วมกันก าหนดรายการ
สินคา้หรือบรกิารท่ีจะจ าหนา่ยในตลาด 

3.1.6 การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต ่าลงกว่าทีเ่คยผลิต จ าหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดมิหรือสูงขึน้  
คือ การตกลงกนัลดคณุภาพหรือมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีผลเป็นการลด
ตน้ทนุของสินคา้หรือบรกิารนัน้แตย่งัสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาเดมิหรือขึน้ราคา 

ทัง้นี ้หากเป็นการกระท าระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธก์ันในทางนโยบายหรือ
อ านาจสั่งการ การกระท าดงักลา่วไดร้บัการยกเวน้ไมถื่อเป็นความผิด  
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3.2 การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าหรือคู่แข่ง  
เป็นการตกลงร่วมกันท่ีไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาด โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง                
ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งอาจจะเป็นคู่คา้หรือคู่แข่งในตลาดใด ๆ ก็ได ้(ไม่จ  าเป็นตอ้งตลาดเดียวกนั) 
เชน่ การตกลงกนัระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูค้า้ปลีกหรือผูจ้ดัจ  าหนา่ย (Distributor)  

รูปแบบพฤติกรรมการตกลงกนัระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้หรือคูแ่ข่งนีมี้ลกัษณะคลา้ยกบัการตกลง
กันระหว่างคู่แข่งตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยเม่ือเป็นการตกลงสมคบกันผูกขาดหรือจ ากัดการ
แข่งขันย่อมถือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายแข่งขันทางการคา้ พฤติกรรมการตกลงกันระหว่าง          
ผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีจะมีลกัษณะเป็นการผิดกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้มีดงันี ้

3.2.1 การร่วมกันก าหนดราคาซือ้หรือขาย (Price Fixing) จ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ 
(Quantity Limitation) หรือก าหนดแบ่งพืน้ที ่(Territory Allocation)  
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้มท่ีสง่ผลตอ่ราคาสินคา้หรือบริการ พฤตกิรรมเหลา่นีค้ลา้ยกับ
การตกลงระหวา่งคูแ่ขง่ตามท่ีกลา่วมาในขอ้ 2.1 แตจ่ะตา่งกนัตรงท่ีกรณีนี ้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งไมใ่ชคู่แ่ขง่ในตลาดเดียวกนั 

3.2.2 การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต ่าลงกว่าทีเ่คยผลิต จ าหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดมิหรือสูงขึน้  
ทัง้นี ้การลดคุณภาพสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายอาจมีรายละเอียด
แตกตา่งกนัก็ได ้ 

3.2.3 การร่วมกันแต่งตั้งให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการอย่าง
เดยีวกัน  
โดยการแตง่ตัง้จะท าเป็นแบบลายลกัษณอ์กัษร หรือรูปแบบอ่ืนก็ได ้ โดยบคุคลท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนจ าหน่าย
สินคา้ หรือการบรกิารในตลาดประเภทเดียวกนั 

3.2.4 การตกลงร่วมกันก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฎิบัติทางการค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ปฏิบัตติามเพือ่ลดหรือจ ากัดการแข่งขัน ไมว่า่จะเป็นการก าหนดโดยตรงหรือโดยออ้ม  

นอกจากนีแ้ลว้ ยงัมีขอ้ควรระวงัว่าอาจมีการประกาศก าหนดรูปแบบพฤติกรรมท่ีถือเป็นการตกลงกันใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ใหถื้อเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้อีกดว้ย ดงันัน้จึงควรเฝ้า
ตดิตามวา่มีการประกาศกฎกระทรวงดงักลา่วเพิ่มเตมิหรือไม ่

อยา่งไรก็ตามการตกลงกนัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้อาจไดร้บัยกเวน้ไม่ถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ี
ผิดกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้จะพิจารณาเป็นรายกรณี 
(Case by Case) โดยค านึงถึงปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เน่ืองจากอาจเป็นการกระท าท่ีมี
เหตผุล ความจ าเป็นทางธุรกิจสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกอบธุรกิจปกต ิหรือประเพณีทางการคา้ 
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ตวัอย่างการกระท าการตกลงร่วมกันระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกับคู่คา้ท่ีอาจไดร้บัยกเวน้ไม่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย ท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้ 

(1) การกระท าระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธก์นัในทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  

(2) การด าเนินการเพ่ือพฒันาการผลิต การจดัจ าหน่ายสินคา้ สรา้งความกา้วหนา้ทางเทคนิคหรือ
เศรษฐกิจ  

(3) การประกอบธุรกิจแบบแฟรนไชส ์ (Franchise) ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดร้บัอนญุาต (Authorized 
Dealer) หรือ license ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งท าความตกลงบางประการ เช่น การรกัษา
มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ การควบคมุคณุภาพ ท่ีอาจมีการก าหนดราคาสินคา้ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั การก าหนดใหซื้อ้วตัถดุบิจากแหล่งท่ีก าหนด เป็นตน้ 

(4) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

โดยท่ีการตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ตอ้งไม่สรา้งขอ้จ ากัดท่ีเกินกว่าความจ าเป็น
และเป็นขอ้จ ากดัท่ีสมเหตสุมผล และไม่ก่อใหเ้กิดอ านาจผกูขาด หรือจ ากดัการแข่งขนัในตลาดนัน้อย่างมี
นยัส าคญั โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผูบ้ริโภคในดา้นราคา คณุภาพ ปรมิาณ หรือทางเลือกของการใชส้ินคา้หรือ
บรกิารนัน้ดว้ย  
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2.2.8 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและการกระท าผิด 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกันการ
ทุจริตและการกระท าผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนไดเ้สียซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่การตดัสินใจและการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท จึงก าหนดกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและ
การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชนัของบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 211 
(7/2562) ไดอ้นมุตันิโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิดฉบบันีเ้พ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี
ชดัเจน และเพ่ือใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการรบัเรื่องรอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการทจุริต การประพฤติมิชอบ 

และการปฏิบตัท่ีิขดัตอ่ระเบียบของบริษัท มีแบบแผนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.2 เพ่ือใหก้รรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง 
โปรง่ใส ยตุิธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรยิธรรมธุรกิจรวมทัง้ระเบียบตา่ง ๆ ของบรษิัท 

1.3 เพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งการแจง้ถึงการปฏิบตังิานของกรรมการ พนกังาน หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทน
บริษัท ท่ีขดัหรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษัททราบ โดยผ่านช่องทางการแจง้
ตา่ง ๆ ท่ีบรษิัทจดัเตรียมให ้

1.4 เพ่ือใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสและบคุคลใดท่ีใหค้วามรว่มมือกบับริษัทดว้ยความสจุริตใจ
ไดร้บัความคุม้ครอง รวมถึงไดร้บัการป้องกันจากการถูกกลั่นแกลง้อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรียน
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.5 เพ่ือป้องกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้มีส่วนไดเ้สียจากการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบรษิัท 

2. ค านิยาม 
2.1 การกระท าผิด หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ๆ  ของบคุลากรของบริษัท ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท จรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน นโยบาย และกฎระเบียบ ต่าง  ๆ 
ของบรษิัท 

2.2 บคุลากรของบรษิัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
2.3 บรษิัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท   
2.4 ผูร้อ้งเรียน หมายถึง บคุลากรของบริษัท รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซึ่งไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส

การกระท าผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัท (Whistle Blower) 
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3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

3.1 บคุคลใด หรือบคุลากรของบรษิัทท่ีพบเห็นการกระท าผิด 

3.2 พนกังานท่ีถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ใหอ้อกจากงาน 
หรือถกูเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพการจา้งงาน อนัเน่ืองมาจากการท่ีตน
ได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวม
ขอ้เท็จจริงใหแ้กผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยค า หรือ
การใหค้วามรว่มมือใด ๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐั 

3.3 ในกรณีท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร ้องเรียนมีพฤติการณ์แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูก
รอ้งเรียนโดยไมส่จุรติ บรษิัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้

3.3.1 ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเป็นบุคลากรของบริษัท ใหด้  าเนินการสอบสวนเพ่ือพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบรษิัท 

3.3.2 ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเป็นบคุคลภายนอก และบรษิัทไดร้บัความเสียหาย บรษิัทอาจพิจารณา
ด าเนินคดีกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

 
4.  ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

4.1 บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัทอาจถูกรอ้งเรียนตามระเบียบนีห้ากมี    
การกระท าผิด 

4.2 ทัง้นี ้บรษิัทไมส่ามารถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 เรื่องท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ มีมตเิดด็ขาดแลว้ตามขอบเขตอ านาจของตน 

4.2.2 เรื่องท่ีมีการฟ้องรอ้งเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีค าสั่งเดด็ขาดแลว้  

4.2.3 เรื่องรอ้งเรียนจากบุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของบริษัทท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ท่ีแทจ้ริงของผู้
รอ้งเรียน  

4.2.4 เรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤตผิิดท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะน าสืบขอ้เท็จจรงิตอ่ไปได ้

4.2.5 เรื่องท่ีหน่วยงานการบุคคลของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจ ไดร้บัไว้
พิจารณา หรือไดว้ินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็น
สาระส าคญัเพิ่มเตมิ 

 
5.  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

5.1 ช่องทางภายในส าหรบับุคลากรของบริษัท สามารถรอ้งเรียนไดท้ัง้แบบเปิดเผยช่ือและไม่เปิดเผยช่ือได้
ทางระบบ intranet ซึ่งบคุลากรของบริษัทสามารถเขา้ถึงไดท้กุคน และสามารถเลือกผูร้บัขอ้รอ้งเรียนได ้
ดงันี ้
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- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 
- ผูอ้  านวยการส านกังานการบคุคล 
- ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
- เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรษิัทคนใดคนหนึ่ง 
หรือรอ้งเรียนดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยสง่เป็นจดหมาย หรือ e-mail ถึงบคุคลขา้งตน้ 

5.2 ช่องทางส าหรบับุคคลภายนอก สามารถรอ้งเรียนไดท้างเว็บไซต ์www.scgpackaging.com ในระบบ
รบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส เป็นการรอ้งเรียนแบบเปิดเผยช่ือ และสามารถเลือกรบัผูร้บัขอ้รอ้งเรียน
ได ้ดงันี ้
- ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
- ส านกังานตรวจสอบ 
- คณะกรรมการอิสระ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือท าเป็นหนงัสือถึงบคุคลขา้งตน้ 

 
6. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

6.1 ผูร้อ้งเรียนท่ีเป็นบุคลากรของบริษัทสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจ
ท าใหเ้กิดความเสียหายกับตนเอง แตต่อ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ี
แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการทจุริตหรือกระท าผิดใด ๆ เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกท่ีจะ
เปิดเผยตนเองก็จะท าใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบได ้
หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

6.2 บริษัทถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน
สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 

6.4 ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

 
7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

7.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ
หน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง โดยการพิจารณาและสรุปขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ ใชเ้วลา
ประมาณ 30-60 วนั (ขึน้อยู่กับความซบัซอ้นในการหาขอ้เท็จจริง) ในกรณีท่ีผูร้ ้องเรียนเปิดเผยตนเอง 
จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบภายในก าหนดระยะเวลา 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีสรุปผล 

http://www.scgpackaging.com/
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7.2 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหบุ้คคลากรของบริษัทคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มูล 
หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง 

7.3 หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิ บรษิัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
7.3.1 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ

จรรยาบรรณ จะเสนอเรื่องพรอ้มความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งต่อ     
ผูมี้อ  านาจด าเนินการในบริษัทเพ่ือพิจารณาด าเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคญั เช่น 
เป็นเรื่องท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณห์รือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแยง้กบันโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาดว้ย 

7.3.2 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

8. บทลงโทษ 
8.1 หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผิดจริง ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว ้และหากการกระท าผิดนัน้เป็นการกระท าท่ีผิดตอ่กฎหมาย ผูก้ระท าผิด
นัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืนดว้ย 
ทัง้นี ้ใหโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ ค าตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นอนัสิน้สดุ 

8.2 บุคลากรของบริษัทท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติดว้ยวิธีการท่ีไม่
เหมาะสม หรือก่อใหเ้กืดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นได้
รอ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู รอ้งเรียนหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิด ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ี
ตอ้งรบัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย 

9. การสื่อสาร 
9.1 บริษัทจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด 

รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหบ้คุลากรของบริษัทรบัทราบผ่านหลากหลายช่องทาง 
เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธภ์ายใน
บริเวณสถานท่ีท างานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ของบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหบุ้คลากรของ
บรษิัทเขา้ใจ และปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยา่งจรงิจงั 

9.2 บริษัทจะส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด รวมถึงช่องทางการ
แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ไปยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทาง
ตา่ง ๆ เชน่ เว็บไซตข์องบรษิัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ 
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2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการลงทนุในกิจการท่ีสอดคลอ้งกบั
เปา้หมาย วิสยัทศันแ์ละแผนกลยทุธใ์นการเติบโตของบริษัท และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือ
กิจการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือลงทนุในกิจการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วม (Synergy) 
กบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มชอ่งทางในการหารายได ้และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั และ
น ามาซึ่งผลประกอบการท่ีดีและมั่นคงในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหาก
เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถตอ่ยอดทางธุรกิจโดยใชจุ้ดแข็งท่ีบริษัทมีความไดเ้ปรียบ เช่น
ในดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรพัยากรบคุคล ดา้นนวตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด เป็นตน้ 

 ในการพิจารณาโครงการลงทุน บริษัทจะวิเคราะหค์วามเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของโครงการ 
สดัส่วนการลงทนุท่ีเหมาะสม ประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ความอ่อนไหว
ตอ่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่โครงการ (Sensitivity Analysis) ผลกระทบทางสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม (ถา้มี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
โดยการตดัสินใจในการลงทนุดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ตามท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่ออ านาจด าเนินการ หรือจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี)  
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2.2.10 นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ
บริษัทร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลัก 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องการจดัใหมี้กรอบและกลไกการก ากบัดแูล
นโยบายและการด าเนินงานในบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับท่ี
เหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 215 (11/2562) และครัง้ท่ี 224 (8/2563) 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั เห็นสมควรใหท้บทวนนโยบายการ
ก ากับดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทและมีมติอนุมตัิใหป้รบัปรุงนโยบายดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัใหมี้กรอบและกลไกในการ
ก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มี
มาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือดแูลรกัษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อนัจะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้
ของบรษิัทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

อนึ่งในนโยบายนี ้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีประกอบ
ธุรกิจหลักตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามก าหนดในข้อ 23(2) ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้ 2(11) และขอ้ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
 

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.1 การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเพ่ือท าหนา้ท่ี
ก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มเป็นกลไกส าคญัในการ
ก ากับดูแลเพ่ือให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจน
เปา้หมาย วิสยัทศัน ์แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยทุธใ์นการเติบโตของบริษัทอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดงันัน้บริษัทควรแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดงักล่าว เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าโครงสรา้งของคณะกรรมการ
และโครงสรา้งการจดัการท่ีมีบคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบรษิัท
ร่วมท่ีน้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่
กระทบต่ออ านาจของบริษัทในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการในเรื่องท่ีมี
นยัส าคญัหรือมีผลตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
รว่มนัน้ หรือมีการถ่วงดลุอ านาจอยา่งเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มนัน้ 
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1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และ
โยกยา้ยบคุคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วม และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออ านาจด าเนินการ โดย
บุคคลท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่มตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

 (ก) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ี
 เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

 (ข) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ 
เหมาะสมตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 (ค) มีภาวะผูน้  า สามารถใหม้มุมองความคิดท่ีกวา้งขวางและจ าเป็นในการขบัเคล่ือน
และบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มนัน้ 

(ง) มีการตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัท 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้แลว้ ใหค้  านึงถึงลกัษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขอ่ืนใดของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มแตล่ะแห่ง 
เชน่  

 (ก) การเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑห์รือขอ้ก าหนดท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีความ
เส่ียงสงู เช่น การเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

 (ข) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผูร้่วมทุน ซึ่งตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดตาม
สญัญารว่มทนุ   

 (ค) ขอ้ก าหนดตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบกิจการ
หรือจดัตัง้ขึน้ 

 1.3 กรรมการและผูบ้รหิารท่ีบรษิัทแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงันี ้

 (ก) ก ากับดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีการบริหารจัดการท่ีดี ปฏิบตัิตามหลักบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัท และนโยบายอ่ืนของบริษัท
หรือท่ีสอดคลอ้งกบัของบรษิัท 

 (ข) ใหแ้นวทางในการก าหนดทิศทางของกลยุทธ ์นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท
ย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการน า
เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิัทยอ่ย 

 (ค) รายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยให้บริษัทรับทราบ
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ตามท่ีก าหนดในนโยบายนี ้
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 (ง) ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหมี้ประสิทธิภาพและบริหารจดัการ
ผลตอบแทนการลงทนุของบรษิัทในบริษัทย่อยอยา่งเหมาะสม 

1.4 เว้นแต่นโยบายฉบับนี ้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษัทแต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียง
ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดต้ามแต่ท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และ
บรษิัทยอ่ยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แตก่รณี) 

 

2. เร่ืองทีต่้องได้รับความเหน็ชอบ/ อนุมัต ิจากคณะกรรมการของบริษัทหรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทก่อนด าเนินการ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อจาก
บริษัทมีหนา้ท่ีก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าก่อนท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะเขา้ท ารายการ
หรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบัของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ เป็นเรื่องท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ / อนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะ
จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจดัประชุมผูถื้อหุน้ของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน
การท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนัน้  

การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการของบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แตก่รณี) 

  2.1 กรณีดงัตอ่ไปนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรของบริษัท  

(1) กำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยอย่ำงนอ้ยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่ำว 

เว้นแต่นโยบำยฉบับนีจ้ะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีบริษัท
แต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทย่อยในเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรทั่วไปและด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษัทย่อยไดต้ำมแต่ท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทและบรษิัทย่อย เวน้แตเ่รื่องท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยนัน้มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องดงักล่ำว 

ทัง้นี ้กรรมกำรตำมวรรคขำ้งตน้ท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีรำยช่ืออยู่ในระบบ
ข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมี
คณุสมบตัิ บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตลอดจนไม่มีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท 

(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ซึ่งไม่เป็นไปตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนช ำระแลว้
ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดอนัจะเป็นผลใหส้ัดส่วนกำรใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม
ของบรษิัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่วำ่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำรอ้ยละสิบ
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยหรือของทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อย (แลว้แต่
กรณี) นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อยซึ่ง
ไดร้บักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

(3) กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของ
บรษิัทยอ่ย 

(4) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย (เวน้แตก่ำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องท่ีมีนยัส ำคญัตำม
ขอ้ 2.2 (1) ซึ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท) 

(5) กำรพิจำรณำอนมุตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อย 

(6) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ใน
สังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ใน
เครือข่ำยเดียวกนักับผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแตง่ตัง้ผูส้อบ
บัญชีของบริษัทท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีใน
เครือขำ่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (7) ถึงขอ้ (10) นีเ้ป็นรำยกำรท่ีถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักลำ่วจะมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อย ดงันัน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือ
ค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีบริษัทย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน ำ
หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน และ/หรือ เรื่องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) 
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องไดร้ับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งรำยกำร
ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(7) บรษิัทยอ่ยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกับ
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อ
ควำมเสียหำยแก่บรษิัทย่อย  

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคล
อ่ืนท่ีไมใ่ชบ่รษิัทในเครือของบรษิัท 

(ค) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมำ
เป็นของบรษิัทย่อย 

(ง) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมด
หรือบำงส่วนท่ีนยัส ำคญั รวมถึงกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของ
บริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทในเครือ
ของบรษิัท 

(8) กำรกูยื้มเงิน กำรใหกู้ยื้มเงิน กำรใหส้ินเช่ือ กำรค ำ้ประกนั กำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษัท
ย่อยให้ตอ้งรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินใน
ลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 
เวน้แต่เป็นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่ำงบริษัทย่อยภำยใน
กลุม่ของบรษิัท  

(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย 

(10) รำยกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่บรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 2.2 ก่อนท่ีบริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรดังต่อไปนี ้บริษัทย่อยดังกล่ำวตอ้งไดร้ับอนุมัติจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(1) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกำรแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในกำรเสนอช่ือหรือแต่งตัง้
บุคคลเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทใน
บริษัทย่อย ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ย หรือกำรจำ่ยเงินปันผลของบรษิัทยอ่ย 

ส ำหรบัรำยกำรตัง้แตข่อ้ (2) ถึงขอ้ (5) เฉพำะกรณีท่ีเม่ือค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีบริษัทย่อย
จะเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน ำหลักเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำร
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้ับกำร
พิจำรณำอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
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(2) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรำยกำรท่ี
เก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบรษิัทย่อย  

(3) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ซึ่งไม่เป็นไปตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของ  ผูถื้อหุน้ รวมทัง้กำรลดทนุจดทะเบียนและ/หรือทนุช ำระแลว้
ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท และ/หรือสดัส่วนกำรใชส้ิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่ำใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสัดส่วนท่ีก ำหนดในกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบักับบริษัทย่อย
อนัมีผลใหบ้รษิัทไมมี่อ ำนำจควบคมุบรษิัทย่อยนัน้ 

(4) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย  

(5) รำยกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็นรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่อ
บรษิัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

 3.1 บริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน
และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกตอ้ง และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทก าหนด อนึ่ง ในการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยส าคญัของบริษัทย่อย ใหน้  า
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

 3.2 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทย่อยตอ้งหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทย่อยอยา่งมีนยัส าคญั ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งแจง้ขอ้มูล
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
หนา้ท่ีแจง้เรื่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาท่ีบริษัท
ก าหนดเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้
จะค านงึถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทย่อยและบรษิัทเป็นส าคญั 

  ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรง และ/หรือทางออ้มนัน้ดว้ย 

  อนึ่งการกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัท
ยอ่ยไดร้บัประโยชนท์างการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพงึไดต้ามปกต ิหรือเป็นเหตใุหบ้ริษัท
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หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับ
ผลประโยชนข์องบรษิัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดย
มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

 (ข) การใชข้อ้มูลของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ 

 (ค) การใชท้รพัยส์ินหรือโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในลกัษณะเดียวกัน
กับท่ีบริษัทกระท าและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่ วไปตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 3.3 บริษัทย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อ
บริษัท ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาสตามท่ีบริษัทก าหนด 
และเขา้ชีแ้จง และ/หรือ น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษัท
รอ้งขอ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีบรษิัทย่อยด าเนินการตามอ านาจด าเนินการของบรษิัทย่อยโดยไม่
มีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากบรษิัท 

 3.4 บริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงาน
ใหแ้ก่บรษิัท เม่ือไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

 3.5 บริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษัท ใน
กรณีท่ีบรษิัทตรวจพบประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

 3.6 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทยอ่ยดแูลรบัผิดชอบใหมี้ระบบการควบคมุภายใน ระบบ
บรหิารความเส่ียง และระบบปอ้งกนัการทจุรติอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักมุ
เพียงพอท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท ขอ้บงัคบั กฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบ ียน  รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเน่ือง รวมทัง้การจัดใหมี้
ระบบงานท่ีชดัเจน เพ่ือแสดงไดว้่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลู และ
มีช่องทางใหก้รรมการของบริษัทสามารถติดตามใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินการ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยส์ิน รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการท่ีมี
นยัส าคญัอ่ืนใดต่อบริษัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ตอ้งจดัใหมี้กลไกใน
การตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและ
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กรรมการของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง  และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผู้บริหารของบริษัท  เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่า
บรษิัทมีการปฏิบตัติามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

 

4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย 

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มลูภายในของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนทางใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไมว่า่ทางตรง 
และ/หรือทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

 

5. การท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกบับริษัทย่อย
ไดต้อ่เม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน 
ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษิัทอนมุตัไิวแ้ลว้ 
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2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

  บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการ
องคก์รท่ีดี  เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง
และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีบริษัทตอ้ง
เผชิญอยู่ในปัจจุบนันัน้ เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน 
และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 
(“เอสซีจี แพคเกจจิง้”) คณะกรรมการบรษิัท จงึไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงขึน้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
มีระบบการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้เอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

"ความเสี่ยง" (Risks) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่างๆ หรือสิ่งท่ีท าให้แผนงานหรือ                 
การด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์/ เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ
ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินหรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

"การบริหารความเสี่ยง" (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงไดร้ับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมี
ผลกระทบตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ยอมรบั 
เพ่ือใหไ้ดร้บัความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลในการบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดไว ้

2. วัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพ่ือน าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบตัิใชใ้นแนวทางเดียวกนัทั่วทัง้เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน และการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

2.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดย
พิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีก าหนดไว ้ทัง้ในระดบั
บรษิัทและในระดบัหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือสามารถระบคุวามเส่ียงหรือวิกฤตการณท่ี์ไมค่าดคิด และสามารถลดความสญูเสีย หรือความเสียหาย
ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ไดอ้ย่างเหมาะสมและทนักาล 

2.4 เพ่ือใหค้ณะจัดการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัทราบข้อมูลความเส่ียงท่ี
ส าคญั แนวโนม้ของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนก ากับดูแลความเส่ียงไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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2.5 เพ่ือใหทุ้กส่วนงานมีหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัท าแผนปฏิบตัิงานบริหารความเส่ียง และบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงกรณีท่ีมีเหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือ 
โครงการท่ีส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัภายในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยค านึงถึงระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และความสามารถท่ีจะปฏิบตัไิดจ้รงิดว้ยตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

2.6 เพ่ือใหมี้การส่ือสาร และถ่ายทอดความรูก้ารบริหารความเส่ียงใหพ้นกังานอย่างสม ่าเสมอ และพฒันา
พนกังานใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนกัการเป็นเจา้ของความเส่ียง ตลอดจนมีการบริหารความเส่ียง
รว่มกนัภายใตง้านท่ีรบัผิดชอบ 

2.7 เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ
ถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) บริษัทจึงไดแ้บง่แยกหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงออกจาก
งานดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง (Business Unit)  อนึ่ง เพ่ือใหก้ารจดัการดา้นความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะจัดการบริหารความเส่ียงซึ่งไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือติดตามประเด็นความเส่ียงและจัดการความเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตกุารณ ์

3. กรอบการบริหารความเสี่ยง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management Framework)
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบรหิารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบดว้ย 

3.1 การก าหนดกลยุทธ ์

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) ในการ
บรหิารความเส่ียงอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั่วทัง้องคก์ร 

3.2 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

 ผงัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แสดงใหเ้ห็นตามแผนภาพดงันี ้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -----------  สายการรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูล
การบริหารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
แนวทางท่ีก าหนด 

ส านักงานตรวจสอบ 
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบหน่วยระดบัแรก (First Line) / หน่วยงานปฏิบตัิงาน และหน่วยระดบัสอง (Second 
Line) / ระดบัหวัหนา้งาน หน่วยงานบริหารความเส่ียง และหนว่ยงานก ากบัและสนบัสนนุอ่ืนๆ เพ่ือใหค้วาม
เช่ือมั่นว่ามีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ยงัให้
ค  าปรกึษาแก่หน่วยงานผูร้บัการตรวจและมีการส่ือสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลบัมายงั
ผูป้ฏิบตังิานเพื่อน าไปปรบัปรุงตอ่ไป  

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิารในแตล่ะสายธุรกิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
สายธุรกิจตา่งประเทศ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธาน 
คณะจดัการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้
(1) ก าหนดโครงสรา้งและผูร้บัผิดชอบในการบรหิารความเส่ียง 
(2) พิจารณาและอนมุตันิโยบาย กลยทุธ ์กรอบการบรหิารความเส่ียง และแผนการจดัการความเส่ียง 
(3) ทบทวนความเส่ียง (Risk Profile) และติดตามการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

 
3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ น ากรอบการบริหารความเส่ียงมาใช้ในการด าเนินงานหลัก 3 ดา้น ไดแ้ก่        
การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การบริหารความเส่ียงของโครงการลงทนุ และการบริหารความ
เส่ียงในการด าเนินงาน โดยกระบวนการบรหิารความเส่ียงแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

(1) ระบคุวามเส่ียง/ โอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

(2) ประเมินความเส่ียง 

(3) ก าหนดมาตรการจดัการ และก าหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) และดชันี    
ชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นทัง้  Leading และ Lagging 
Indicator เพ่ือคาดการณเ์หตุการณค์วามเส่ียงและเพ่ือควบคุมกิจกรรมลดความเส่ียงให้
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(4) รายงานความเส่ียงตอ่คณะจดัการบริหารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก่อนท่ีจะรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครัง้   
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ทั้งนีใ้นการประเมินความเส่ียงจะต้องได้รับการประเมินในแต่ละหัวข้อความเส่ียงต่อไปนีอ้ย่าง
ครบถว้น  
(1) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิ่งแวดลอ้ม (Safety, Health, Environment Risk) 
(2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  (Compliance Risk) 
(3) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและทรพัยส์ินทางปัญญา (Intangible Risk) 
(4) ความเส่ียงจากเหตกุารณรุ์นแรง (Hazard Risk) 
(5) ความเส่ียงดา้นตน้ทนุผลิต (Input Risk) 
(6) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน (Process Risk) 
(7) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
(8) ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (Business Risk) 

 
3.4 การสร้างวัฒนธรรมองคก์รในการบริหารความเสี่ยง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองคก์รเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จของ      
การบรหิารความเส่ียง ดงันัน้เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดก้ าหนดดงันี ้
- ให้ผู้บริหารเป็นผู้ส่ือสารถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและเป็นตน้แบบในการ

บริหารความเส่ียง รวมถึงสรา้งวิธีการน าการบริหารความเส่ียงไปใชใ้หเ้ห็นผลในทางปฏิบัติ 
โดยก าหนดใหมี้การใชภ้าษาความเส่ียงท่ีตรงกัน มีการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
และมีระบบการประเมินความเส่ียงในรูปแบบเดียวกนั 

- ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูร้บัผิดชอบความเส่ียงแตล่ะเรื่อง 
- สนบัสนนุใหมี้การก าหนดวาระเรื่องความเส่ียงในการประชมุหลกัๆ ของแตล่ะบรษิัท 
- ก าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน  
- ส่งเสริมใหมี้การแบง่ปันประสบการณก์ารบริหารความเส่ียงระหว่างหน่วยงานและบริษัท เพ่ือ

ส่ือสารประโยชนก์ารบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 
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2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

 การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลัก
บรรษัทภิบาลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 216 (12/2562) และครัง้ท่ี 224 
(8/2563) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั มีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มั่นใจไดว้่าการ
เปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
นิยาม 
ข้อมูลส าคัญ หมายถึง ขอ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีหากมีการเปิดเผย
โดยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมแลว้อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ ทัง้นี ้
ไมว่า่ขอ้มลูเหลา่นัน้จะเป็นขอ้มลูการเงิน การลงทนุ หรือความลบัทางการคา้ เชน่ 

1. งบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ หมายเหตปุระกอบงบการเงิน) และการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชีท่ีส าคญั 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการควบรวมบริษัท การไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งบริษัทรว่ม/ บรษิัทยอ่ยท่ีส าคญั และอาจ
มีผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยห์รือขอ้มลูโครงการลงทนุ ยกเลิกการลงทนุ ขยาย
ก าลงัการผลิต หรือลดก าลงัการผลิตท่ีส าคญัตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. ขอ้มลูเก่ียวกบัการจ่าย หรืองดจา่ยเงินปันผล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท
ท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

5. ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเพิ่มทนุ การออก
หลกัทรพัยใ์หม ่การเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้ 

6. ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
7. ขอ้มลูเก่ียวกบัการผลิต หรือหยดุการผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
8. ขอ้มลูเก่ียวกบันโยบาย หรือกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
9. ขอ้มลูการคาดการณเ์ก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-

looking Information) ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยเฉพาะขอ้มลูผลก าไรหรือขาดทนุ 
10. ขอ้มลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรือมีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจในการลงทนุ 

ทัง้นีข้อ้มูลส าคญัพิจารณาไดจ้ากหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเปิดเผยสารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจดทะเบียน 

บริษัทที่ออกหลักทรัพยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) หรือ
บรษิัทยอ่ยท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
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ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์หมายถึง ผลกระทบท่ีท าใหร้าคาหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์น
เอสซีจี แพคเกจจิง้ สงูขึน้ ต  ่าลง คงท่ี หรือเป็นการพยงุราคาหลกัทรพัย ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึงบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
   
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ี
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไปหรือจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

2. การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งเปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่ท าใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั เป็นไปตามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทนัเหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการเปิดเผย
ใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม พรอ้มทัง้ด  าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนจะไดร้บัขอ้มูลต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอตอ่การตดัสินใจ เท่าเทียมกนั และสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย โดยอาจพิจารณาใชช้่องทางการ
เปิดเผยผา่นเว็บไซตข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือชอ่งทางอ่ืน ๆ ตามท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวใ้น
แตล่ะเรื่องตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัชว่งเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 
นอกจากนีเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งมีการก าหนดผูมี้สิทธิเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ
และขอบเขตหนา้ท่ีของบคุคลเหลา่นัน้ใหช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ออกมาจากแหล่งเดียว มีขอ้มลูท่ีตรงกนั หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ท าใหเ้กิดความสบัสน และ
ไม่อนุญาตใหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใด ๆ เวน้แต่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เอสซีจี แพคเกจจิง้  

3.  การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้
ตอ้งเปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถว้น โดยไม่ใหเ้กิดความสบัสน นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ขอ้มลูส าคญัท่ีไดเ้ปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่  าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มลู
ท่ีไดเ้ปิดเผยไป 

4. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Forward-looking Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผยดว้ยความ
ระมดัระวงั ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั และใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใช้
ประกอบในการคาดการณน์ัน้ โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและพิจารณาถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว   

5. การเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส าคญั (Non-material Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผย
บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรือเปิดเผยในลกัษณะท่ีอาจท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจว่ามีผลกระทบ
ตอ่ราคาหลกัทรพัย ์ 

6. การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเรื่องท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตอ้งไม่เผยแพรข่อ้มูลส าคญัดงักล่าวก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มูลส าคญันัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และสาธารณชน  
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7. การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่า
การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัมีความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

8. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

9. การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 
แนวปฏิบัติ 
1. การจัดให้มีระบบการจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

1.1 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้งจัดใหมี้ระบบการจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัมี
ความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

1.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธต์อ้งทบทวนระบบการจัดการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

 
2. การจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตอ้งจัดท าทะเบียนรายช่ือขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้ง
เปิดเผย เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มลูส าคญัท่ีหน่วยงานจะตอ้งจดัการเปิดเผยใหมี้ความโปร่งใส ชดัเจน 
ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

2.2 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัควรจดัท ามาตรฐานการท างานของหนว่ยงานในเรื่องการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศและหน่วยงาน
ก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน โดยค านงึถึงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบตัท่ีิดี ดงันี  ้

2.2.1 การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ไม่ท าใหเ้ขา้ใจผิด ขอ้มูลท่ีเปิดเผยตอ้งเป็นปัจจุบนั ทนั
เหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการเปิดเผยใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม ไม่เป็นการเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลแต่
เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ตอ้งไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มูลนัน้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

2.2.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัแก่นกัวิเคราะห ์ผูถื้อหุน้ หรือบคุคลอ่ืนเฉพาะราย จะตอ้งมั่นใจได้
วา่ขอ้มลูส าคญัท่ีเปิดเผยนัน้เป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่ประชาชนอยา่งทั่วถึงแลว้ 

2.2.3 ขอ้มลูส าคญัท่ีจะเปิดเผยตอ้งมีเนือ้หาและช่วงเวลาการเปิดเผยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน 
และแนวปฏิบตัขิองหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะท่ีจ าเป็นดงันี ้

2.2.3 (1) ขอ้มลูถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ชดัเจน 

2.2.3 (2) มีขอ้มลูเชิงตวัเลขเพียงพอเพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบกับกิจกรรมของ
บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ได ้
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2.2.3 (3) ขอ้มลูท่ีไมล่  าเอียง ตรงไปตรงมา เชน่ ไมปิ่ดบงัหรือตดัทอนขอ้เท็จจรงิบางอย่าง
ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไมถ่กูตอ้ง 

2.2.3 (4) ไมใ่ชภ้าษาทางเทคนิคมากเกินไป ใชภ้าษาท่ีท าใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ใจไดง้่ายใหม้ากท่ีสดุ 

2.2.3 (5) ไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม หรือเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะท่ีเกินความจ าเป็นท่ี
อาจท าใหน้กัลงทุนเขา้ใจผิด และเป็นเหตใุหมี้ผลต่อราคาหรือปริมาณการซือ้
ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมมี่เหตผุลสมควร 

2.3 กรณีท่ีอยู่ระหว่างการรอแจง้ขอ้มลูส าคญัของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ่ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง 
พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลส าคัญดังกล่าวออกไปภายนอก 
เน่ืองจากอาจท าใหน้กัลงทนุเกิดความสบัสนและไดร้บัขอ้มลูไม่เท่าเทียมกนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
จดัล าดบัและซกัซอ้มความเขา้ใจกบัพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดเผยขอ้มลู
ในช่องทางตา่ง ๆ โดยใหเ้ริ่มตน้เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรพัยต์่างประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน แลว้จึงจะ
สามารถเปิดเผยขอ้มลูส าคญัดงักลา่วตอ่ส่ือมวลชน นกัลงทนุ และชอ่งทางอ่ืน ๆ ได ้

2.4 บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส าคญัใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยทนัที เม่ือขอ้มลูส าคญัของ
บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือเหตกุารณ ์หรือสภาพการ
ซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจมีผลต่อราคาซือ้หรือขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความส าคญัต่อผูล้งทุนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะหข์องนักวิเคราะหห์รือผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตดัสินใจลงทนุ หรือเป็นขอ้มลูท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2.5 ในกรณีท่ีมีขอ้มูลส าคญัหรือเหตกุารณ ์หรือโครงการท่ีส าคญัท่ีเขา้เกณฑด์งัต่อไปนี ้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอาจพิจารณาท่ีจะยงัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูโดยทนัที โดยตอ้งมั่นใจไดว้า่สามารถเก็บขอ้มลูนัน้
ไวเ้ป็นความลบัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2.5.1 การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัในทนัทีจะท าใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ เสียประโยชนอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
หรือกระทบเป็นผลเสียต่อความสามารถของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการท่ีจะด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคเ์ชิงธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเปิดเผยแผนการซือ้อสงัหาริมทรพัย ์
อาจท าใหร้าคาอสงัหารมิทรพัยส์งูขึน้ ควรชะลอไวก้่อนเพ่ือเปิดเผยในเวลาท่ีเหมาะสม 

2.5.2 เม่ือขอ้เท็จจริงอยู่ในภาวะท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้การเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่าง
ตอ่เน่ืองกนัในเรื่องเดียวกนัจากขอ้เท็จจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าใหส้าธารณชนสบัสนหรือ
หลงผิดได ้เช่น อยู่ระหว่างการเจรจาเขา้ซือ้กิจการท่ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่นอน สถานการณ์ยงัมี
ความเปล่ียนแปลงไดใ้นแตล่ะขัน้ตอนของการเจรจา จึงควรรอใหมี้ขอ้สรุปท่ีแน่นอนก่อน ไม่
จ  าเป็นตอ้งประกาศเปิดเผยในแตล่ะขัน้ตอนของการเจรจา 
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2.6 ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยถึงการคาดการณห์รือการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Forward- looking 
Information) ขอ้มลูท่ีใชใ้นการคาดการณห์รือวิเคราะหน์ัน้ตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มลูและพิจารณาความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว และ
ไมเ่ป็นการคาดการณเ์กินจรงิ หรือผิดไปจากขอ้เท็จจรงิ และใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ไมท่  าให้
เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และให้อธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใช้ประกอบในการ
คาดการณน์ัน้ โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูและพิจารณาถึงความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูก่อน 

2.7 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่จ  าเป็นต้อง เปิดเผยประมาณการหรือการ
คาดการณเ์ก่ียวกบัก าไรหรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีใชเ้ป็นการภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แตห่ากมีการ
เปิดเผยตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสมเหตสุมผล และแจง้ตามความจริง 
ดว้ยเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ทั้งนีห้ากปรากฏในภายหลังว่าประมาณการหรือการคาดการณ์นั้น
ผิดพลาด บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งแกไ้ขและแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทราบทนัที 

2.8 กรณีท่ีมีขา่วลือหรือข่าวสารการคาดการณย์อดขาย ก าไร หรือขอ้มลูอ่ืนในอนาคต ตามปกติบริษัทท่ี
ออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ เวน้แต่กรณีท่ีข่าวลือหรือข่าวสาร
ดงักล่าวนัน้มีความผิดพลาดจนอาจท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย ์หรือการตดัสินใจในการ
ลงทนุอย่างเห็นไดช้ดั บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ จึงควรพิจารณาความเหมาะสม
ในการชีแ้จงใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรพัยต์่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทราบขอ้เท็จจรงิ 

2.9 ในกรณีท่ีหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการซือ้ขายท่ีผิดไปจากสภาพ
ตลาด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามภาวะความผิดปกติ และพยายามหาเหตผุลของสภาพการ
ผิดปกติดงักล่าวว่ามีท่ีมาจากขอ้มูลใดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือไม่ หากเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผย
แลว้ บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ หากเป็นกรณีท่ีสงสัยว่า
อาจมีขอ้มูลภายในรั่วไหล บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ควรหารือผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินการแกไ้ข 

3. การก าหนดบุคคลและบทบาทหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

3.1 บคุคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั (Spokesperson) 

บคุคลผูมี้สิทธิในการตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ไดแ้ก่ 

(1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน  

(3) ผูจ้ดัการนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือผูจ้ดัการ Brand Management Office ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(4) บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากบคุคลตาม (1) หรือ (2) (เฉพาะเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย) 
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3.2 หนว่ยงานควบคมุการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั 

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคมุและพิจารณาเนือ้หาการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ่บคุคลภายนอก ไดแ้ก่  

(1) หน่วยงาน Brand Management Office มีหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญกับ
ส่ือมวลชน  

(2) ส านกังานเลขานกุารบรษิัทและหน่วยงานบญัชี มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และหนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์มีหนา้ท่ีใหข้อ้มลูส าคญัตอ่นกัวิเคราะหห์รือบรษิัทหลกัทรพัยต์า่ง ๆ  

(4) หน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารสายการเงิน (เฉพาะเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย) 

3.3 พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ส านกังานเลขานกุารบริษัทตอ้งจดัใหมี้การส่ือสารและชีแ้จงแก่พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคน
ใหต้ระหนกัถึงผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
โดยพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะขอ้มลูหลงัจากและเท่าท่ีไดเ้ผยแพร่
ตอ่สาธารณชนแลว้เทา่นัน้ 

ส าหรบัพนกังานท่ีไม่มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัจะตอ้งมีความระมดัระวงัในการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เชน่เดียวกนั เพ่ือปอ้งกนัความสบัสน จงึไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูส าคญั
ท่ีไดล้ว่งรูม้า จนกวา่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูส าคญัตอ่สาธารณชนแลว้เทา่นัน้ 

4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ 

4.1 ส านกังานเลขานุการบริษัทตอ้งจดัอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ีมี
โอกาสใหข้อ้มลูส าคญัตอ่บคุคล ภายนอก ไดร้บัทราบขอบเขตหนา้ท่ีของตนในการเปิดเผยขอ้มลู
ส าคญั รวมทัง้แนวปฏิบตัท่ีิดีในการส่ือสารขอ้มลูส าคญัตอ่บคุคลภายนอก 

4.2 ส านกังานเลขานุการบริษัทตอ้งสรา้งความตระหนักรูแ้ละปลูกฝังวัฒนธรรมใหพ้นักงานเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรงกับความจริง และ
ค านงึถึงช่ือเสียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นหลกั  

4.3 เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน รวมทัง้การแจง้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ มีความส าคญัตอ่บรษิัทท่ีออก
หลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ หากมีขอ้สงสยัหรือไม่แน่ใจจึงควรปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญภายในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักงานเลขานุการบริษัท หน่วยงาน Brand 
Management Office และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
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5. การเฝ้าตดิตามและรายงาน 

5.1 ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั และส านกังานตรวจสอบมีการเฝ้า
ติดตามและรายงานการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย 
นโยบาย และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

5.2 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัรายงานผูบ้งัคบับญัชาและผู้บริหารระดบัสูง
ทนัทีเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ให้
ชีแ้จงขอ้มลูหรือเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหผู้บ้รหิารตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

5.3 ผูบ้รหิารตอ้งสนบัสนนุใหพ้นกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ 
ท่ีจะเป็นการบอกกล่าว เผยแพร ่ใหค้  ารบัรองขอ้มลูเท็จ หรือเปิดเผยผลการวิเคราะหห์รือคาดการณ์
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้โดยใชข้อ้มลูเท็จ ไมค่รบถว้น หรือบดิเบือนตอ่บุคคลภายนอก
ซึ่งอาจท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์หรือมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลักทรพัยไ์ด ้โดย
พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระท าการดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชา
ท่ีไวว้างใจ หรือผูร้บัผิดชอบในการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด หรือผ่านช่องทางการ
รอ้งเรียน Whistleblowing System ได ้

ทัง้นีผู้ร้ายงานหรือใหข้อ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและ
การกระท าผิด  

 
ขอบเขตแนวปฏิบัต ิ

1. บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีมีธุรกรรม (Transaction) เก่ียวกบัขอ้มลูส าคญัและมีผล
ใหต้อ้งมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

3. การใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา หรือ
ผ่านทางทางโทรศพัท ์ส่ือออนไลน ์การแถลงขอ้มลูใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูส่ื้อข่าว หรือนกัลงทนุ (Press Conference) 
การประชุมทางวีดิทศัน ์(Teleconference) การประชุมทางไกลดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการใหข้อ้มูล
ตา่ง ๆ ผา่นชอ่งทางท่ีหนว่ยงานของรฐั หรือบคุคลอ่ืนจดัไวส้  าหรบัใหบ้คุคลทั่วไปสามารถรบัรูข้อ้มลูได  ้

4. การปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไป หรือ
จะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

 
บทบาทและความรับผิดชอบ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ของตนเองในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบาย
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั 

2. หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัจะมีความโปร่งใส ชดัเจน ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอต่อการตดัสินใจใน
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การลงทนุ และหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตอ้งจดัใหมี้การส่ือสาร ส่งเสริม และสนบัสนนุการ
เพิ่มพูนความรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถใหแ้ก่พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งอยู่เสมอ ก าหนดใหมี้การเฝ้าติดตาม 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัติามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น 

3. พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั ตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบของตนในการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูฉบบันี ้โดยพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งพฒันาความรู ้ความเขา้ใจและความสามารถในหนา้ท่ีท่ีตนปฏิบตัิอย่างผูท่ี้รูจ้รงิ ตัง้ใจและเอาใจใส่
ตอ่หนา้ท่ีและงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
การด าเนินการกรณีทีม่ีข้อสงสัย 
ในการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูฉบบันีใ้หน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มาพิจารณาประกอบ และหากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหนว่ยงานสนบัสนนุท่ี
เก่ียวขอ้ง เชน่ หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์หนว่ยงาน Brand Management Office ท่ีปรกึษากฎหมาย หรือ
ส านกังานเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ 
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2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน 

ในการด าเนินงานของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาและรบัทราบขอ้มลูตา่ง  ๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละยงัไม่
สามารถเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได ้ดงันัน้การใชข้อ้มูลภายในของบริษัทจึงเป็น
เรื่องส าคญัท่ีตอ้งมีการจดัการอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ใหข้อ้มูลรั่วไหล อาจถูกน าไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไม่
ถกูตอ้ง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืน ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแลว้ยงักระทบต่อช่ือเสียง
ของบริษัทดว้ย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายการจดัการขอ้มูลภายในของบริษัทขึน้ 
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูตอ้งโดยมีรายละเอียดดงันี ้

อนึ่งในนโยบายนี ้"ขอ้มลูภายใน" หมายถึง ขอ้มลูท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะซึ่งสาระส าคญัมีผลตอ่
การเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์
1. บรษิัทยดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ในทกุ

ประเทศท่ีบรษิัทเขา้ไปหรือจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลู

ภายในของบรษิัทตอ้ง 
2.1 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของบริษัทดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลู

ภายในของบรษิัทรั่วไหลออกไปภายนอก 
2.2 ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัทแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน เพ่ือปอ้งกนัการท่ี

ขอ้มลูภายในอาจถกูน าไปใชไ้มว่า่จะเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 
เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลู
ภายในของบรษิัทตอ้งไมซื่อ้หรือขายหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในซึ่งเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน
ท่ีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมท่ราบขอ้มลูภายใน 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในรวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิ
ตามมาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายนี ้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใชข้อ้มลู
ภายในโดยมิชอบ 

5. บริษัทตอ้งจดัใหมี้ระบบการเก็บรกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูภายใน
จะไมร่ั่วไหล และไมถ่กูน าไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์มว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามกฎบตัร จรรยาบรรณ และคู่มือ
บรรษัทภิบาลของบรษิัท และแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) ("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์") และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) รวมถึงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีตอ้ง
รบัโทษ ทัง้นี ้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย 
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มาตรการห้ามซือ้ขายหลักทรัพย ์
กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย

หรือเทียบเท่าของบริษัท พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายใน รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กิน   
ฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับขอ้มูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงิน
ดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน รวมทัง้คูส่มรส 
หรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ทราบขอ้มูลภายในของ
บริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไมท่  าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักล่าว
จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

  
การรายงานการถอืและการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
1. บรษิัทจะใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงาน

บญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบรษิัท เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการจดัท า เปิดเผย 
และน าส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของตน คูส่มรส
หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 

2. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท มีหนา้ท่ีจดัท า เปิดเผย และน าส่งรายงานการถือและ
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของตน คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉัน
สามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบญัญัติแห่ง  พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งมายงัเลขานกุารบรษิัทก่อนน าสง่ส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ โดยใหจ้ดัท าตามแบบและน าส่ง
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีรายงานเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น 
ดงันี ้
(ก) บริษัทแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือน าเขา้สู่ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยแบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัท 
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(ข) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ก่อนวนัท่ีมี
ช่ือแสดงในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทตาม (ก)  

2.2 ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
ในกรณีอ่ืนนอกจาก 2.1 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายในถือเป็นขอ้มูลส าคญั การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ การเปิดเผยขอ้มลูภายในต่อสาธารณะรวมถึงการส่ือสารขอ้มลูใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารสายการเงิน หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเทา่นัน้  

นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทเนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั โดย
ตอ้งก าหนดนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Policy) ท่ีไดร้บัอนุมัติจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือผูอ้  านวยการฝ่าย IT หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศดงัตอ่ไปนี ้

1. พึงใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการ
กระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูภายในโดยใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
สายการเงิน เลขานกุารบริษัท และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผย
ต่อพนกังานของบริษัทตามความจ าเป็น และแจง้ใหพ้นกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับ
และมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้

3. หา้มมีการเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของบริษัท รวมถึงหา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยู่ใน
ระบบขอ้มลูของบรษิัท โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากบรษิัท 

4. จดัระบบรกัษาความปลอดภยัเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

5. ใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถ้กูตอ้งตามสิทธิท่ีไดร้บัอนญุาต เก็บรกัษาและไม่ยินยอมใหผู้อ่ื้น
ใชร้หสัผา่นส าหรบัเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. หา้มใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขา้ถึงหรือส่งขอ้มลูท่ีมีเนือ้หาขดัต่อศีลธรรมอนัดี เก่ียวกับ
การพนนั กระทบตอ่ความมั่นคงของชาต ิหรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

7. การส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ค  านงึถึง
ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท โดยปฏิบตัิตาม
แนวทางการส่ือสารแบรนด ์และนโยบายการใชส่ื้อสังคมออนไลนข์องบริษัทตามท่ีไดร้บัอนุมัติจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งเครง่ครดั 
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2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
(มติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 217 (1/2563) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2563) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในดา้นการคุม้ครอง
สิทธิมนษุยชนนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัติามกฎหมาย และหลกัสากลอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสนบัสนนุและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: UNGC)  
และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The 
International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)   

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 217 (1/2563) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมตัิใหก้ าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชนขึน้เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งตามหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business value chain)   
 
นิยามศัพทท์ี่ใช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

 สิทธิมนษุยชน (Human Rights) หมายความวา่ สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุยท์กุคนไดร้บัการรบัรองหรือ
คุม้ครองใหไ้มถ่กูเลือกปฏิบตัเิพียงเพราะความแตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ ภาษา 
อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญา
ท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม   
 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ทกุระดบั ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและ
เคารพตอ่สิทธิมนษุยชนในทกุดา้นของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ 
และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตั ิโดยรวมถึง  

• การปฏิบตัิตอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ 

• การหลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

• การสนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

• การส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดสอ่งดแูล และใหก้ารสนบัสนนุ
อ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business value chain) 
ไดแ้ก่ ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint 
ventures) เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนั
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา 
อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน  

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการด าเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน  

4. ส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนนุอ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business value chain) ทัง้ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ 
(Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint ventures) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
แนวนโยบายนี ้ 

5. สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายละเมิด
สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามใหป้รึกษากับ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

6. ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด  

7. มุ่งพฒันาและด าเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนษุยชน (Due diligence process) อย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือท่ีจะระบปุระเดน็ความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชน ก าหนดกลุม่หรือบคุคลท่ีไดร้บัผลกระทบ 
วางแผนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน จดัการแกไ้ขและป้องกัน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน และตรวจสอบตดิตามผล โดยจดัใหมี้กระบวนการบรรเทาผลกระทบท่ี
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

8. มุ่งมั่นสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายดา้นสิทธิ
มนษุยชนนี ้ 

9. ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
การพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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2.2.15 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 220 (4/2563) เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2563) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ และเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าบุคคลดงักล่าวจะไดร้ับ
ความคุม้ครองสิทธิอยา่งครบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 220 (4/2563) เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุตัินโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCGP Privacy Policy) เพ่ือใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้มีหลกัเกณฑ ์
กลไก มาตรการก ากบัดแูล และการบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างชดัเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ใชบ้งัคบักับเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนักงานของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้  

2. ค านิยาม 
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูส่วนบคุคล เชน่ การเก็บ

รวบรวม บนัทึก จดัระบบ ท าโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย 
สง่ตอ่ เผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ท าลาย  

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้
สามารถระบุตวัตนของบุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล 
เบอรโ์ทรศพัท ์IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มลูทาง
พนัธุกรรม ขอ้มลูทางชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2.4 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งด  าเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.6 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ยตาม
งบการเงินรวมของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)  

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Governance)  
3.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้โครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือก าหนดวิธีการ

และมาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัติามกฎหมาย ดงันี ้
(1) ก าหนดให้มีโครงสรา้งองคก์ร (Organizational Structure) รวมทั้งก าหนดบทบาท 

ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพ่ือ
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สรา้งกลไกการก ากบัดแูล การควบคมุ ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การบงัคบัใช ้
และการติดตามมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging 
Data Protection Officer: SCG Packaging DPO) โดยมีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัท านโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standards) แนวปฏิบตัิ 
(Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้  

3.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการบริหารการปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Management 
Process) เพ่ือควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการฝึกอบรมพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหพ้นกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
และท าใหม้ั่นใจไดว้่าพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนผ่านการฝึกอบรม 
และมีความรูค้วามเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Processing) 

4.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคล 
และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปรง่ใส และค านึงถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้การก าหนดขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท าไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น
ภายใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
อีกทัง้เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการรกัษาความลบั ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยั
ของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ  

4.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้กระบวนการและการควบคุมเพ่ือบริหารจัดการขอ้มูลส่วน
บคุคลในทกุขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

4.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัท าและรกัษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (Records of 
Processing: RoP) ส าหรบับนัทกึรายการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวมทัง้จะปรบัปรุงบนัทึกการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการแจง้วตัถปุระสงค์
การเก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notices) และ
การขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกับกฎหมาย รวมทัง้จดัใหมี้
มาตรการดแูลและตรวจสอบในเรื่องดงักลา่ว  

4.5 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้
จดัใหมี้กลไกการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง   

4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ส่ง โอน หรือใหบ้คุคลอ่ืนใชข้อ้มลูส่วนบุคคล เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะจัดท าข้อตกลงกับผู้ท่ีรับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าท่ีให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัตา่งประเทศ เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

4.8 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือครบก าหนดระยะเวลา โดยปฏิบตัิให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4.9 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะประเมินความเส่ียงและจดัท ามาตรการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง และ
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 
เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้มาตรการ ชอ่งทาง และวิธีการเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใชส้ิทธิ
ของตนไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้จะด าเนินการบนัทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อ
ค าขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data Security) 

6.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ด  าเนินการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคลและการ
น าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  

6.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจัดการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนอง
ตอ่เหตกุารณผ์ิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละจดัการกับ
เหตกุารณผ์ิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ย่างทนัทว่งที 

6.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงเจา้พนกังาน
ของรฐั ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคล หรือเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
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7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการก ากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

7.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปล่ียนแปลงไป และ
ปรบัปรุงมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

7.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้การทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ า เพ่ือใหท้นัสมยัสอดคลอ้ง
กบักฎหมายและสถานการณใ์นแตล่ะชว่งเวลา 
 

8. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก ากับใหเ้กิดโครงสรา้งการก ากับดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ด  าเนินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Committee) 

ใหค้ณะจดัการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Risk Management Committee) 
ท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัใหมี้โครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงนโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบุและจดัการกับเหตุการณ์
ผิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี รวมถึงควบคมุดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าความเส่ียงตา่ง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้บัการจดัการและมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) ก าหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standards) และแนวปฏิบตัิ (Guidelines) 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้สอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(4) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO)  
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8.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคมุใหห้น่วยงานท่ีดูแล
ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และส่งเสริมการ
สรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

8.4 เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO) มี
บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลทราบอย่างสม ่าเสมอ และจดัท าขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

(2) ใหค้  าแนะน าพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

(3) ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

8.5 พนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ 
(Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล   

(2) รายงานเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิบตัติามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 

9. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้อาจมีความผิด
และถกูลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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2.2.16 จรรยาบรรณนักลงทนุสัมพันธ ์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 221 (5/2563) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 กรกฎาคม 2563) 

บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธข์ึน้ เพ่ือใหน้กัลงทนุสมัพนัธ์
ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลกัการพืน้ฐานในเรื่อง
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญั การรกัษาขอ้มลูภายใน การปฏิบตัิตอ่กลุ่มผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
รวมทัง้การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์ุจริต  ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี  แพคเกจจิง้ 
อนัจะท าใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับบริษัทและสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน 
และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธป์ระกอบดว้ยแนวปฏิบตั ิ4 ประการหลกั ดงันี ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน 

3. การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

4. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติในวิชาชีพ 
 
1.  การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 

1.1  เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตาม
หลกัเกณฑข์องหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.2 ใชว้ิจารณญาณในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ความลบัทางการคา้หรือเป็นขอ้มลูท่ีอาจท าใหบ้ริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได ้

1.3 เปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไมใ่หเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด 
ใหข้อ้เท็จจรงิทัง้เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอตอ่การท าความเขา้ใจ และตระหนกัเสมอว่า
การเปิดเผยข้อมูลท่ีสมบูรณจ์ะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของ
บรษิัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของผูไ้ดร้บัขอ้มลูมีความใกลเ้คียงกบัความจรงิมากขึน้ 

1.4 ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัทราบขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์

1.5  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูท่ีไมถ่กูตอ้ง หรือขอ้มลูท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตกุารณล์่วงหนา้ไม่ว่า
ดว้ยวาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ เพ่ือผลกัดนัใหมี้การซือ้หุน้ของบรษิัท 

1.6  ไมใ่หข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้า้ยแก่บรษิัทคูแ่ขง่หรือผูมี้สว่นไดเ้สียตา่ง ๆ 

1.7 ก าหนดชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเทา่เทียมกนั 
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2.  การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องตนเองและ
ผูอ่ื้น และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหบุ้คคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ
ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ แลว้ 

2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการดแูลขอ้มูลภายในให้
ถกูตอ้ง โดยขอ้มลูท่ีมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก่อนเปิดเผยใหผู้ล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

2.3  ก าหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดให้ข้อมูลหรือตอบค าถาม
เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period)  

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

3.1 จดัใหมี้กิจกรรมส าหรบัผูมี้สว่นไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้คุคลแตล่ะ
กลุ่มไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ท าใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสีย
โอกาสในการลงทนุ 

3.2  จดัใหมี้ช่องทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียติดต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม
โดยไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึ่งกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

3.3  เปิดเผยข้อมูลท่ีน าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst 
Presentation บนเว็บไซตข์องบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าธารณะรบัทราบ
ทั่วกนัโดยเรว็  

3.4 ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตามแนวทางดงันี ้

(1) การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

- ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเล็ก 

- ใหโ้อกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลไดเ้ข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์
และนกัลงทนุสถาบนั 

- ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบันกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่นกัลงทนุ  

(2) การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห ์

- เชิญและเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหจ์ากทกุบริษัทหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้รว่มประชมุนกัวิเคราะห ์
(Analyst Meeting) อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะหเ์พ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบท
วิเคราะหใ์หแ้ก่บรษิัท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเทา่นัน้ 

- เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์โดยสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ีถกูตอ้งได ้
หากเห็นวา่มีการใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 
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(3) การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 

- เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีก าลงัจะเปิดเผยต่อสาธารณาชนหรือส่ือมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อน
เป็นพิเศษ 

-  ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจงูใจหรือโนม้นา้วใหส่ื้อมวลชนเขียน
บทความหรือขา่วใหแ้ก่บรษิัทในเชิงสรา้งขา่วท่ีไมเ่ป็นจรงิ 

(4) การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางการ 

- ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูรอ้งขอ 

- ไมใ่หข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทางการเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

(5) การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองคก์ร 

-  จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้บ้รหิารของบรษิัทไดพ้บปะกบัผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่ง  ๆตามโอกาสท่ีสมควร 

-  รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ับทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่องคก์ร เช่น ผลการด าเนินกิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธค์วามเห็นจากนกัวิเคราะห์
และนกัลงทนุ และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

-  ส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดร้บัทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้พ่ือใหมี้แนวทางในการปฏิบัติ
เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ ์

(6) การปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ 

- เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพ่ือการด าเนินธุรกิจตอ้งด าเนินการดว้ยความ
ระมดัระวงัภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลบั  

 
4.  การปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ 

4.1 ไมเ่ลือกปฏิบตับินอามิสสินจา้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชนส์ว่นตน 

4.2 หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชนข์องบริษัท เช่น การใชท้รพัยส์ินหรือ
ขอ้มลูของบรษิัทเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

4.3 ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูท่ีไดจ้ากการท าหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4.4 ปฏิบตัติามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีไดก้ าหนดไว ้และรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ทนัทีหากเกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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2.3 นโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับผู้มีส่วนได้เสียทีส่ าคัญ 

2.3.1 นโยบายการปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญักับการปฎิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มาโดย
ตลอด ซึ่งเห็นไดจ้ากการมีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่
สงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมืองท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีหลกั
บรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร และมีแนวปฏิบตัิการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี  
แพคเกจจิง้   

 ดว้ยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ความซบัซอ้นมากขึน้ และมีความคาดหวงัสงูขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีสว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเห็น การตดัสินใจและการด าเนินการในเรื่องท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียจึง
เป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัมากขึน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 จึงมีมติอนุมตัิ 
“นโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย” เพ่ือใหพ้นักงานมีแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจโดยการเพิ่ม
มูลค่าใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวพรอ้มไปกับการค านึงถึงผลประโยชนร์่วมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ดว้ย   

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ โดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรือมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคล
ใดท่ีอาจท าใหเ้กิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ หนว่ยงานของรฐั ผูน้  าทางความคดิ ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความ
คิดเห็นหรือความกงัวล รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความรว่มมืออย่างสรา้งสรรคใ์น
เรื่องท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ รวมทัง้ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน  

แนวทางด าเนินการ  

1. การก าหนด จ าแนก และวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สีย 

ก าหนด จ าแนก และจดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหช้ดัเจนตามความเก่ียวขอ้งของแตล่ะธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถ
วิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีมีตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ไดอ้ย่างครบถว้น
และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้
จึงควรก าหนดกลยทุธ ์และจดัล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการส าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มแตกตา่ง
กนัดว้ย 



  
 

2-109 

ก าหนดประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน และประสิทธิผลการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการจดัท ากลยทุธ์
ของธุรกิจ ระบคุวามสมัพนัธแ์ละความส าคญัของประเดน็ดงักลา่วท่ีมีตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

พฒันาแผนผงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบผุูมี้สว่นไดเ้สียและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ และรบัรูม้มุมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่ม แผนผงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียนีจ้ะถกูน าไปออกแบบแนวทางการตอบสนองตอ่
ความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สีย กลยุทธ์และการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานอยา่งยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ทัง้นี ้ควรเริ่มสรา้งความสมัพนัธก์ับผูมี้ส่วนไดเ้สียตัง้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน เพ่ือให้
สามารถปรบัแผนหรือแกไ้ขกระบวนการท างานไดท้นัเวลา  

2. กลยทุธก์ารส่ือสาร  

ส่ือสารอย่างใกลช้ิดและสรา้งความเขา้ใจอย่างสม ่าเสมอกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความเข้าใจท่ี
ถกูตอ้งอนัจะน าไปสูค่วามสมัพนัธท่ี์ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากผูมี้สว่นไดเ้สียโดยก าหนดกลยทุธก์าร
ส่ือสาร วิธีการ รูปแบบ และล าดบัขัน้ตอนใหเ้หมาะสมกับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย สถานการณ ์ระยะเวลา 
และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์
ท่ีอาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรือไมด่  าเนินการ  

3. การเปิดเผยขอ้มลู  

เปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ไม่คลมุเครือ โปรง่ใส และทั่วถึง เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการไดร้บัขอ้มลูอย่าง
เพียงพอ สม ่าเสมอ และทนัเหตกุารณ ์เช่น เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย
วตัถปุระสงคท่ี์แทจ้รงิของขอ้มลู  และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการรายงานขอ้มลูใหแ้ก่
ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

อย่างไรก็ตามในการเปิดเผยขอ้มูลใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. การมีสว่นรว่ม  

เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนรว่มในเรื่องท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย จดัใหมี้ช่องทางใน
การรบัขอ้เสนอแนะ ปัญหา ขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใหค้วามส าคญั รวมทัง้ยินดีรบัฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย ตอ้งค านงึถึงความแตกตา่งท่ีอาจมีผลตอ่การแสดงความคิดเห็น เชน่ อาย ุเพศ 
การศึกษา ประสบการณ ์ทศันคติ ฯลฯ  รวมทัง้ควรใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ก่อนการหารือ จดัท ารายงานผล
การหารือและแจ้งให้ผู้ท่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับให้เป็นระบบ ใน
ขณะเดียวกนัเอสซีจี แพคเกจจิง้ควรเขา้ไปมีส่วนรว่มในการใหข้อ้คิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรคกับ   
ผูอ้อกกฎหมายหรือกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

คาดการณ ์ระบ ุและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเตรียม
แผนรองรบัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูน าไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเขา้รว่ม ความ
เหน่ือยลา้ในการเขา้รว่ม ความไมพ่งึพอใจตอ่การตอบรบัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ การท่ีมีผูท่ี้ไมก่ลา้แสดง
ความคิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มท่ีมีผู้ท่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีเจตนาขัดขวางการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดร้ับข้อมูล ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจในการต่อรอง 
ปัญหาขดัขอ้งดา้นเทคนิคในการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้ 

6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างตอ่เน่ือง พฒันาแผนปฏิบตัิงาน สรา้งความรว่มมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และผู้ท่ีเก่ียวข้องในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการ
ด าเนินงานตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย นอกจากนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนได้
เสียในภาพรวมสู่สาธารณชนท่ีครอบคลมุถึงสิ่งท่ีไดร้บั ผลกระทบ และขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างประโยชนท่ี์ไดจ้ากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 
หน้าทีข่องฝ่ายจัดการ 
 ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีบริหารจดัการใหก้ารด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัใหมี้ทรพัยากรท่ีเหมาะสม เชน่ จดัสรรงบประมาณ ก าหนดใหมี้
ผู้ร ับผิดชอบท่ีชัดเจนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และมีจ านวนท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรับ
ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูล การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้น า
ขอ้มูลจากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไปบูรณาการเข้ากับการก ากับดูแลขององคก์ร กลยุทธ์ และการ
บรหิารจดัการในทกุระดบัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจ
อยา่งยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผูมี้สว่นไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ 12 กลุ่ม 
เพ่ือเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ สรา้งคณุคา่เพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอยา่งยั่งยืน ดงันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับผูถื้อหุน้ จึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้
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1. บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ ดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายอยา่งยั่งยืน 

2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั และไมก่ระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

4. ชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ี
ตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหนา้อย่างเพียงพอ 

5. หา้มใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานใน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

6. จดัใหมี้กรรมการอิสระท่ีท าหนา้ท่ีดแูลผูถื้อหุน้รายย่อยและรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากผูถื้อหุน้ผา่นชอ่งทางท่ีบรษิัทจดัขึน้และเขา้ถึงไดง้่าย 

7. ก าหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเช่ือถือ เพ่ือใหท้ราบถึงสถานะการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอผ่านชอ่งทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อพนักงาน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่ือมั่นว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ จึงปฏิบตัิต่อ
พนกังานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงความตอ้งการของพนักงาน เพ่ือมุ่งหวังใหเ้กิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนกังานและองคก์ร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง 
พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือใหไ้ด้
พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบตังิาน 

2. ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกปอ้งสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลของพนกังานไม่ใหถู้ก
ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

3. จดัใหมี้ระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
รวมถึงมีการปกปอ้งพนกังานไม่ใหถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblowing 
Policy) 

4. พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอยา่งทั่วถึงเพียงพอและตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตส านกึในเรื่องคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องคก์ร รวมทัง้สรา้งจิตส านกึใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

6. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนา้ท่ี ความ
รบัผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีต้อ้งสามารถเทียบเคียงไดก้ับ
บริษัทชัน้น าท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

7. ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมในเรื่องการท างานดว้ยความปลอดภัยและถกูสขุลกัษณะ และจดัให้
เกิดบรรยากาศและภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีท างานท่ีดีใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือน
หนึ่งคนในครอบครวัเดียวกนั 

8. บรหิารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ตามมาตรฐานสากล  

9. สง่เสรมิใหพ้นกังานมีดลุยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั 

10. จดัใหมี้ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัตา่งๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลูกค้า 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความมุง่มั่นท่ีจะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนแ์ละความพงึพอใจอย่างสงูสดุ ทัง้
ดา้นคณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี  ้

1. ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูค้นรอบขา้ง รวมถึงรว่มเป็น
สว่นหนึ่งในการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสรมิใหส้งัคมเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

2. สรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้และบริการท่ีมีมลูคา่สงู 
มีคณุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายมิต ิ  

3. พฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งใหใ้ชท้รพัยากรนอ้ยลง ประหยดัพลงังาน 
สามารถหมนุเวียนใชซ้  า้ได ้และมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว 

4. ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได ้รวมทั้ง
ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้รโิภค 

5. จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่  าขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 

6. ก าหนดราคาของสินคา้และบรกิารในอตัราท่ีเป็นธรรม 

7. จดัใหมี้ระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

8. จดัใหมี้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้ ค าปรึกษา วิธีแกปั้ญหา และรบัขอ้
รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินคา้และบรกิาร 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และค ามั่นท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม โดยค านงึถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และ
บรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

2. ช าระเงินใหคู้ค่า้อยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา 

3. ก าหนดระเบียบในการจดัหาและด าเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 

4. ท าธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาท่ีก าหนดไว ้และมี
ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

5. ไมเ่รียกหรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ 

6. เย่ียมเยียนคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควร
ปรบัปรุงตา่งๆ 

7. สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและผลิตภณัฑช์มุชน 

8. หลีกเล่ียงการซือ้สินคา้กบัคูค่า้ท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

9. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 

10. ไมท่  าธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 

11. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหคู้ค่า้ด  าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจ (Supplier Code of Conduct) 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ธุรกิจ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยัในการท างาน และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั นอกจากนีย้งัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและ
พฒันาความรูท้ัง้ในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูป้ฏิบตังิานไมต่  ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

2. สง่เสรมิและดแูลในเรื่องความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของคูธุ่รกิจ  

3. เปิดโอกาสใหคู้่ธุรกิจไดเ้ขา้พบผูบ้ริหาร และรบัฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปตาม
เปา้หมาย ท่ีวางไว ้

4. สนบัสนนุใหคู้ธุ่รกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหคู้่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบร รณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of 
Conduct) 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ร่วมลงทุน 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพซึ่งสิทธิของผูร้ว่มลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม สง่เสริมผู้
ร่วมลงทุนใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  รวมทัง้ให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องกิจการรว่มทนุ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนใหมี้
ความแข็งแกรง่ 

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ร่วมลงทุน  ตลอดจนร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพ่ือใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. ตดิตาม และผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของกิจการรว่มทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง 
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

4. พิจารณารว่มกบัผูร้ว่มลงทนุในการจดัสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็นธรรม และโปรง่ใส  

5. ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทุนไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  
 

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่เจา้หนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปรง่ใส โดยยึดมั่น
ในการปฏิบตัติามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเครง่ครดัดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าสญัญากับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส 
โดยไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส าคัญใดๆ ท่ีอาจท าให้เจ้าหนีไ้ด้รับความ
เสียหาย 

3. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่างๆ ที่ไดท้  าไวก้ับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างเคร่งครดั 
ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  

4. ช าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตามก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้
 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อชุมชน 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าทียมกัน ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม
ตอ่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายและถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งประโยชนส์ุขของชุมชนและสังคมท่ีเอสซีจี  แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีท าประโยชนใ์หก้ับชุมชนและ
สงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้
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1. สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบ
สถานประกอบการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2. ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบรหิารจดัการการก าจดัของเสีย ทัง้จากกระบวนการ
ผลิตและการใชง้านทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเป้ือนตา่งๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการตดิตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

3. สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุง่พฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน 
ทัง้ดา้นการศกึษา วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี กีฬา และศลิปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรม
ใหเ้ยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและดี 

4. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัอย่างเรง่ดว่น รวมทัง้
พฒันาศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมใหดี้ขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสรา้งชมุชน
เขม้แข็ง เพ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

5. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพ่ือใหค้นในชมุชนและสงัคมมีสขุภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดา้นศิลปะ การอนุรกัษ์วัฒนธรรม และการท านุบ  ารุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม 

7. สนนัสนุนมูลนิธิและองคก์รสาธารณกุศล เพ่ือช่วยเหลือและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสังคมมี
ชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนสนนัสนนุองคก์รท่ีสรา้งสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทรพัยากร
มนษุย ์ 

8. เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอ
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ 
โดยมุง่หวงัใหอ้ตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อหน่วยงานราชการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญักับหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิใน
การท าธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหพ้นกังานด าเนินการอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
รวมถึงการใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมี
แนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนกัอยู่เสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ
วิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

2. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการด าเนินการท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 

3. สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหนว่ยงานราชการ อาทิ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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4. สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 

5. รว่มประชมุใหข้อ้คดิเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

6. รบัการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 

7. รบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานราชการ  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อสื่อมวลชน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ เห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหส่ื้อมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารตอ่ไปยงั
สาธารณชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็ 

2. ส่ือสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ ์ 

3. เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งใกลช้ิด 

4. อ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาติดตอ่ 

5. สรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีกับส่ือมวลชน เช่น จัดใหม้ีการเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพื่อใหเ้ห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบรหิารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ ท่ีถกูตอ้ง  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น าความคิด 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ด  าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เปิดเผย
ขอ้มลูท่ีครบถว้นและถกูตอ้ง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ 
ส่วน เพ่ือใหเ้กิดแนวทางรว่มกนัในการด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมี
แนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูการด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

2. เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารต่างๆ 
และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

3. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการชว่ยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4. สรา้งความสมัพนัธแ์ละกระบวนการการมีส่วนรว่มของชมุชน รว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน
การประสานความรว่มมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ด  าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่อยา่งยตุธิรรมตามกรอบการแขง่ขนัทาง
การคา้ท่ีสจุริต โดยยดึมั่นการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ค  านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. ปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้
ไมเ่อาเปรียบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม 

3. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

4. ไมท่  าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

5. สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการท าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการ
ลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการคา้ 
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2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 
20 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ี
กฎหมายและบริษัทก าหนดไวใ้นแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ก าหนดไว ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน โครงสรา้งและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นใน
การลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การส ารองเงินไวเ้พ่ือช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน
หมนุเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการบรหิารงาน 

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
ยอ่ยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของบรษิัทย่อยในแต่
ละปี เวน้แตจ่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอ านาจอนมุตัิให้
จา่ยเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบรษิัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย
ประเทศท่ีบรษิัทยอ่ยหรือบริษัทรว่มตัง้อยู่ และใหค้ณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทย่อยรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชนต์่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด าเนินงาน 
โครงสรา้งและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ 
การส ารองเงินไวเ้พ่ือจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทย่อย เง่ือนไขและขอ้จ ากดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงิน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ของบรษิัทยอ่ย และ/ หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ยเห็นสมควร 
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2.3.3 นโยบายและแนวปฏบิัตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/ คู่ธุรกจิของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และใหเ้ปิดเผย
ไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ 
เป็นธรรม โปร่งใส และสนบัสนุนคู่คา้/ คู่ธุรกิจท่ีด  าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และจะไมท่ าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระท าผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ี
สอ่ไปในทางทจุรติ   

นิยาม 

การจัดหา หมายถึง การจดัซือ้ การจา้งท าของ การจา้งเหมาบรกิาร การจา้งขนสง่ การเชา่ และการเชา่ซือ้ 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้  าหน่าย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หเ้ช่าซือ้ ท่ีส่งมอบสินคา้หรือบริการ
ใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจ ท่ีมีการท าธุรกรรม และมีรายช่ืออยูใ่นระบบ
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจท่ีอยูใ่นรายช่ือคูค่า้ / คูธุ่รกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งไดผ้่านกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลงานในกลุ่มสินคา้และบริการท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ก าหนด 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการจดัหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีมี
การควบคมุอย่างรดักมุ ค านึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคณุภาพ ราคา จ านวน เวลา การใหบ้ริการ การส่งมอบ 
การบริการหลงัการขาย การรบัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไม่ท าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบุคคลท่ีกระท า
ผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปรง่ใส และสนบัสนนุคูค่า้/คูธุ่รกิจ
ท่ีด  าเนินธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

คุณสมบัตขิองคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
1. เป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูจ้  าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง ซึ่งมีสถานประกอบการท่ี

สามารถตรวจสอบได ้
2. มีบคุลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ ์สินคา้ บริการ คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการด าเนิน

กิจการท่ีนา่เช่ือถือ 
3. ยอมรบัท่ีจะปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct) 
4. เป็นผูท่ี้มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประเมินผลงานจากคณุภาพของสินคา้และบริการ 

รวมถึงการสง่มอบ การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการท าธุรกรรม 



  
 

2-120 

5. เป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจ ท่ีไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
6. ไมเ่ป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีมีประวตัติอ้งหา้มท าการคา้อนัเน่ืองมาจากการกระท าทจุริต 

การสมัครเป็นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
1. ผูส้นใจสมคัรเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถย่ืนใบสมคัรตามแบบพิมพท่ี์ก าหนดพรอ้ม

ขอ้มลูรายละเอียดและเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนงัสือ
รบัรองอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้บัมอบอ านาจ เลขท่ีบญัชีธนาคาร และส าเนาหนงัสือ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นตน้ โดยย่ืนต่อ
หนว่ยงานท่ีด าเนินการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2. คู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งลงนามตอบรบัท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้  (Supplier Code of Conduct) 

ข้ันตอนการท าธุรกจิกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

1. คูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีท าธุรกิจกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดต้อ้งเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
แลว้ นอกจากในบางกรณีท่ีใชก้ารสืบราคาหรือการประกวดราคา คูค่า้/คูธุ่รกิจอาจไดร้บัเชิญเขา้เสนอราคา
ก่อนจะมีรายช่ือในระบบและเม่ือไดร้บัการคดัเลือกแลว้จงึจะสมคัรเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจก็ได ้ทัง้นีเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 
อาจขอใหคู้ค่า้/คูธุ่รกิจ ตอบรบัการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือความสะดวกรวดเร็วภายใตก้ฎหมายท่ี
บงัคบัใชก้บัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2. ใบสั่งซือ้หรือสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคูค่า้/คูธุ่รกิจและเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จะถือเป็นขอ้ผกูมดัในการท าธุรกรรมระหวา่งเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3. ในการเสนอราคาหรือการท าสญัญา เอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจขอใหคู้่คา้/คูธุ่รกิจวางหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงโดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะคืน
หลกัประกนัใหเ้ม่ือสิน้สดุภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ ๆ แลว้ 

4. เม่ือคูค่า้/คูธุ่รกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สญัญา หรือใบสั่งซื ้อแลว้คูค่า้/คูธุ่รกิจจะตอ้งส่งมอบใบก ากับภาษี
ใบเสร็จรบัเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือขอรบัช าระเงิน ณ สถานท่ีและก าหนดเวลา
ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างานของทกุหน่วยงาน และเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จะช าระเงินโดยการโอนค่าสินคา้/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีทางราชการก าหนดและ
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ตามสญัญา เชน่ เงินค า้ประกนัผลงาน ใหท่ี้บญัชีธนาคารท่ีคูค่า้/คูธุ่รกิจแจง้ไวแ้ลว้ หรือ
เวน้แตคู่ค่า้/คูธุ่รกิจจะขอรบัเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจี แพคเกจจิง้ ขอสงวนสิทธิการช าระเป็นเช็คขีดครอ่มเขา้
บญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูคูค่า้/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได ้โดยตดิตอ่กบัหน่วยงาน
ท่ีด าเนินการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พรอ้มส่งเอกสารประกอบการแกไ้ขท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูมี้
อ านาจของคูค่า้/คูธุ่รกิจ 

6. คู่คา้/คู่ธุรกิจสามารถแจง้รอ้งเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่คา้/คู่ธุรกิจ ตามหลกับรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดต้ามช่องทางท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้ท่ีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส
เอสซีจี แพคเกจจิง้  https://whistleblower.scgpackaging.com 
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2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกจิเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct) 
เพ่ือใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ
รว่มกนั โดยมีหลกัการ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ด  าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยส์จุรติ เป็นธรรมกบัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย เปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รกัษาความลบั และเคารพในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็ สตรี และแรงงานตา่งดา้ว ไมบ่งัคบัใชแ้รงงานในลกัษณะแรงงานทาส 
ดแูลการจา่ยคา่จา้ง ผลประโยชน ์และการก าหนดระยะเวลาการท างานอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหถ้กูสขุลกัษณะและ
ปลอดภยั ควบคมุความเส่ียงของการเกิดอบุตัิเหตแุละผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบตังิาน และการจดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้านเสมอ 

4) สิ่งแวดล้อม: ด  าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มตามหลกั 
3R ไดแ้ก่ การลดปรมิาณการใช ้(Reduce) การน ากลบัมาใชซ้  า้หรือใชใ้หม ่(Reuse/Recycle) 
และการสรา้งทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อก าหนด: ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด 

 
“เอสซีจี แพคเกจจิง้” ในท่ีนี ้หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
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ส่วนที ่3 ภาคผนวก 
3.1 นิยามศัพท ์

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง 
1) บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และ 

2) บรษิัทยอ่ยของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึงบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย หมายถึงบรษิัทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบรษิัทบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

พนักงาน หมายถึงผูท่ี้ท  าสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ คูส่ญัญา ผูร้บัเหมา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายส่ิงแวดล้อมและสภาพภมิูอากาศ 

บริษัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“เอสซีจีพี”) มุ่งมัน่สู่ควำมเป็นผู้น ำทำงธุรกิจในภมูิภำคด้วยกำรสร้ำงสรรค์
นวตักรรมและกำรพฒันำท่ียัง่ยืน ตระหนกัว่ำสิ่งส ำคญัที่ขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตท่ียัง่ยืนได้คือ กำรบริหำรจดักำรสิ่งแวดล้อมและ
สภำพภูมิอำกำศ เอสซีจีพีจึงได้ก ำหนดนโยบำยฉบับนี ้เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำร
จดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสภำพภมูิอำกำศ  

นโยบำยฉบบันีใ้ห้ครอบคลมุทกุกำรด ำเนินงำนกำรผลิต กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ กำรด ำเนินงำนของหุ้นส่วน
ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่ำและผู้ ร่วมธุรกิจของเอสซีจีพี ตัง้แต่กำรออกแบบ กำรจัดซือ้ จัดหำ กำรผลิตสินค้ำ บริกำร และโซลูชั่น       
กำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ ตลอดจนกำรจดักำรของเสียและผลิตภณัฑ์หลงักำรใช้งำน นอกจำกนีย้งัครอบคลมุถึงคู่ธุรกิจ 
และผู้ ให้บริกำร รวมถึงหุ้นส่วนทำงธุรกิจท่ีส ำคญัอื่นๆ เช่น กำรด ำเนินงำนที่ไม่มีอ ำนำจบริหำร หุ้นส่วนในผู้ ร่วมธุรกิจ กำรจดัจ้ำง
ภำยนอก กำรด ำเนินโครงกำรใหม่ โครงกำรปรับปรุง กำรจัดท ำข้อตกลงต่ำงๆ รวมถึงกำรควบรวมกิจกำร ในเอสซีจีพีทัง้ 
ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงันี ้ 

1. ด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนข้อก ำหนดทำงกฎหมำย โดยสอดคล้องกบัประเด็นระดับโลกและค ำนึงถึงประเด็นระดบั
ท้องถิ่น ตำมแนวปฏิบตัิกำรพฒันำท่ียัง่ยืนเอสซจีีพี และนโยบำยอื่นๆ ของเอสซจีีพี 

2. ด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรปรับตวัต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยกรธรรมชำติ พลังงำน และน ำ้อย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน กำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมควำมตกลงปำรีส  
กำรไม่มีของเสียไปฝังกลบ อนรัุกษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวิภำพและระบบนิเวศ กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน 
กำรจดัหำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสินค้ำ บริกำร และโซลชูัน่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. จดัท ำระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองและ
กำรตรวจประเมินระบบกำรจดักำร เพื่อยกระดบักำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

4. ประเมินหำประเด็นกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Materiality)  และจัดท ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมและ                
สภำพภมูิอำกำศ พร้อมทัง้ก ำหนดดชันีชีว้ดัท่ีส ำคญัและกลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยในกำรด ำเนินงำน 

5. เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อกำรรำยงำนอย่ำงต่อเน่ืองของข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ        
สภำพภมูิอำกำศตำมควำมคำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย 

6. เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศให้พนักงำน ลูกค้ำ      
คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้นโยบำยสิ่งแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศฉบบันี ้ได้ถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และน ำไป
ปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม จงึให้ทกุบริษัทน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์เอสซจีีพีต่อไป 
        
         
 
                   (นำยวิชำญ จิตร์ภกัด)ี 

          ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร   
             บริษัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน)  

             19 กมุภำพนัธ์ 2564 



รายงานการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน 2563

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง จีำ�กัด (มห�ชน)



สารจากประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 

ปีี 2563 ที่่�โลกและปีระเที่ศไที่ยต้้องเผชิิญกับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด 19 ก่อให้้เกิดผลกระที่บในการดำาเนินชิีวิิต้และ 
การดำาเนินธุุรกิจในทุี่กอุต้สาห้กรรม องค์กรทัี่�งภาครัฐและเอกชินได้ร่วิมมือกันปีรับตั้วิ เพื�อรับมือควิามเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�เกิดข้�นอย่างรวิดเร็วิ  ท่ี่ามกลาง
สถานการณ์์ท่ี่�ท้ี่าที่ายน่� เอสซีีจีพ่ยังคงมุ่งมั�นดำาเนินธุุรกิจต้ามปีณิ์ธุาน “เป้้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน” (Sustainable Development Goals) 
กำาห้นดกลยุที่ธุ์และแนวิที่างการดำาเนินงานที่่�ให้้ควิามสำาคัญใน 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวิดล้อม ต้ามห้ลักบรรษัที่ภิบาล 
มุ่งส่่เป้ีาห้มาย “การเป็้นผู้้�นำาด้�านโซลู้ชัันบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจุรในภ้ัมิภัาค” และเพิ�มควิามสำาคัญในแนวิโน้มท่ี่�จะเกิดข้�น เพื�อต้อบรับ
และปีรับต้ัวิให้้เข้ากับสถานการณ์์ พฤต้ิกรรมของผ่้บริโภค และสังคมที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

จดัการควิามเส่�ยงจากการเปีล่�ยนแปีลงของสภาพภม่อิากาศ ลดการใชิพ้ลังงานและการปีล่อยก๊าซีเรือนกระจก ด้วิยการปีรับปีรุงปีระสิที่ธุิภาพ
การใชิ้พลังงานในกระบวินการผลิต้ เพิ�มสัดส่วินของพลังงานห้มุนเวิียนและพลังงานที่างเลือก และฟื้้�นฟื้่พื�นที่่�ปี่าที่ั�งในพื�นที่่�โรงงานและ
พื�นที่่�ปี่าชิุมชิน เพื�อเพิ�มการเก็บกักก๊าซีคาร์บอนไดออกไซีด์โดยธุรรมชิาต้ิ

บริห้ารจัดการนำ�าแบบบ่รณ์าการ ใช้ิเครื�องมือปีระเมินควิามเส่�ยงด้านนำ�า AQUEDUCT Water Risk Atlas ของ WRI มาปีระเมินพื�นที่่�  
“Water Stress Area” ติ้ดต้ามและวิิเคราะห์้แนวิโน้มสถานการณ์์นำ�าของปีระเที่ศไที่ย เชืิ�อมโยงข้อม่ลจากกรมชิลปีระที่าน สำาห้รับการใช้ินำ�า
อุปีโภค บริโภค เเละอุต้สาห้กรรม เพื�อจัดที่ำาแผนป้ีองกันและลดผลกระที่บ และจัดสรรนำ�าทิี่�งท่ี่�ผ่านการบำาบัดแล้วิบางส่วินให้้พื�นท่ี่�เพาะปีล่ก
โดยรอบโรงงาน เพื�อชิ่วิยลดต้้นทีุ่นและเพิ�มรายได้ให้้แก่เกษต้รกรในพื�นที่่�

ส่งเสริมองค์กรให้้ปีราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บปี่วิยจากการที่ำางาน สร้างควิามต้ระห้นักร่้และจิต้สำานึกให้้พนักงานและผ่้เก่�ยวิข้อง
ให้้ม่วิัฒนธุรรมควิามปีลอดภัย ห้่วิงใยในควิามปีลอดภัยของต้นเอง “Care for Self” นำาเที่คโนโลย่มาชิ่วิยให้้เกิดควิามปีลอดภัย 
ที่ั�งในสถานที่่�ปีฏิิบัต้ิงาน การขนส่ง และการใชิ้ยานพาห้นะ รวิมถึงม่การด่แลสุขภาพอนามัยของพนักงานและค่่ธุุรกิจ

ขับเคลื�อนธุุรกิจต้ามห้ลักเศรษฐกิจห้มุนเวิียนต้ลอดที่ั�งห้่วิงโซี่คุณ์ค่า ต้ั�งแต้่การออกแบบสินค้าและบริการโดยใชิ้ที่รัพยากรน้อยลงแต้่ม่
ปีระสิที่ธุิภาพเที่่าเดิมห้รือมากข้�น เพิ�มสัดส่วินการใชิ้วิัสดุที่่�สามารถรไีซีเคลิได ้โดยมน่วิตั้กรรมเปีน็เครื�องมอืสำาคญัในการลดการใชิพ้ลงังานใน 
การผลิต้ และนำาวัิสดุท่ี่�สิ�นอายุกลับมาใช้ิให้ม่ด้วิยกระบวินการท่ี่�เห้มาะสม เพื�อให้้เกิดการห้มุนเวีิยนที่รัพยากรในระบบ ตั้�งแต่้การผลิต้ การบริโภค 
การจัดการของเส่ย รวิมถึงการนำากลับมาใช้ิให้ม่ และส่งเสริมโครงการดา้นการจดัการขยะอยา่งต้อ่เนื�อง ขยายควิามรว่ิมมอืกบัพนัธุมติ้รที่ั�งภาค
ธุุรกิจและเอกชิน เพื�อเพิ�มปีระสิที่ธิุภาพ สร้างควิามต้ระห้นักร้่ และเป็ีนช่ิองที่างการเข้าถึงผ้่บริโภค ซ้ี�งเป็ีนการจัดการขยะตั้�งแต่้ต้้นที่าง รวิมถึง 
การขยายผลโครงการ “บ�านโป่้งโมเด้ลู” ชุิมชินต้้นแบบด้านการจัดการขยะ ต้ามเป้ีาห้มายการพัฒนาชุิมชินให้้ครบทัี่�ง 183 ชุิมชินในอำาเภอ 
บ้านโปี่ง จังห้วิัดราชิบุรี ภายในปีี 2565

เอสซีีจีพ่ให้้คำามั�นวิ่าเราจะมุ่งมั�นดำาเนินธุุรกิจ เพื�อบรรลุเปี้าห้มายการพัฒนาที่่�ยั�งยืน โดยปีระสานพลังกับทีุ่กภาคส่วิน เพื�อสร้างควิาม
พร้อมในการรับมือควิามเปีล่�ยนแปีลงที่่�เกิดข�ึนที่ั�วิโลก และส่งมอบคุณ์ค่าที่่�ยั�งยืนให้้ผ่้ม่ส่วินได้เส่ยทีุ่กกลุ่มต้่อไปี

วิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี
ปร์ะธานเจิ้าหน้าที่ี�บร์ิหาร์

บร์ิษััที่เอสซีีจิี แพคเกจิจิิ�ง จิำากัดี (มหาชน)
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| 03 |อุุดมการณ์์และวิิสััยทััศน์์

อุุดมการณ์์เอุสซ่ีจ่พ่ั
เอสซีีจีีพีียึึดมั่่�นใน “อุุดมการณ์์” 4 ประการของเอสซีีจีีที่ี�สืบต่่อก่นมั่าในการดำาเนินธุุรกิจีอยึ่างต่่อเนื�อง 
ต่ามั่หลั่กธุรรมั่าภิิบาลั ร่บผิิดชอบต่่อส่งคมั่แลัะสิ�งแวดลั้อมั่ซีึ�งคณะกรรมั่การบริษั่ที่ ฝ่่ายึจี่ดการ ต่ลัอดจีนพีน่กงาน 
ทีุ่กระด่บได้ยึึดถืือปฏิิบ่ต่ิต่ามั่อุดมั่การณ์นี�มั่าอยึ่างมั่่�นคง ส่งผิลัให้เอสซีีจีีพีีได้ร่บความั่เชื�อถืือในฐานะองค์กร 
ช่�นแนวหน้าที่ี�ดำาเนินธุุรกิจีอยึ่างเปิดเผิยึ โปร่งใส ต่รวจีสอบได้ แลัะปฏิิบ่ต่ิต่่อผิ้้เกี�ยึวข้องทีุ่กฝ่่ายึอยึ่างเป็นธุรรมั่  

ท้ี่าที่ายตนเอุง เพืั�อุสิ�งท่ี่�ด่กว่ิาเดิม

● ไม่ยึดต้ิดกับควิามสำาเร็จที่ั�งในอด่ต้และปีัจจุบัน
● กล้าคิดนอกกรอบ ไม่ห้ยุดนิ�งเพื�อสิ�งที่่�ด่กวิ่าเดิม
● กล้าแสดงควิามคิดเห้็นที่่�แต้กต้่าง พร้อมยอมรับข้อสรุปี
● กล้าตั้ดสินใจอย่างที่ันเวิลาโดยมก่ารปีระเมินและบริห้ารควิามเส่�ยง
● กล้านำาสิ�งที่่�คิดและเรียนร่้มาปีฏิิบัต้ิให้้เกิดผล โดยไม่รอให้้สถานการณ์์บังคับ

เปิดใจเร่ยนร้้ เปิดรับควิามแตกต่าง

● เปิีดใจ ต้ั�งใจรับฟื้ัง ไม่ยึดติ้ดกับควิามคิดควิามเชิื�อของต้นเองฝ่่ายเด่ยวิ
● ใฝ่่เรียนร่้ ไม่อายที่่�จะบอกวิ่าตั้วิเองไม่ร่้
● ร่วิมมือและสร้างเครือข่ายที่ั�งภายในและภายนอกองค์กร
● กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของต้นเองและพร้อมเรียนร่เ้พื�อก้าวิไปีข้างห้น้า

อุุดมการณ์์ 4 ประการ 
เอุสซ่ีจ่พ่ั

วัิฒนธรรมอุงค์กรด้านนวัิตกรรม

ตั้งมั�นในควิามเป็นธรรม

เอสซีีจีพ่ม่ควิามรับผิดชิอบ 
ต้่อผ่้ที่่�ม่ส่วินเก่�ยวิข้องทีุ่กฝ่่าย 
ไม่วิ่าจะเปี็นผ่้ใชิ้สินค้า ผ่้ถือหุ้้น 
หุ้้นส่วินธุุรกิจ ผ้่ท่ี่�ดำาเนินธุุรกิจด้วิย 
ห้รือพนักงาน จะต้้องได้รับการ
ปีฏิิบัต้ิที่่�เปี็นธุรรมขณ์ะปีระกอบ
ธุุรกิจ ห้รือที่ำางานร่วิมกับเอสซีีจีพ่ 
ด้วิยการ

● ปีฏิิบัต้ิงานซีื�อสัต้ย์ โปีร่งใส  
 ต้รวิจสอบได้ 
● ที่ำางานโดยควิามเสมอภาค  
 ไม่แบ่งแยกกลุ่ม ห้รือม่อคต้ ิ
 ต้่อวิัยวิุฒิ ห้รือชิาต้ิวิุฒิ

เชืื่�อุมั�นในคุณ์ค่าขอุงคน

ให้้ควิามสำาคัญต้่อคุณ์ค่า 
ของพนักงาน และถือวิ่าพนักงาน
เปี็นสมบัต้ิที่่�ม่ค่าที่่�สุด โดยการ

● พยายามคัดสรรบุคลากร 
 ที่่�ม่ควิามร่้ควิามสามารถ  
 และม่คุณ์ธุรรมเข้ามาร่วิมงาน 
 ให้้การฝึ่กฝ่น พัฒนาพนักงาน 
 ให้้พร้อมรับการเปีล่�ยนแปีลง  
 และสร้างควิามมั�นคง 
 และผ่กพันที่างใจ ด้วิยการ 
 จัดสวัิสดิการและผลต้อบแที่น 
 ให้้อย่างด่
● ที่ำางานร่วิมกันเปี็นที่่ม 
 ชิ่วิยเห้ลือกัน และเคารพ 
 ควิามคิดเห้็นซี้�งกันและกัน

มุ่งมั�นในควิามเป็นเลิศ

มุ่งกระที่ำาสิ�งที่่�ถ่กต้้องด้วิยควิาม
ต้ั�งใจให้้บรรลุเปี้าห้มาย และเกิด
ผลในที่างที่่�เปี็นเลิศเสมอ โดย

● มุ่งมั�นที่่�จะปีระกอบธุุรกิจ 
 อย่างด่เย่�ยม เต้็มกำาลัง 
 สต้ิปีัญญาและควิามสามารถ 
 ที่่�ม่อย่่ให้้มากยิ�งข้�น 
● ใฝ่่เรียนร่้และศึกษาสิ�งให้ม่  
 พยายามห้าแนวิที่าง 
 การพัฒนาส่่ควิามเปี็นเลิศ  
 เพื�อให้้ที่ันโลก และฟื้ันฝ่่า 
 อุปีสรรค และพร้อมเผชิิญ 
 การเปีล่�ยนแปีลง เพื�อผล 
 ที่่�ด่ที่่สุดสำาห้รับองค์กร 
 และผ่้เก่�ยวิข้องทีุ่กฝ่่าย

ถืือุมั�นในควิาม 
รับผิดชื่อุบต่อุสังคม

ต้ั�งเจต้นารมณ์์ในการดำาเนิน
ธุุรกิจโดยคำานึงถึงห้น้าที่่�และ
ควิามรับผิดชิอบ ที่่�พึงม่ต้่อ 
ปีระเที่ศชิาต้ิและสังคมส่วินรวิม
เปี็นสำาคัญ จะปีระพฤต้ิต้นเปี็น
พลเมืองด่ที่ำาปีระโยชิน์ให้้แก่
สังคม เปี็นมิต้รต้่อสังคมและ
บริห้ารจัดการที่รัพยากรและสิ�ง
แวิดล้อมอย่างยั�งยืน ในทุี่กชุิมชินท่ี่� 
ดำาเนินธุุรกิจอย่่ ด้วิยการ 

● ที่ำางานด้วิยควิามใส่ใจและ 
 ปีฏิิบัต้ิต้ามมาต้รฐานควิาม 
 ปีลอดภัย อาชิีวิอนามัย และ 
 สิ�งแวิดล้อม 
● ม่จิต้สำานึกร่้รักษาและการใชิ ้
 ที่รัพยากรอย่างร่้คุณ์ค่า  
 รักษาสิ�งแวิดล้อม โดยเริ�ม 
 จากที่่�บ้าน ที่่�ที่ำางาน และ 
 ขยายผลส่่ภายนอก
● ม่ส่วินร่วิมในการรักษา 
 สิ�งแวิดล้อม ด่แลชิุมชิน และ 
 ม่ส่วินร่วิมในการพัฒนาสังคม

ต่่�งมั่่�นในความั่เป็นธุรรมั่

มัุ่่งมั่่�นในความั่เป็นเลัิศ

เชื�อมั่่�นในคุณค่าของคน

ถืือมั่่�นในความั่ร่บผิิดชอบต่่อส่งคมั่

เอสซีีจีีพีีมั่ีความั่มัุ่่งมั่่�นในการสร้างนว่ต่กรรมั่ 

ในการพี่ฒนาธุุรกิจี ผิลัิต่ภิ่ณฑ์์ แลัะกระบวน 

การผิลัิต่ให้ที่่นสมั่่ยึ ต่อบสนองความั่ต่้องการ

ของลั้กค้าที่ี�เปลัี�ยึนแปลังต่ามั่กาลัเวลัา แลัะ

พี่ฒนาส่งคมั่ให้ดีขึ�น ด้วยึการปลั้กฝ่ัง

ว่ฒนธุรรมั่องค์กรในการสร้างนว่ต่กรรมั่ 

การเปิดใจีแลัะการที่้าที่ายึต่นเอง  



วิิสัยทัี่ศน์
เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�นำ�ด้��นโซีลู้ชัันบรรจุีภััณฑ์์แบบครบวงจีรในภ้ัมิิภั�ค 

ด้�วยนวัตกรรมิสินค��แลูะบริก�รทีี่�หลู�กหลู�ย 
ควบค้�กับก�รด้ำ�เนินธุุรกิจีด้�วยก�รพัีฒน�ทีี่�ยั�งยืน
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เป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 

เอสซีีจีีพีีดำาเนินธุุรกิจีต่ามั่แนวที่างการพี่ฒนาที่ี�ยึ่�งยึืน 
โดยึมั่ีนโยึบายึแลัะแนวปฏิิบ่ต่ิที่ี�ช่ดเจีน เพีื�อการบรรลัุ
เป้าหมั่ายึการพี่ฒนาที่ี�ยึ่�งยึืนของโลัก (Sustainable 
Development Goals, SDGs)  มัุ่่งมั่่�นสร้างความั่สมั่ดุลั 
ที่่�งสามั่ด้าน คือ เศรษัฐกิจี ส่งคมั่ แลัะสิ�งแวดลั้อมั่ โดยึมั่ี 
เป้าหมั่ายึส้งสุดคือการช่วยึให้ธุุรกิจีแลัะผิ้้มั่ีส่วนได้เสียึ 
บรรลัุความั่คาดหว่งที่่�งในระยึะส่�นแลัะระยึะยึาวเพีื�อ
การเติ่บโต่ทีี่�ย่ึ�งยืึน แม้ั่อย่้ึในท่ี่ามั่กลัางสถืานการณ์ทีี่�
เปลัี�ยึนแปลังอยึ่างคาดไมั่่ถืึง ด้วยึการพี่ฒนาแลัะเพีิ�มั่
ประสิที่ธุิภิาพีต่ลัอดห่วงโซี่อุปที่าน ที่่�งมั่ีการใช้พีลั่งงาน
ลัดการปลั่อยึของเสียึ เพีื�อสร้างคุณภิาพีชีวิต่ที่ี�ดีกว่า 
สอดคลั้องก่บหลั่กเศรษัฐกิจีหมัุ่นเวียึน  
 
การดำาเนินธุุรกิจีของเอสซีีจีีพีีมุ่ั่งม่ั่�นต่่อการบรรลุัเป้าหมั่ายึ 
การพี่ฒนาที่ี�ยึ่�งยึืนที่่�งหมั่ด 13 เป้าหมั่ายึ

แผู้นการบริโภัคแลูะการผู้ลูิต่อย่างยั�งยืน
(Responsible Consumption and Production) 
รับรองแผนการบริโภคและการผลิต้อย่างยั�งยืน

เมืองแลูะถิิ่�นฐานมนุษย์อย่างยั�งยืน 
(Sustainable Cities and Communities)
ที่ำาให้้เมืองและการต้ั�งถิ�นฐานของมนุษย ์
ม่ควิามปีลอดภัย ที่ั�วิถึง พร้อมรับ 
การเปีล่�ยนแปีลงและพัฒนาอย่างยั�งยืน

อุต่สาหกรรม นวัต่กรรม โครงสร�างพืั�นฐาน
(Industry, Innovation and Infrastructure) 
พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�พร้อมรับการเปีล่�ยนแปีลง 
ส่งเสริมการปีรับตั้วิให้้เป็ีนอุต้สาห้กรรมอย่างยั�งยืน
และทัี่�วิถึงและสนับสนุนนวิัต้กรรม

การจุ�างงานท่ี่�ม่คุณค่าแลูะการเติ่บโต่ที่างเศรษฐกิจุ 
(Decent Work and Economic Growth) 
ส่งเสริมการเต้ิบโต้ที่างเศรษฐกิจที่่�ต้่อเนื�อง
ครอบคลุมและยั�งยืน การจ้างงานที่่�ม่คุณ์ค่า

การรับมือการเป้ลู่�ยนแป้ลูงสภัาพัภั้มิอากาศ
(Climate Action) 
ดำาเนินมาต้รการเร่งด่วิน เพื�อรับมือกับการ
เปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากาศและผลกระที่บ

การใชั�ป้ระโยชัน์จุากระบบนิเวศที่างบก 
(Life On Land)
ปีกปี้อง ฟื้้�นฟื้่ และส่งเสริมการใชิ้ปีระโยชิน์
จากระบบนิเวิศที่างบกอย่างยั�งยืน

สังคมสงบสุขั ยุต่ิธรรม ไม่แบ่งแยก 
(Peace, Justice and Strong Institutions) 
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติ้ธุรรม ไม่แบ่งแยก 
เพื�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน

ความร่วมมือเพัื�อการพััฒนาที่่�ยั�งยืน 
(Partnerships for the Goals) 
สร้างพลังแห่้งการเป็ีนหุ้้นส่วินควิามร่วิมมือ
ระดับสากลต่้อการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน

ม่สุขัภัาพัแลูะความเป้็นอย้่ที่่�ด้่ 
(Good Health and Well-being) 
รับรองการม่สุขภาพและควิามเปี็นอย่่ที่่�ด่
ของทีุ่กคน ในทีุ่กชิ่วิงอายุ

การศึกษาที่่�เที่่าเที่่ยม
(Quality Education)
รับรองการศึกษาที่่�เที่่าเที่่ยมและที่ั�วิถึง
ส่งเสริมการเรียนร่้ต้ลอดชิีวิิต้แก่ทีุ่กคน

ขัจุัด้ความยากจุน
(No Poverty) 
ขจัดควิามยากจนทุี่กร่ปีแบบ ทุี่กสถานท่ี่� 

ความเที่่าเที่่ยมที่างเพัศ
(Gender Equality) 
บรรลุควิามเที่่าเที่่ยมที่างเพศ 
พัฒนาบที่บาที่สต้รีและเด็กผ่้ห้ญิง

การจุัด้การนำ�าแลูะสุขัาภัิบาลู
(Clean Water and Sanitation) 
รับรองการม่นำ�าใชิ้ การจัดการนำ�า 
และสุขาภิบาลที่่�ยั�งยืน

อ้างอิงจิาก https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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ภาพัรวิมธุรกิจ  
เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�นำ�ด้��นโซีลู้ชัันบรรจีุภััณฑ์์แบบครบวงจีรในภ้ัมิิภั�คโด้ยแบ�งธุุรกิจีเป็็น 2 ส�ยธุุรกิจีหลูัก คือ ส�ยธุุรกิจี 
บรรจุีภััณฑ์์แบบครบวงจีร (Integrated Packaging Chain) แลูะส�ยธุุรกิจีเยื�อแลูะกระด้�ษ (Fibrous Chain)

ลักษณ์ะการดำาเนินธุรกิจ  

บรรจุุภััณฑ์์กลู่องลู้กฟู้ก 
(Corrugated Containers)
ม่คุณ์สมบัติ้ในการใชิ้งานห้ลากห้ลาย 
ปีกป้ีองสินค้าไม่ให้้ได้รับควิามเสย่ห้าย 
จากการขนส่ง ม่การระบุรายละเอ่ยด
สินค้าเพื�อสื�อสารกับล่กค้า 
และป้ีองกันการปีลอมแปีลงสินค้า

บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่อนตั่ว
(Flexible Packaging)
เพื�อชิ่วิยยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า 
(Shelf Life) และม่นำ�าห้นักเบาในการ
ขนส่ง

บรรจุุภััณฑ์์แบบคงร้ป้ (Rigid Packaging)
ชิ่วิยนำาเสนอสินค้าบนชิั�นวิางให้้เห้็นเด่นชิัด
ชิ่วิยที่ำาให้้สินค้าจับและถือได้ง่าย นอกจากน่�
ยังถ่กออกแบบให้ง่้ายต้่อการรีไซีเคิล

กระด้าษบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging Paper)
แบ่งออกได้เป็ีน 2 ปีระเภที่ห้ลัก ได้แก่ กระดาษบรรจุภัณ์ฑ์์ 
และผลิต้ภัณ์ฑ์์กระดาษอื�น ๆ  เช่ิน ม้วินลามิเนต้ กระดาษตั้ดแยกแผ่น 
กระดาษม้วิน แผ่นเคลือบผิวิลามิเนต้แรงดันส่ง (High Pressure 
Laminate) และแผงรังผึ�งระบายควิามร้อน เป็ีนต้้น

บรรจุุภััณฑ์์กลู่องพัิมพั์ส่
เพัื�อการแสด้งสินค�า
(Retail Display Packaging)
บรรจุภัณ์ฑ์์สำาห้รับแสดงสินค้า 
ณ์ จุดซีื�อ (Point-of-Purchase) 
และสามารถวิางบนชิั�นวิางสินค้า
ในร้านค้าปีลก่ได้โดยต้รง (Shelf-Ready and Retail-Ready) 
ชิ่วิยส่งเสริมการขายต้ามเที่ศกาล และใชิ้เป็ีนเครื�องป้ีองกันสินค้า
ระห้ว่ิางการขนส่ง

สายธุรกิจบรรจุภัณ์ฑ์์
แบบครบวิงจร
(Integrated
Packaging Chain)

มผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์กว่ิา 120,000 ร่ปีแบบ (SKUs) รองรับต้ลาดผ่้บริโภค
ที่่�ม่ควิามต้้องการห้ลากห้ลายและเต้ิบโต้ส่ง พร้อมด้วิย Inspired 
Solutions Studio ซี้�งให้้บริการโซีล่ชัินด้านการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณ์ฑ์์ เพื�อต้อบสนองต้่อควิามต้้องการของล่กค้าเฉพาะราย

สายธุรกิจ
เยื�อุและกระดาษ
(Fibrous Chain)

ปีระกอบด้วิย บรรจุภัณ์ฑ์์อาห้ารปีลอดภัยที่่�เป็ีนมิต้รต้่อ 
สิ�งแวิดล้อม ภายใต้้แบรนด์ “เฟูสที่์” (Fest) ที่่�ม่ร่ปีที่รง 
และควิามจุห้ลากห้ลาย สวิยงาม สามารถสัมผัสอาห้าร 
ได้โดยต้รง เห้มาะแก่การใชิ้งานของผ่้บริโภค รวิมถึง
ผลิต้ภัณ์ฑ์์จากเยื�อปีระเภที่ต้่างๆ กระดาษพิมพ์เขียน 
และกระดาษอุต้สาห้กรรม 



การดำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ครอบคลุมที่ั�วิภ่มิภาคอาเซีียน 
ในปีี 2563 บริษัที่ม่โรงงานผลิต้ 42 แห้่งใน 5 ปีระเที่ศ
ในภ่มิภาคอาเซีียน ได้แก่ ปีระเที่ศไที่ย ปีระเที่ศเวิียดนาม 
ปีระเที่ศอินโดน่เซีีย ปีระเที่ศฟื้ิลิปีปีินส์ และปีระเที่ศ
มาเลเซีีย  การที่่�บริษัที่ปีระกอบธุุรกิจครอบคลุมพื�นที่่� 
ที่างภ่มิศาสต้ร์นั�น ชิ่วิยส่งเสริมร่ปีแบบธุุรกิจแบบครบวิงจร
ต้ั�งแต้่ธุุรกิจขั�นต้้นจนถึงขั�นปีลายของบริษัที่ให้้ม่ควิาม
แข็งแกร่งมากข้�น เนื�องจากจะชิ่วิยสร้างปีระโยชิน์จากการ
ผนึกกำาลังร่วิมกัน (Synergy) ภายในกลุ่มบริษัที่ย่อยของ

บริษัที่มากข้�น เชิ่น การจัดห้าวิัต้ถุดิบอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ
ในราคาต้ำ�าลงและม่คุณ์ภาพมากข้�น รวิมที่ั�งการแบ่งปีัน
ที่รัพยากร การแลกเปีล่�ยนองค์ควิามร่้และควิามเชิี�ยวิชิาญ
ที่างเที่คนิค บริษัที่ยังได้พัฒนาแพลต้ฟื้อร์มการจัดซีื�อ
วิัต้ถุดิบในระดับภ่มิภาคเพื�อลดต้้นทีุ่นการจัดซีื�อ  นอกจากน่� 
เอสซีีจีพ่ยังม่นโยบายดำาเนินธุุรกิจต้ามแนวิที่างการพัฒนา 
ที่่�ยั�งยืนครอบคลุมทีุ่กปีระเที่ศที่่�เข้าไปีดำาเนินธุุรกิจ

การประกอุบธุรกิจตามลักษณ์ะพ้ืันท่ี่�ที่างภ้มิศาสตร์

ฟิิลิปปินส์
กำาลังผลิต้กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

0.23
ล้านตั้นต้่อปีี

มาเลเซ่ีย
กำาลังผลิต้ 
บรรจุภัณ์ฑ์์อาห้าร

15,800

อิุนโดน่เซ่ีย
กำาลังผลิต้กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

1.40

กำาลังผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์
จากเยื�อและกระดาษ

0.07
ล้านตั้นต่้อปีี

เว่ิยดนาม
กำาลังผลิต้กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

0.50
ล้านตั้นต่้อปีี

กำาลังผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์
จากเยื�อและกระดาษ

0.26
ล้านตั้นต่้อปีี

กำาลังผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์ 
แบบอ่อนต้ัวิ

509
ล้านต้ารางเมต้รต่้อปีี

ประเที่ศไที่ย
กำาลังผลิต้กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

กำาลังผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์ 
จากวิัสดุสมรรถนะส่ง 
และพอลิเมอร์ แบ่งเปี็น 
บรรจุภัณ์ฑ์์แบบอ่อนตั้วิ

กำาลังผลิต้เยื�อ 
และกระดาษ แบ่งเป็ีน 
บรรจุภัณ์ฑ์์อาห้าร

และบรรจุภัณ์ฑ์์แบบคงร่ปี

เยื�อ

และกระดาษพิมพ์เขียน

ล้านตั้นต่้อปีี

กำาลังผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์
จากเยื�อและกระดาษ

0.84
ล้านตั้นต่้อปีี

392
ล้านต้ารางเมต้รต่้อปีี

25,100
ตั้นต้่อปีี

0.56
ล้านตั้นต่้อปีี

0.49
ล้านตั้นต่้อปีี

6,150
ตั้นต้่อปีี

บรรจุภัณ์ฑ์์ 
จากวัิสดุ
สมรรถืนะส้ง
และพัอุลิเมอุร์

6 โรงงาน

2 ปีระเที่ศ

กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

7 โรงงาน

4 ปีระเที่ศ

เยื�อุและ
กระดาษ

4 โรงงาน

2 ปีระเที่ศ

บรรจุภัณ์ฑ์์
จากเยื�อุ 
และกระดาษ

25 โรงงาน

3 ปีระเที่ศ

1.83

ตั้นต้่อปีี ล้านตั้นต่้อปีี
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นวัิตกรรม
เพืั�อุควิามยั�งยืน
เอสซีีจีีพีีมัุ่่งวิจี่ยึแลัะพี่ฒนานว่ต่กรรมั่เพีื�อส่ง
มั่อบโซีลั้ช่นบรรจีุภิ่ณฑ์์ต่ามั่หลั่กเศรษัฐกิจี
หมัุ่นเวียึน ด้วยึกระบวนการผิลัิต่ที่ี�มั่ีประสิที่ธุิภิาพี 
เป็นมั่ิต่รต่่อสิ�งแวดลั้อมั่ เพีิ�มั่ความั่สะดวก 
ปลัอดภิ่ยึ ช่วยึยืึดอายุึสินค้า สามั่ารถืรีไซีเคิลัหรือ 
ย่ึอยึสลัายึได้  แลัะมีั่ความั่คุ้มั่ค่าที่างเศรษัฐกิจี โดยึ 
เราใช้นว่ต่กรรมั่ในกระบวนการผิลัติ่ต่่�งแต่ ่“ตน้นำ้า” 
คือการพ่ีฒนาว่ต่ถุืดิบ เส้นใยึแลัะสารเติ่มั่แต่่ง  
“กลางนำา้” คือการพ่ีฒนาว่สดุกระดาษัแลัะพีลัาสติ่ก 
แลัะ “ปลายนำา้” คือการพี่ฒนาบรรจีุภิ่ณฑ์์สินค้า 

2
Fibrous
Chain
ส�ยธุุรกิจี
เยื�อแลูะกระด้�ษ

1
Integrated
Packaging 
Chain
ส�ยธุุรกิจี 
บรรจุีภััณฑ์์
แบบครบวงจีร

ผลิตภัณ์ฑ์์
กระดาษพิัมพั์เข่ยน

Fiber Technology
เที่คโนโลย่เส้นใย
และสารเติมแต่งข้ันส้ง

ใชิ้สารเต้ิมแต้่งสมรรถนะส่งเพิ�มควิาม 
แข็งแรงให้้กระดาษบรรจุภัณ์ฑ์์ ได้แก ่
แปี้งดัดแปีรนาโนเซีลล่โลส (Fortina) 
และสารเสริมควิามแข็งแรง 
(Powerseries) ร่วิมกับเที่คโนโลย่ 
การดัดแปีลงและวิิศวิกรรมเส้นใย 
เพื�อเพิ�มคุณ์สมบัต้ิต้้านการฉ่กขาด 
และแรงดันที่ะลุ 

• Display Packaging Paper 
 กระดาษเคลือบผิวิสำาห้รับ 
 บรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�ต้้องการงานพิมพ์ 
 คุณ์ภาพส่งและสวิยงาม

• Sack Kraft Paper and Bag 
 กระดาษสำาห้รับผลิต้ถุงอุต้สาห้กรรม เห้น่ยวิ ยืดห้ยุ่น 
 ต้้านที่านต้่อแรงดึงส่ง ที่นต้่อการฉ่กขาด เห้มาะสำาห้รับงาน 
 อุต้สาห้กรรมต้่างๆ  

บรรจุภัณ์ฑ์์
แบบอุ่อุนตัวิ

บรรจุภัณ์ฑ์์
กล่อุงล้กฟ้ิก

บรรจุภัณ์ฑ์์กล่อุงพิัมพั์ส่
เพืั�อุการแสดงสินค้า

กระดาษ
บรรจุภัณ์ฑ์์

บรรจุภัณ์ฑ์์
แบบคงร้ป

บรรจุภัณ์ฑ์์
อุาหารและผลไม้

• Fortina เพิ�มควิามแข็งแรงกระดาษได้มากกวิ่า 30-50%   
 ที่ดแที่นเยื�อใยยาวิ แปี้งดัดแปีรนาโนเซีลล่โลสสามารถใชิ้เปี็น 
 เยื�อที่ดแที่นเยื�อใยยาวิ ซี้�งไม่สามารถผลิต้ได้ในปีระเที่ศ ลดการ
 นำาเข้าเส้นใยจากต้่างปีระเที่ศ

บรรจุภัณ์ฑ์์
อุาหาร

เยื�อุเคม่
ละลายได้



ศ้นย์พััฒนาผลิตภัณ์ฑ์์และเที่คโนโลย่
(Product and Technology
Development Center, PTDC)

เอสซีีจีพ่พัฒนานวิัต้กรรมอย่างต้่อเนื�องที่ั�งใน 
สายธุุรกิจบรรจุภัณ์ฑ์์แบบครบวิงจรและสายธุุรกิจ
เยื�อและกระดาษ โดยม่การพัฒนาจากที่ั�งห้น่วิยงาน
ภายในธุุรกิจและห้น่วิยงานส่วินกลาง ศ่นย์พัฒนา
ผลิต้ภัณ์ฑ์์และเที่คโนโลย่เปี็นห้น่วิยงานที่่�สนับสนุน
การที่ำานวิัต้กรรมของทีุ่กสายธุุรกิจในเอสซีีจีพ ่
ม่ห้้องปีฏิิบัต้ิการ วิิจัย ที่ดลอง ที่ดสอบสำาห้รับ 
การปีระเมินคุณ์ภาพและคุณ์สมบัต้ิผลิต้ภัณ์ฑ์ ์
จากกระบวินการผลิต้ต้่างๆ ซี้�งม่บุคลากรที่่�ที่ำางาน
วิิจัยและพัฒนานวิัต้กรรมต้ามที่ิศที่างของธุุรกิจ 
และสร้างควิามร่วิมมือกับห้น่วิยงานและ
มห้าวิิที่ยาลัยชิั�นนำาต้่างๆ ที่ั�งในปีระเที่ศไที่ย 
และต้่างปีระเที่ศ
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High Strength & Lightweight Technology  
เที่คโนโลย่ผลิตกล่อุงนำ้าหนักเบา 

ใชิ้เที่คโนโลย่การจัดเรียงเส้นใยและจัดโครงสร้างเยื�อกระดาษแบบให้ม่ 
ร่วิมกับเที่คโนโลย่การเคลือบผิวิกระดาษที่่�ที่ำาให้้ม่ควิามแข็งแรงและ
ผิวิเรียบเน่ยนเปี็นพิเศษ ที่ำาให้้งานพิมพ์คมชิัดและสวิยงาม  

• Green Carton 
 บรรจุภัณ์ฑ์์กล่องล่กฟื้่ก
 เพื�อสิ�งแวิดล้อม ลดการใชิ้
 วิัต้ถุดิบกระดาษโดยยังคง
 คุณ์ภาพและควิามแข็งแรง
 เที่่ยบเที่่าเดิม ชิ่วิยลดพลังงาน
 ในการขนส่งและลดต้้นทีุ่นการขนส่ง
 ด้วิยนำ�าห้นักบรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�เบาลง
 ปีระห้ยัดพลังงานในการผลิต้บรรจุภัณ์ฑ์์กล่องล่กฟื้่ก   
 42.38 กิโลวิัต้ต้์ชิั�วิโมงต้่อต้ัน และลดการใชิ้กระดาษ
 ได้มากกวิ่า 25 กรัมต้่อต้ารางเมต้ร ในแต้่ละรุ่นของสินค้า

Coating Technology 
เที่คโนโลย่การเคลือุบผิวิด้วิย  
Bravo Technology

สร้างคุณ์สมบัต้ิพิเศษให้้บรรจุภัณ์ฑ์์ต้ามที่่�ต้้องการ  
เชิ่น ปี้องกันการซี้มผ่านของไขมัน ที่นที่านต้่อจุดเยือกแข็ง 
ควิามเปี็นฉนวิน และปีกปี้องสินค้าได้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ 
ชิ่วิยลดปีริมาณ์วิัสดุที่่�ใชิ้ในการผลิต้ และนำาไปีรีไซีเคิลได้ง่าย

• Fest Chill บรรจุภัณ์ฑ์์เฟื้สท์ี่ ชิิลล์ ผลิต้จากเยื�อย่คาลิปีตั้ส 
 จากปี่าปีล่กเชิิงพาณ์ิชิย์ เคลือบด้วิยฟื้ิล์มที่่�สามารถ

สัมผัสอาห้ารได้โดยต้รง 
เพิ�มควิามแข็งแรง 
บรรจุอาห้ารร้อนได้ถึง 
130 องศาเซีลเซีียส 
ต้อบโจที่ย์บริการ 

 เดลิเวิอรี และเปี็นมิต้ร 
 ต่้อสิ�งแวิดล้อม  สามารถใส่อาห้ารแล้วินำาเข้าต้่้เย็น 
 ในช่ิองธุรรมดาได้ 5 วัิน แล้วินำามาอุ่นร้อนได้ด้วิยไมโครเวิฟื้  
 เพิ�มควิามสะดวิกสบายให้้กับผ่้บริโภคยุคให้ม่ 

• FybroZeal ถุงบรรจุภัณ์ฑ์์กระดาษที่ำาจากเยื�อธุรรมชิาติ้ 
 เคลือบสารเพิ�มการยึดติ้ด แข็งแรง ปิีดผนึกด้วิยควิามร้อน 
 โดยไม่ต้้องเคลือบ 
 ฟื้ิล์มพลาสต้ิก   
 สามารถนำาไปี 
 รีไซีเคิลและ  
 ย่อยสลายเอง  
 ต้ามธุรรมชิาต้ิ

Advanced Material Technology 
เที่คโนโลย่วัิสดุ  

พัฒนาบรรจุภัณ์ฑ์์พอลิเมอร์แบบอ่อนต้ัวิที่่�ผลิต้จากฟื้ิล์มชินิดเด่ยวิกัน 
ทุี่กชัิ�น (Multi-layer mono material) ท่ี่�นำากลับมารีไซีเคิลได้ง่าย แต่้ยังคง
คุณ์สมบัต้ิการปีกปี้องและที่นแรงกระแที่กส่ง และพัฒนาวิัสดุพิเศษ 
Modified Atmosphere Packaging (MAP) เพื�อยืดอายุสินค้าปีระเภที่
อาห้ารสด ม่คุณ์สมบัต้ิควิบคุมการซี้มผ่านของนำ�าและก๊าซีออกซีิเจน

• OptiBreathTM ถุงบรรจุภัณ์ฑ์์รักษาควิามสดของผักและผลไม้  
 ชิ่วิยยืดอายุผลิต้ภัณ์ฑ์์ได้นานข้�นเมื�อเที่่ยบกับถุงที่ั�วิไปี

• OptiSorbXTM บรรจุภัณ์ฑ์์ 
 ยืดอายุซ้ี�งสามารถด่ดซัีบ 
 ก๊าซีออกซิีเจน สำาห้รับผลิต้ภัณ์ฑ์์ 
 ขนมเบเกอรี และอาห้ารท่ี่�ม่ 
 องค์ปีระกอบของไขมัน  
 ห้รือเห้ม็นหื้นได้ง่าย

• Odorlock บรรจุภัณ์ฑ์์ควิบคุม 
 กลิ�นอาห้ารไม่ให้้แพร่กระจาย 
 รบกวินสินค้าอื�น เชิ่น ทีุ่เรียน  
 ปีลาร้า ชิ่วิยให้้ขนส่งและ 
 วิางจำาห้น่ายร่วิมกับสินค้าอื�นได้

• R-1 บรรจุภัณ์ฑ์์พอลิเมอร์ที่่�ผลิต้ 
 จากฟื้ิล์มปีระกบห้ลายชิั�น 
 โดยแต้่ละชิั�นเปี็นพลาสต้ิกชินิด 
 เด่ยวิกันจ้งนำากลับมารีไซีเคิลได้
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โซีล้ชัื่นบรรจุภัณ์ฑ์์แบบครบวิงจร 
ถืือเป็นหว่ใจีสำาค่ญทีี่�เอสซีีจีีพีีเดินหนา้พ่ีฒนาขีดความั่สามั่ารถืในการสร้างสรรค์อย่ึางต่่อเนื�อง เพืี�อต่อบสนองความั่ต้่องการ
ทีี่�หลัากหลัายึของล้ักค้าทุี่กกลุ่ัมั่ ด้วยึผิลัิต่ภ่ิณฑ์์ทีี่�ครอบคลัุมั่ท่ี่�งบรรจีุภ่ิณฑ์์จีากเยืึ�อแลัะกระดาษั บรรจีุภ่ิณฑ์์จีากว่สดุ
สมั่รรถืนะส้งแลัะพีอลิัเมั่อร์ บรรจุีภ่ิณฑ์์อาหาร  รวมั่ท่ี่�งบริการออกแบบ การพิีมั่พ์ี แลัะการต่ลัาด สอดคล้ัองก่บหล่ักเศรษัฐกิจี
หมัุ่นเวียึน ภิายึใต่้กระบวนการผิลัิต่ทีี่�เป็นมั่ิต่รต่่อสิ�งแวดลั้อมั่แลัะการใช้ที่ร่พียึากรอยึ่างคุ้มั่ค่า ช่วยึสร้างประสบการณ์ใหมั่่ 
แก่ผ้้ิบริโภิคอย่ึางสร้างสรรค์  

ยกระดับโซีล้ชัื่น
ด้วิยบุคลากรคุณ์ภาพั 

น่กออกแบบ

35
คน

น่กวิจ่ียึ 
แลัะพ่ีฒนา

90+
คน

ทีี่มั่ขายึแลัะ
บริการล้ักค้า

500+
คน

วิศวกรทีี่�มั่ี 
ความั่เชี�ยึวชาญ

120+
คน

Smart & Functional Solutions
โซีล้ชื่ันบรรจุภัณ์ฑ์์อุัจฉริยะ 
ใช้นว่ต่กรรมั่ด้านการ
ออกแบบว่สดุโครงสร้าง 
การพิีมั่พ์ี แลัะการผิลิัต่
ควบค่้ก่น เพืี�อสร้าง
คุณสมั่บ่ติ่แลัะฟัังก์ช่น
พิีเศษัให้บรรจุีภ่ิณฑ์์ 

• OptiSorbXTM บรรจุภัณ์ฑ์์ 
 ที่่�ม่คุณ์สมบัต้ิปี้องกัน 
 ก๊าซีออกซิีเจนและไอนำ�าส่ง 
 ร่วิมกับเที่คนิคการดด่ซีับ 
 ก๊าซีออกซิีเจนในบรรจุภัณ์ฑ์์ 
 ภายห้ลังการบรรจุ ช่ิวิยคงคุณ์ภาพของสินค้าและยืดอายุการเก็บสินค้าให้้ยาวินานข้�น 
 เห้มาะสำาห้รับผลิต้ภัณ์ฑ์์ที่่�ห้ลากห้ลาย เชิ่น ขนม เบเกอรี ถั�วิ เนื�อสัต้วิ์แปีรร่ปี เป็ีนต้้น

Circular Economy Solutions 
โซีล้ชัื่นเศรษฐกิจหมุนเว่ิยน 
ออกแบบสินค้าแลัะบริการด้วยึการใช้ที่ร่พียึากรให้เกิดประโยึชน์ส้งสุด 
ในทุี่กกระบวนการ 

• บรรจุุภััณฑ์์เฟูสที่์ ไบโอ   
 ผลิต้จากเยื�อย่คาลิปีตั้ส 
 100% จากปี่าปีล่ก 
 เชิิงพาณ์ิชิย์ สัมผัสอาห้าร 
 ได้โดยต้รง เป็ีนมิต้ร 
 ต่้อสิ�งแวิดล้อม ย่อยสลาย 
 ได้ภายใน 60 วิัน สะดวิก 
 กับการอุ่นร้อน นำาเข้า  
 ไมโครเวิฟื้และเต้าอบได้  

Convenience Solutions 
โซีล้ชัื่นอุำานวิยควิามสะดวิก 
ออกแบบแลัะพ่ีฒนาบรรจุีภ่ิณฑ์์เพืี�ออำานวยึความั่สะดวก 
แก่ล้ักค้าแลัะผ้้ิใช้งาน

• EzyPeel อ่กก้าวิของฟื้ิล์มสำาห้รับที่ำาฝ่าปิีดบรรจุภัณ์ฑ์์ พร้อมคุณ์สมบัต้ ิ
 ลอกออกง่าย ลดควิามเส่�ยงของอาห้ารห้กขณ์ะเปิีดบรรจุภัณ์ฑ์์ และไม่ม ่
 เศษพลาสต้ิกเห้ลือต้ิดขอบ เพิ�มควิามสะดวิกสบายให้้แก่ผ่้บริโภค
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Marketing Event Solutions
โซีล้ชัื่นกิจกรรมการตลาด 
นำาเสนอโซีล้ัช่นด้านกิจีกรรมั่ที่างการต่ลัาด 
มั่ีบริการทีี่�หลัากหลัายึ ต่่�งแต่่การออกแบบ 
การพิีมั่พ์ี การผิลิัต่ การติ่ดต่่�ง ไปจีนถึืง 
การจ่ีดการรีไซีเคิลัเมั่ื�อเสร็จีสิ�นการใช้งาน

• PopTech สื�อโฆษณ์าห้รือชิั�นวิางของสำาห้รับ 
 ส่งเสริมการขาย ต้ิดต้ั�งง่ายด้วิยต้นเองได้ภายใน 
 ไม่ก่�วิินาที่่ ด้วิยนวิัต้กรรม PopTech ชิิ�นงาน 
 ผ่านการพิมพ์ที่่�ม่คุณ์ภาพส่ง คมชิัด สวิยงาม

E-commerce Solutions
โซีล้ชัื่นธุรกิจอุ่คอุมเมิร์ซี 
ต่อบโจีที่ย์ึบรรจุีภ่ิณฑ์์ทุี่กร้ปแบบสำาหร่บธุุรกิจีออนไลัน์ 
ท่ี่�งขนาดใหญ่ ขนาดกลัาง แลัะขนาดย่ึอมั่ 

• DezpaX เป็ีน E-commerce Platform ให้ผ้่้ปีระกอบการร้านอาห้าร 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเลือกซีื�อบรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�ห้ลากห้ลาย 
 พร้อมพิมพ์โลโก้สร้างแบรนด์ลงบนบรรจุภัณ์ฑ์์ ด้วิยขั�นต้อน 
 ที่่�สะดวิกสบายที่่�สุด รวิมที่ั�งเปี็นชิ่องที่างจัดจำาห้น่ายสินค้า 
 ของโรงงานผ่ผ้ลิต้และแปีรร่ปีบรรจุภัณ์ฑ์์ ช่ิวิยให้้ผ่้ปีระกอบการ 
 ซีื�อสินค้าได้ในราคายุต้ิธุรรม และสั�งซีื�อ 
 ในจำานวินเห้มาะสมกับขนาดธุุรกิจ

Small Lot Solutions
โซีล้ชัื่นสำาหรับงานย่อุย 
ต่อบสนองผ้้ิประกอบการรายึย่ึอยึ ลัดข้อจีำาก่ด 
ด้านจีำานวนการผิลิัต่ข่�นต่ำ�าแลัะลัดระยึะเวลัา 
การผิลิัต่  

• สื�อเพัื�อการโฆษณา Standee ด้วิยควิามก้าวิห้น้า 
 ของเที่คโนโลย่การพิมพ์ระบบดิจิที่ัลที่่�สามารถพิมพ์ 
 ต้รงจากข้อม่ลไฟื้ล์งาน ไม่ม่ขั�นต้อนการเต้รียมแม่พิมพ์  
 ช่ิวิยลดเวิลาในกระบวินการผลิต้และข้อจำากัดด้าน  
 จำานวินการผลิต้ ส่งเสริมการขายให้้สอดคล้องกับ  
 กลยุที่ธุ์ที่างการต้ลาดของแบรนด์
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ผลการดำาเนินงานด้าน SD ท่ี่�สำาคัญในปี 2563

17%
14

ผู้ลิูตภััณฑ์์

ม้ิลูค��ก�รจัีด้ห�
ทีี่�เป็็นมิิตรต�อสิ�งแวด้ลู�อมิ

4,790
ลู��นบ�ที่

ป็ริมิ�ณของเสีย
ทีี่�ส�งไป็เผู้�กำ�จัีด้

โด้ยไมิ�ก�อป็ระโยชัน์

0.01
กิโลูกรัมิ

ต�อตันผู้ลิูตภััณฑ์์

ค้�ธุุรกิจีทีี่�ได้�รับ
ก�รป็ระเมิินคว�มิเสี�ยง
ด้��นสิ�งแวด้ลู�อมิ สังคมิ

แลูะก�รกำ�กับด้้แลู

100%
ลู��นบ�ที่

เป็นค่้ธุุรกิจีทีี่�มั่ี
มั่้ลัค่าการจ่ีดหา
มั่ากกว่า

1

ของเสีย 
อันตร�ยแลูะไมิ�อันตร�ย 

ทีี่�นำ�ไป็ฝัังกลูบ

0.77ตัน

1,066,999 ตัน

จีากของเสียึท่ี่�งหมั่ดทีี่�จ่ีดการ

ร�ยได้�จี�กก�รข�ย 

92.8
พัีนลู��นบ�ที่

 ไที่ย 52%

 อินโด้นีเซีีย 

14%

 อื�น ๆ  18%

 เวียด้น�มิ 

11%

 ฟิิลิูป็ปิ็นส์ 

3%

 มิ�เลูเซีีย 

2%

ร�ยได้� 
จี�กก�รข�ย 

แยกต�มิป็ระเที่ศ

EBITDA

16.9
พัีนลู��นบ�ที่

โรงง�นผู้ลิูต

42
แห�ง

จีำ�นวนพีนักง�นไที่ย

8,802
คน
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12.8%
ป็ริมิ�ณ

ก๊�ซีเรือนกระจีก
ทีี่�ลูด้ลูง

428,281
ตันค�ร์บอนได้ออกไซีด์้เทีี่ยบเที่��

เทีี่ยึบก่บกรณีปกติ่
ณ ปีฐาน 2550

5.4%
ป็ริมิ�ณ
ก�รใชั�
พีลัูงง�น
ทีี่�ลูด้ลูง

2.3 เพีตะจ้ีลู
เทีี่ยึบก่บกรณีปกติ่
ณ ปีฐาน 2550

สัด้ส�วนก�รใชั�
เชืั�อเพีลิูงที่ด้แที่น

31.0%

สัด้ส�วน
ก�รนำ�นำ��กลัูบมิ�ใชั�ซีำ��

14.1%
ค��ใชั�จี��ยแลูะเงินลูงทุี่น

ด้��นสิ�งแวด้ลู�อมิ

1,081
ลู��นบ�ที่

สินค��แลูะบริก�ร
ทีี่�เป็็นมิิตรต�อสิ�งแวด้ลู�อมิ

ภั�ยใน SCG Green Choice

32
สินค��

สร��งฝั�ยชัะลูอนำ��

687
ฝั�ย

ป็ลู้กป่็�บก 
ในพืี�นทีี่�โรงง�น 

แลูะพืี�นทีี่�นอกโรงง�น

74,097
ต�น

พัีฒน�
แลูะขย�ยผู้ลู

"ชุัมิชันไร�ขยะ"

36
ชุัมิชัน

ก�รลูงทุี่น
เพืี�อก�รวิจัีย พัีฒน�

แลูะนวัตกรรมิ

529
ลู��นบ�ที่

ส�งเสริมิ
ก�รเรียนร้�อ�ชีัพี

ในชุัมิชัน

29
ศ้นย์

พัีฒน�วิส�หกิจีชุัมิชัน - 
ร�ยได้�จี�กโครงก�รหัตถกรรมิ

จัีกส�นจี�กวัสดุ้เหลืูอใชั�
ของโรงง�น

1,859,700
บ�ที่

ก�รสนับสนุน
สินค��ชุัมิชัน

1,910,259
บ�ที่

ทุี่นก�รศึกษ�
ชั�วยเหลืูอเย�วชัน

1,142
ทุี่น

โรงเรียน
60

อัตร�ก�รบ�ด้เจ็ีบจี�ก
ก�รที่ำ�ง�นถึงขั�นหยุด้ง�น 

(พีนักง�น/ค้�ธุุรกิจี)

0.087/0.296
ร�ย

ชัั�วโมิง-คน

1,000,000
ต�อ

ป็ริมิ�ณ
ก�รใชั�นำ��ทีี่�ลูด้ลูง

11.1
ลู��นลู้กบ�กศ์เมิตร
เทีี่ยึบก่บกรณีปกติ่

ณ ปีฐาน 2557

16.8%
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ในวิิกฤตม่โอุกาสเสมอุ
ที่่ามกลางสถืานการณ์์ โควิิด 19

วิิกฤต้โรคระบาดโควิิด 19 ที่ำาให้้ปีี 2563 เปี็นปีีที่่�ที่้าที่ายของ 
ทีุ่กภาคส่วินในสังคมโลก

มาต้รการปี้องกันการระบาดที่่�สำาคัญอย่างห้นึ�ง คือการเวิ้นระยะห่้าง 
ที่างสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้้เกิดการเปีล่�ยนแปีลง
พฤติ้กรรมของผ่้คนมากมาย การ Work from Home ห้ล่กเล่�ยง
กิจกรรมที่่�ม่การรวิมคนห้ม่่มาก และห้ลก่เล่�ยงกิจกรรมในพื�นที่่�
สาธุารณ์ะ เชิ่น ร้านอาห้าร ห้้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ขณ์ะที่่�ภาคธุุรกิจและภาคอุต้สาห้กรรมได้รับผลกระที่บจากกิจกรรม 
ท่ี่�ลดลงเมื�อผ้่คนต้้องอย่่กับบ้านต้ามมาต้รการควิบคุมโรคระบาดของรัฐ

ต้ลอดปีี 2563 เอสซีจีีพไ่ด้ปีรับต้ัวิเพื�อรับมือ เปีล่�ยนวิิกฤต้เป็ีนโอกาส 
ให้้สอดคล้องกับควิามเปีล่�ยนแปีลงส่่วิิถ่ให้ม่ (New Normal) และ 
ยังคงเฝ้่าระวิังและบริห้ารจัดการอย่างรอบคอบ จนกวิ่าโลกจะห้าวิธิุี
อย่่ร่วิมกับโรคอุบัต้ิให้ม่น่�ได้อย่างยั�งยืน
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รับมือุวิิกฤตด้วิย BCM 
Business Continuity Management ห้รือ BCM ของเอสซีีจีพ่ 
ได้ที่ำาการวิางระบบมาต้ั�งแต่้ปีี 2554 เพื�อรองรับสถานการณ์์วิิกฤต้
ต้่างๆ เชิ่น ภัยธุรรมชิาติ้ การก่อการร้าย ฯลฯ และม่การซัีกซ้ีอมแผน
ต้ามระบบเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี เพื�อพร้อมรับสถานการณ์์ท่ี่�อาจเกิดข้�นได้ทุี่กเมื�อ

ที่่�ผ่านมาสถานการณ์์วิิกฤต้มักเกิดข้�นเฉพาะบางพื�นที่่� แต้่โรคระบาด 
โควิิด 19 มก่ารแพร่กระจายไปีทีุ่กพื�นที่่�และแที่บทุี่กปีระเที่ศ

ธวัชัชััย วงศ์ไพัศาลู Sustainability Productivity & Innovation 
Management Director ปีระธุานคณ์ะที่ำางานสถานการณ์์ฉุกเฉิน 
โควิิด 19 เอสซีีจีพ่อธิุบายห้ลัก 4C ที่่�ได้รับมอบห้มายจากปีระธุาน 
เจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารว่ิาปีระกอบด้วิย Care คือควิามห่้วิงใยในพนักงาน ค่่ธุุรกิจ 
สังคม ชุิมชิน ล่กค้า และผ้่เก่�ยวิข้อง Control คือการกำาห้นดมาต้รการ
และแนวิปีฏิิบัติ้ที่่�ชิัดเจน เพื�อควิบคุมสถานการณ์์และควิามเส่�ยง 
ให้้อย่่ ในวิงจำากัด Contingency คือการปีระเมินสถานการณ์์ล่วิงห้น้า 
วิางแผน เต้รียมรับมือกับสิ�งที่่�คาดวิ่าจะเกิดข้�น และบริห้ารจัดการ 
ให้้ธุุรกิจสามารถเดินต่้อไปีได้  และ Communication คือการสื�อสาร
อย่างสมำ�าเสมอและที่ั�วิถึง  

“ผู้้�บริิหาริต้�องเป็็นผู้้�นำา เน่�องจากสถานการิณ์์ไม่ป่็กติ้ เริาต้�องบริิหาริ
ด้�วยความ่ห่วงใยและต้อบสนองฉัับไวทัันสถานการิณ์์  จุด้สำาคัญค่อ
ต้�องม่ีทิัศทัางชััด้เจน ต้�องทัำาให�ล้กทีัม่เห็น ทัำาให�การิขัับเคล่�อนเป็็นไป็
ในทัิศทัางเด้ียวกัน” 

เอสซีีจีพ่ติ้ดต้ามสถานการณ์์ตั้�งแต่้ข่าวิการระบาดครั�งแรกในเมืองอ่่ฮัั่�น 
ปีระเที่ศจีน และเริ�มแจ้งเตื้อนเป็ีนการภายใน เมื�อสถานการณ์์ยกระดับ
จ้งเริ�มปีระชิุมและปีระเมินผลกระที่บต้่อธุุรกิจ จัดเต้รียมระบบรองรับ
มาต้รการต้่างๆ สำาห้รับทีุ่กโรงงานที่ั�งในและต่้างปีระเภที่ เชิ่น ระบบ
คัดกรองผ่้เข้าอาคาร ระบบการเคลื�อนย้ายผ่้สงสัยต้ิดเชิื�อ ระบบการ
ที่ำางานผ่าน VPN การปีระกาศนโยบาย Work from Home และ
การจัดระบบสลับพนักงานเข้างาน การจัดเต้รียมอุปีกรณ์ป์ี้องกันส่วิน
บุคคล ฯลฯ

ด้วิยระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศที่่�ม่ควิามพร้อมและควิามร่วิมมือ 
จากโรงงานทุี่กแห้่งในการซัีกซ้ีอมและเต้รียมควิามพร้อม เมื�อเริ�ม
เปิีดระบบ BCM ปีฏิิบัติ้ต้ามมาต้รการภายใต้้สถานการณ์ฉ์ุกเฉิน 
โดยม่ผ่้บริห้ารทุี่กระดับเปี็นผ่้นำาที่ำาให้้เห้็นเป็ีนตั้วิอย่าง ธุุรกิจและ
โรงงานของเอสซีจีีพ่ทีุ่กแห้่งก็สามารถดำาเนินต่้อไปีได้อย่างต่้อเนื�อง 

“เริาม่ีริะบบทัี�ชัดั้เจน เม่่�อเกิด้เหตุ้วิกฤต้ข้ั�น เริาแค่นำาริะบบทัี�ม่ีอย้่แล�ว 
ม่าใชั�งานและด้ำาเนินการิทุักอย่างไป็ต้าม่ขัั�นต้อน” โอภัาส รักษ์กุลูชัน 
Corporate Human Resources Director ห้นึ�งในคณ์ะที่ำางานฯ 
อธุิบายถึงการที่ำางานของระบบ BCM 

คณ์ะที่ำางานฯ ดังกล่าวิเกิดจากการรวิบรวิมต้ัวิแที่นทุี่กสายงาน 
ท่ี่�เก่�ยวิข้องทัี่�งในปีระเที่ศและต่้างปีระเที่ศ จากสายการผลิต้ การวิจิัย
และพัฒนา การจัดการวิัต้ถุดิบ การวิิศวิกรรม การวิางแผนการต้ลาด
และการขาย การขนส่ง การบุคคล การเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และ
การสื�อสาร มาร่วิมกันกำาห้นดมาต้รการและแนวิที่างปีฏิิบัต้ิ จากนั�น
สื�อสารให้้พนักงาน ค่่ธุุรกิจ และล่กค้า เพื�อให้้ธุุรกิจดำาเนินไปีอย่าง
ต้่อเนื�อง

“กริณี์ทีั�จาการ์ิต้า ป็ริะเทัศอินโด้นีเซีีย พอเกิด้สถานการิณ์์เริาก็ป็ริะเม่ิน
ว่าพ่�นทีั�ทีั�เริาด้ำาเนินธุุริกิจอย่้น่าจะริะบาด้หนักและไม่่ป็ลอด้ภััย เริาจ้ง
ทัำางานโด้ยใชั�เทัคโนโลยีช่ัวย” โอภาสยกตั้วิอย่างสถานการณ์์จริงที่่�
เกิดข้�นกับการรับมืออย่างสอดคล้องกับห้ลัก 4C ที่่�เอสซีีจีพ่ใชิ้เป็ีน
แนวิคิดบริห้ารจัดการภายใต้้สถานการณ์์ฉุกเฉิน

“เหตุ้การิณ์์คริั�งนี�ทัำาให�เริายังเห็นชั่องโหว่ทัี�ต้�องพัฒนาคนขัองเริา
ให�พริ�อม่ม่ากกว่านี� ซี้�งเป็็นเร่ิ�องด้ี เพริาะทัำาให�คนขัองเริาย่ด้หยุ่น 
แขั็งแกริ่ง และพริ�อม่ริับกับทุักสถานการิณ์์ม่ากขั้�น” โอภาสที่บที่วิน
บที่เรียนเห้ตุ้การณ์์ปีี 2563 อย่างต้รงไปีต้รงมา ด้วิยวิสิัยทัี่ศน์ที่่� 
มองเห้็นจุดอ่อนเป็ีนโอกาสปีรับปีรุงองค์กรให้้เข้มแข็งยิ�งข้�น

ธวัชัชััย วงศ์ไพัศาลู 

Sustainability Productivity & Innovation Management 
Director

โอภัาส รักษ์กุลูชัน

Corporate Human Resources Director



Sustainability 
in Focus

| 16 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

ในวิิกฤตม่โอุกาสเสมอุ
ที่่ามกลางสถืานการณ์์ โควิิด 19

นวัิตกรรมเพืั�อุสังคม
นวิัต้กรรมเปี็นเครื�องมือสำาคัญที่่�เอสซีีจีพ่ใชิ้ขับเคลื�อนองค์กร 
ให้้ปีรับต้ัวิอย่างวิ่องไวิและที่ันต่้อควิามเปีล่�ยนแปีลงของสังคมโลก 
โดยได้วิิจัยและพัฒนานวิัต้กรรมมาอย่างต่้อเนื�อง   

Resilience ปรับตัวิเพืั�อุเติบโต
การแพร่ระบาดของโควิิด 19 ที่ำาให้้การดำาเนินธุุรกิจขององค์กร 
ต่้างๆ ปีระสบควิามยากลำาบากถึงขั�นชิะงักงัน ไม่เพ่ยงควิามต้้องการ
ของผ้่บริโภคท่ี่�เปีล่�ยนไปี แต่้ยังรวิมถึงด้านห่้วิงโซ่ีอุปีที่านของการผลิต้ 

ในชิ่วิงสถานการณ์์โควิิด 19  เอสซีจีีพพ่ยายามลดผลกระที่บ 
โดยการจัดห้าวัิต้ถุดิบจากห้ลากห้ลายแห้ล่ง เพิ�มสัดส่วินการจัดห้า
วิัต้ถุดิบห้ลักและบริการจากแห้ล่งภายในปีระเที่ศที่่�สามารถจัดส่ง
วิัต้ถุดิบได้ในเวิลาสั�นกวิ่า รวิมที่ั�งจัดห้าวัิต้ถุดิบจากแห้ล่งวัิต้ถุดิบ
ภายในเอสซีีจีพเ่อง 

ด้านการด่แลล่กค้า เอสซีีจีพ่เน้นการที่ำางานอย่างใกล้ชิิด โดยพัฒนา
โซีล่ชิันที่่�เห้มาะสมกับล่กค้าแต้่ละราย เพื�อต้อบสนองควิามต้้องการ
ของผ้่บริโภคปีลายที่างท่ี่�เพิ�มข้�นอย่างรวิดเร็วิ โดยเฉพาะในผลิต้ภัณ์ฑ์์
บางปีระเภที่ เชิ่น ผลิต้ภัณ์ฑ์์เก่�ยวิกับการดแ่ลรักษาควิามสะอาดและ

ศ่นย์พัฒนาผลิต้ภัณ์ฑ์์และเที่คโนโลย่ของเอสซีจีีพ่ยังได้ผลิต้ 
เจลแอลกอฮั่อล์ที่ำาควิามสะอาดมือมอบให้้แก่ม่ลนิธุิศุภนิมิต้ 
แห้่งปีระเที่ศไที่ย เพื�อมอบให้้เยาวิชินและเจ้าห้น้าที่่�ของมล่นิธุิฯ 
รวิมที่ั�งห้น่วิยงานเครือข่ายในชิุมชิน

“ความ่ทั�าทัายค่อความ่เร่ิงรัิด้เร่ิ�องเวลาทัี�ต้�องรีิบส่งม่อบให�ผู้้�ป็ฏิิบัติ้
งานสาม่าริถใชั�งานได้�ทัันกับสถานการิณ์์ฉุักเฉัิน เริาจ้งแบ่งงานและ
หน�าทัี�กันชัดั้เจน ค�นหาป็ัญหาริะหว่างทัางให�เริ็วเพ่�อจะได้�ม่ีเวลาแก�ไขั 
และสุด้ทั�ายทัำาให�ได้�ผู้ลลัพธุ์ทีั�เหม่าะสม่ทัันเวลาแก่การินำาไป็ใชั� แม่�จะ
ยังไม่่ใชั่ผู้ลิต้ภััณ์ฑ์ท์ัี�ด้ีทัี�สุด้ แต้่ต้�องผู่้านเกณ์ฑ์ม์่าต้ริฐานสากล”
ห้นึ�งในที่่มนวิัต้กรรมของเอสซีจีีพ่บอกเล่าถึงเบื�องห้ลังการวิจิัย 
และพัฒนา

ไม่เพ่ยงโรงพยาบาลที่่�ต้้องการอุปีกรณ์์ปี้องกันการแพร่เชิื�อ 
สถานปีระกอบการห้ลายแห้่งก็มค่วิามจำาเป็ีนและต้้องการเชิ่นกัน  
เอสซีีจีพ่จ้งคิดค้นนวัิต้กรรมมาต้อบโจที่ย์ เช่ิน ฉากกั�น U-space by 
Doozy Pack ซี้�งพัฒนาข้�นมาเพื�อรองรับวิถิ่ชิีวิิต้ New Normal  
ท่ี่�ต้้องเว้ินระยะห่้างที่างสังคม โดยที่ำาจากกระดาษล่กฟ่ื้ก ออกแบบให้้ม่
ห้ลายขนาดและร่ปีแบบ เชิ่น ต้ั�งที่รงต้ัวิย ่ต้ัวิแอล และต้ัวิไอ เพื�อให้้ 
ใชิ้ได้ในทุี่กพื�นที่่� ต้ิดต้ั�งง่าย สะดวิก นำ�าห้นักเบา พับเก็บได้ ไม่เปีลือง
พื�นที่่� อ่กทัี่�งม่ลวิดลายให้้เลือกห้ลายสไต้ล์ นอกจากน่�ยังนำากลับมา
รีไซีเคิลได้ และการพัฒนากระดาษอนามัยใชิ้คลุมต้ัดผมให้้แก ่
ผ่้ปีระกอบการร้านต้ัดผมและร้านเสริมสวิยในพื�นที่่�รอบโรงงาน 
เพื�อให้้ผ่้รับบริการใชิ้กระดาษน่�แที่นการใชิ้ผ้าคลุมซีำ�า ซี้�งจะชิ่วิย 
ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิิด 19 และเพิ�มควิามปีลอดภัย 
ของผ่ใ้ช้ิบริการร้านตั้ดผม
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สุขอนามัย ขวิดบรรจุเจลแอลกอฮั่อล์ ถุงมือยาง 
อาห้ารกระปี๋อง อาห้ารแชิ่แข็ง เครื�องดื�ม 
ไม่มแ่อลกอฮั่อล์ ฯลฯ  รวิมที่ั�งล่กค้าที่่�ดำาเนิน 
ธุุรกิจอ่คอมเมิร์ซีซี้�งเติ้บโต้ข้�นอย่างรวิดเร็วิต้าม
กระแสวิิถ่ให้ม่   

เพื�อต้อบสนองพฤติ้กรรมของผ้่บริโภคท่ี่�นิยมใช้ิบริการ
สั�งอาห้ารเดลิเวิอรี เอสซีจีีพไ่ด้พัฒนาบรรจุภัณ์ฑ์์
อาห้ารเฟูสท์ี่ ชัิลูลู์ (Fest Chill) ที่่�ม่ควิามแข็งแรง 
บรรจุอาห้ารร้อนได้ถึง 130 องศาเซีลเซีียส สามารถ
เรียงซี้อนได้ ต้อบโจที่ย์บริการเดลิเวิอรี และเป็ีนมิต้ร
ต้่อสิ�งแวิดล้อม สามารถใส่อาห้ารแล้วินำาเข้าต้่เ้ย็น
ในชิ่องธุรรมดาได้ 5 วิัน แล้วินำามาอุน่ร้อนได้ด้วิย
ไมโครเวิฟื้ เพิ�มควิามสะดวิกสบายให้ก้ับผ่้บริโภค 
ยุคให้ม่ ข้อสำาคัญห้ลังจากการใชิ้งานยังสามารถ 
ลอกฟิื้ล์มเพื�อนำาไปีรีไซีเคิล และบรรจุภัณ์ฑ์์์สามารถ
ย่อยสลายได้ต้ามธุรรมชิาต้ิภายใน 60 วิัน  ผลิต้ภาย
ใต้้มาต้รฐานระดับสากล ที่ั�งมาต้รฐาน BRC (British 
Retail Consortium), มาต้รฐาน HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) รวิมถึงมาต้รฐาน
ต้ามห้ลักเกณ์ฑ์์และวิิธีุการท่ี่�ด่ในการผลิต้อาห้าร ห้รือ 
GMP (Good Manufacturing Practice) เพื�อให้้
มั�นใจได้วิ่า บรรจุภัณ์ฑ์์อาห้ารปีลอดภัยเฟื้สท์ี่ 
ม่ควิามสะอาด ปีลอดภัย และสามารถสัมผัสอาห้าร
ได้โดยต้รง ไม่มส่ารต้กค้างที่่�เป็ีนอันต้ราย

ที่ั�งยังม่การปีรับเปีล่�ยนร่ปีแบบเป็ีนระบบการซีื�อขายออนไลน ์
ต้ามนโยบาย “ป้รับหน�าร�านส้่หน�า Web” ด้วิยการเปิีดเวิ็บไซีต้์ 
อ่คอมเมิร์ซี www.festforfood.com ซี้�งจำาลองห้น้าร้าน Fest Shop 
ให้้ล่กค้าสามารถเลือกซีื�อบรรจุภัณ์ฑ์์อาห้ารปีลอดภัยเฟื้สท์ี่ได้อย่าง
สะดวิกและรวิดเร็วิ เพิ�มปีระสิที่ธิุภาพในการบริการชิำาระค่าสินค้าผ่าน
ชิ่องที่างการชิำาระเงินออนไลน์ (Online Payment Gateway) ด้วิย
บัต้รเครดิต้และเงินโอนได้อย่างปีลอดภัย พร้อมส่งมอบสินค้า 
ให้้ถึงมือล่กค้าด้วิยการขนส่งท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิุภาพ ด้วิยแนวิคิด “สะด้วกซ้�อ 
สะด้วกสั�ง สะด้วกจุ่าย สะด้วกส่ง”  นอกจากน่�ในเวิ็บไซีต้์ยัง
แนะนำาร้านบรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�จำาห้น่ายสินค้าเฟื้สท์ี่ใกล้เค่ยงกับที่่�อย่่ลก่ค้า 
และแนะนำาร้านอาห้ารที่่�เลือกใชิ้บรรจุภัณ์ฑ์์เฟื้สที่์บนห้น้าเพจ 
“ครัวติ่ด้ด้าว by fest” เพื�อส่งเสริมหุ้้นส่วินที่างธุุรกิจให้้ก้าวิฝ่่า
วิิกฤต้ไปีด้วิยกัน  ควิามสามารถในการปีรับต้ัวิต่้อสถานการณ์์ 
โดยยังคงรักษามาต้รฐานควิามปีลอดภัยและสุขอนามัยขั�นส่งไวิ้ได้ 
ที่ำาให้้เอสซีจีีพ่ได้รับควิามเชิื�อถือจากล่กค้า ส่งผลให้้ปีริมาณ์การขาย
ของเอสซีจีีพ่ในปีี 2563 เพิ�มสง่ข้�นและสามารถขยายฐานล่กค้า 
ได้กว้ิางข้�น 
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Inspired Solutions Studio
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“ที่่ามกลางควิามเปลี�ยนแปลงและเที่ร์นด์ีต่างๆ ที่ี�เกิดีขึ้้�น ที่ั�งการ์เติบโตขึ้องธุร์กิจิอีคอมเมิร์์ซี 

การ์ขึ้ยายตัวิขึ้องผู้้้บร์ิโภัคในภั้มิภัาคอาเซีียน การ์เปลี�ยนแปลงขึ้องไลฟ์์สไตล์ผู้้้บร์ิโภัค และ

การ์ใส่ใจิร์ักษัาสิ�งแวิดีล้อม ที่ี�เข้ึ้ามามีบที่บาที่เพิ�มขึ้้�นต่อการ์พัฒนาบร์ร์จิุภััณฑ์์ 

เอสซีีจีิพีได้ีดีำาเนินงานเชิงรุ์กและจัิดีการ์อย่างร์วิดีเร็์วิผู่้านกลยุุทธ์์การทำางานแบบใกล้ชิิดลูกค้้า 

(Customer-centricity) ดี้วิยการ์เข้ึ้าใจิปัญหาและเพิ�มควิามสามาร์ถในการ์พัฒนานวิัตกร์ร์ม

ในร์้ปแบบขึ้อง Packaging Solutions เพ่�อตอบโจิที่ย์ควิามต้องการ์ขึ้องล้กค้า 

โดียวิางกร์ะบวินการ์ที่ำางานอย่างเป็นร์ะบบ ตั�งแต่การ์รั์บโจิที่ย์จิากล้กค้า นำาเสนอไอเดีีย 

และโซีล้ชัน และจัิดีที่ำาสินค้าตัวิอย่างจินได้ีชิ�นงานทีี่�ตร์งกับควิามต้องการ์  นอกจิากนี�บริ์ษััที่ยังมี 

ควิามพร์้อมที่ั�งบุคลากร์และเที่คโนโลยี มีศู้นย์พัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์และเที่คโนโลยีคิดีค้น

นวัิตกร์ร์มบร์ร์จิุภััณฑ์์ต่างๆ  มีนักออกแบบม่ออาชีพทีี่�พร์้อมสร์้างสร์ร์ค์และให้บริ์การ์แก่ล้กค้า 

ตลอดีจินมีการ์ลงทุี่นเคร์่�องจิักร์และเที่คโนโลยีที่ี�ลำ�าสมัยอย่างต่อเน่�อง  ที่ั�งหมดีนี�เพ่�อส่งมอบ

โซีล้ชันดี้านบร์ร์จิุภััณฑ์์ทีี่�ตอบโจิที่ย์ล้กค้าไดี้มากทีี่�สุดี 

คำาว่ิา ‘โซีล้ชัน’ นำามาใช้นิยามกลยุที่ธ์การ์ดีำาเนินงานกันอย่างกวิ้างขึ้วิางในหลายองค์กร์ 

แต่คำานี�สามาร์ถตีควิามได้ีหลากหลาย จิ้งที่ำาให้เกิดีช่องว่ิางควิามเข้ึ้าใจิที่ี�ไม่ตร์งกัน 

เอสซีีจิีพีตร์ะหนักถึงเร์่�องนี� และเพ่�อสร์้างควิามเข้ึ้าใจิที่ี�ตร์งกันให้แก่ผู้้้เกี�ยวิขึ้้องทีุ่กคน 

ไดี้แก่ พนักงาน ล้กค้า ร์วิมถึงล้กค้าขึ้องล้กค้า (Consumer) จิ้งไดี้ลงทีุ่นสร์้าง 

SCGP Inspired Solutions Studio เพ่�อนำาเสนอโซีล้ชันด้ีานบร์ร์จุิภััณฑ์์ทีี่�หลากหลายและจัิบต้องได้ี 

ช่วิยเพิ�มปร์ะสบการ์ณ์ทีี่�แตกต่าง ร์วิมถึงจิุดีปร์ะกายควิามคิดีให้แก่ล้กค้าในการ์ต่อยอดีพัฒนา

บร์ร์จุิภััณฑ์์ใหม่ๆ เพ่�อตอบโจิที่ย์ควิามต้องการ์ล้กค้าขึ้องล้กค้า (Consumer) ได้ีมากทีี่�สุดี 

เอสซีีจีิพียังยินดีีทีี่�จิะให้สต้ดิีโอแห่งนี�มีส่วินช่วิยส่งเสริ์มและร่์วิมม่อกับสถาบันและมหาวิิที่ยาลัย

ที่ี�เกี�ยวิขึ้้องดี้านการ์ส่งเสร์ิมบร์ร์จิุภััณฑ์์ เพ่�อสร์้างแร์งบันดีาลใจิให้ดีีไซีเนอร์์ร์ุ่นใหม่ ร์วิมถึง

บุคลากร์ทีี่�เกี�ยวิขึ้้องในอุตสาหกร์ร์มนี� มาช่วิยยกร์ะดัีบการ์พัฒนาอุตสาหกร์ร์มบร์ร์จิุภััณฑ์์ 

ในปร์ะเที่ศูไที่ยและภั้มิภัาคให้สามาร์ถแขึ้่งขัึ้นในเวิที่ีร์ะดัีบโลกได้ีต่อไป”

สุชััย กอป้ระเสริฐศรี 

ปีระธุานเจ้าห้น้าที่่�ปีฏิิบัต้ิการ 
กิจการบรรจุภัณ์ฑ์์จากเยื�อและกระดาษ 
บริษัที่เอสซีจีี แพคเกจจิ�ง จำากัด (มห้าชิน)
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“ขัอชั่�นชัม่ SCGP Inspired Solutions Studio ว่าออกแบบ 
ม่าด้�วยแนวคิด้ทีั�ดี้ม่าก ทัั�งการิจัด้ Display และการิแบ่งโซีนต่้างๆ 
ทัำาให�ผู้้�ทัี�ม่าชัม่ได้�เห็นผู้ลิต้ภััณ์ฑ์์ เทัคโนโลยี และนวัต้กริริม่
ทัั�งหม่ด้ขัองเอสซีีจีพี เหม่่อน One Stop Shopping ซี้�งม่ี
หลายตั้วอย่างทีั�น่าสนใจสำาหรัิบบริิษััทัเริา เช่ัน ถุงย่อยสลายได้� 
ซ้ี�งเป็็นบริริจุภััณ์ฑ์์ทัี� ช่ัวยต้อบโจทัย์เริ่�องความ่ยั�งย่นได้�ด้�วย  
บริริจุภััณ์ฑ์์ทัี�ชั่วยย่ด้อายุผู้ลิต้ภัณั์ฑ์์ ก็นับว่าต้ริงกับสินค�าขัองเริา 
Ezy Steam บริริจุภััณ์ฑ์์อาหาริทีั�อุ่นในเต้าไม่โคริเวฟ โด้ยไม่่ต้�อง 
ตั้ด้หร่ิอฉีักซีองทัำาให�ใชั�งานสะด้วกดี้ม่าก นอกจากนี�ก็มี่ Display 
ทัำาจากกริะด้าษัสำาหริับจัด้งานแสด้งสินค�าทัด้แทันการิใชั� 
วัสดุ้อ่�นๆ ทัี�ไม่่สาม่าริถนำากลับม่าใชั�ใหม่่ได้�  เริ็วๆ นี�เริาคงจะพา 
เจ� าหน� าทัี� ในส่ วนต้่ างๆ ทัี� เ กี� ย วขั� องขัองบริิษัั ทัม่าชัม่ 
SCGP Inspired Solutions Studio เพ่�อให�เขัาได้�เห็นอย่างทัี� 
เริาเห็น ในอนาคต้เริาคงมี่โอกาสริ่วม่งานกับเอสซีีจีพีม่ากขั้�น 
โด้ยเฉัพาะการิพัฒนาบริริจุภััณ์ฑ์์สำาหรัิบผู้ลิต้ภััณ์ฑ์์ใหม่่ๆ  เริาเห็นว่า 
เอสซีีจีพีเป็็น Total Packaging Solutions Provider ทัี�ให�บริกิาริ
ล้กค�าได้�คริบทุักอย่างจริิงๆ ตั้�งแต่้การิออกแบบจนถึงการิผู้ลิต้ เรีิยก
ได้�ว่าเป็็นเพ่�อนค้่คิด้และม่ิต้ริค้ธุุ่ริกิจ”

ถิ่นอมวงศ์ แต่�ไพัสิฐพังษ์ 

Chief Administrative Officer 
บริษัที่เบที่าโกร จำากัด (มห้าชิน)

“นับเป็็นศ้นย์นวัต้กริริม่ทีั�ช่ัวยเปิ็ด้มุ่ม่ม่องในการิพัฒนาบริริจุภััณ์ฑ์์
และส่งเสริิม่ผู้ลิต้ภััณ์ฑ์์ขัองเริาให�กับล้กค�า เริาได้�ไอเดี้ยทีั�น่าสนใจม่าก 
อย่างแพคเกจจิ�งทัี�ทัำาเป็็นเฟอริ์นิเจอร์ิใชั�ในคอนโด้ฯ หริ่อ 
กล่องบริริจุภััณ์ฑ์์ทัี�เป็็น Display ได้�ด้�วย ทัำาให�ริ้�สึกแป็ลกใหม่่
และเป็็นไอเดี้ยทีั�เริาสนใจนำาไป็พัฒนาต้ลาด้ต่้อ ทีั�ผู่้านม่าบริิษััทัขัองเริา
ได้�ริ่วม่งานกับ SCGP Inspired Solutions Studio ในเริ่�อง
การิออกแบบและการิพิม่พ์บริริจุภััณ์ฑ์์สำาหริับสินค�าขัองเริาอย้่
แล�ว ซี้�งเทัคโนโลยีการิพิม่พ์ขัองเอสซีจีีพี นับว่าโด้ด้เด้่นสาม่าริถ
ดึ้งด้้ด้ความ่สนใจขัองลก้ค�าและแต้กต้า่งจากบริริจภัุัณ์ฑ์ทั์ั�วๆ ไป็ 
ในทั�องต้ลาด้ ในอนาคต้เริาอาจม่ีโคริงการิเกี�ยวกับบริริจุภััณ์ฑ์์
สำาหริับผู้ลิต้ผู้ลทัางการิเกษัต้ริซี้�งเกิด้จากการิทัี�ผู้้�บริิหาริขัอง 
สิงห์ป็าริ์คเชัียงริายได้�ม่าเยี�ยม่ชัม่ทัี�สต้้ด้ิโอ เอสซีจีีพีม่ีนวัต้กริริม่
ด้�านบริริจุภััณ์ฑ์์ม่ากม่าย ต้่อไป็น่าจะขัยาย SCGP Inspired 
Solutions Studio ให�กว�างขัวางขั้�น เพ่�อจัด้แสด้งสินค�าและ
นวัต้กริริม่ให�ม่ากกว่านี� ชั่วยเป็ิด้โลกทััศน์ให�กับทัางล้กค�า 
ได้�ม่ากขั้�นอีก” 

จัุกรกฤษ เกาที่ัณฑ์์

ผ่้อำานวิยการกลุ่มงานจัดซีื�อกลาง 
บริษัที่บุญรอดบริวิเวิอรี� จำากัด

Inspired Solutions Studio

“เสียงจี�กลู้กค��”
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“SCGP Inspired Solutions Studio ไป็แล�วได้� Inspiration 
กลบัม่าจริงิๆ  แสด้งให�เหน็การิทัำางานม่าอยา่งต้อ่เน่�องขัองเอสซีี
จพี ีและมี่เทัคโนโลยีใหม่่ๆ เขั�าม่าต้อบโจทัย์ล้กค�า ช่ัวยจุด้ป็ริะกาย 
ไอเดี้ยใหม่่ๆ ในการิพัฒนางานขัองเริา ซ้ี�งเดิ้ม่เริามี่โคริงการิทีั�ทัำา 
ร่ิวม่กับทัางเอสซีีจีพีอย่้แล�ว  ยิ�งเม่่�อได้�ม่าชัม่ทีั�สต้้ดิ้โอก็ยิ�งมั่�นใจม่ากข้ั�น 
เม่่�อเขั�าม่าแล�วริ้�สึกเขั�าถึงง่ายเพริาะจัด้สภัาพแวด้ล�อม่เหม่่อน 
อย่้ในชีัวิต้ป็ริะจำาวัน มี่สินค�าหลายอย่างทีั�น่าสนใจและยังไม่่เคยเห็น 
ม่าก่อน เช่ัน กล่องทีั�ทัำาเหม่่อน Jigsaw อย่้บน Pallet ตั้วเดี้ยวกัน
ซ้ี�งน่าจะเหม่าะกับการิส่งออกอาหาริไป็ต่้างป็ริะเทัศ ซ้ี�งเริาอาจ
พัฒนาเป็็นโคริงการิต่้อไป็ อยากให�ส่�อสาริขั�อม่้ลม่ากขั้�นว่า 
วสัดุ้แต้ล่ะอยา่งทัี�จัด้แสด้งมี่สว่นช่ัวยสริ�างความ่ยั�งยน่ได้�อยา่งไริ  
ในอนาคต้อยากจะนำาทัีม่งานด้�านการิพัฒนาบริริจุภััณ์ฑ์์ขัอง
บริิษััทัเริาไป็เยี�ยม่ชัม่ ริ้�สึกป็ริะทัับใจม่ากคริับ” 

กิต่ต่ิ หวังวิวัฒน์ศิลูป้์ 

ผ่้ชิ่วิยกรรมการผ่้จัดการให้ญ่ฝ่่ายวิิจัยและพัฒนา 
บริษัที่เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาห้าร จำากัด (มห้าชิน)

“เริาพาทีัม่การิต้ลาด้ไป็ด้้แล�วได้�ไอเดี้ยใหม่่ๆ กลับม่าม่ากม่าย ไม่่ว่า
จะเป็็นริ้ป็แบบขัองบริริจุภััณ์ฑ์์ทัี�ทัันสมั่ย ต้อบโจทัย์การิใชั�งาน
หลายอย่าง และม่ีบริริจุภััณ์ฑ์์สำาหรัิบการิออกบ้ทัทัี�สวย ทัันสม่ัย  
ม่ีความ่คิด้สริ�างสริริค์ บริิษััทัขัองเริาทัำาผู้ลิต้ภััณ์ฑ์์เกี�ยวกับ 
ผู้�าอ�อม่สำาเร็ิจร้ิป็ พอม่าเห็นบริริจุภััณ์ฑ์์ตั้วหนึ�งทีั�ช่ัวยเก็บกลิ�น ทัำาให� 
เริาได้�ไอเดี้ยว่าอาจม่าใชั�ช่ัวยเก็บกลิ�นขัองผู้�าอ�อม่ทีั�ใชั�แล�ว เพริาะบางครัิ�ง
คุณ์แม่่ก็ยังไม่่สาม่าริถนำาผู้�าอ�อม่ใชั�แล�วไป็ทิั�ง และมี่อีกบริริจุภััณ์ฑ์์ 
หนึ�งทีั�มี่ Barcode เช่ั�อม่ต่้อเขั�า YouTube ด้้โฆษัณ์าได้� ซ้ี�งเหม่าะ 
กับคุณ์แม่่ทัี�ไป็ Shopping ได้�ริ้�ริายละเอียด้ผู้ลิต้ภััณ์ฑ์์ขัองเริา 
เพิ�ม่เติ้ม่ แต่้ต่้อให�นวัต้กริริม่ดี้ขันาด้ไหนถ�าการิบริิการิไม่่ดี้ก็เหม่่อน 
กับการิป็ิด้ป็ริะต้้บ�าน ต้�องยอม่รัิบว่าทัีม่งานขัองเอสซีีจีพีทัุกคน 
ม่ใีจให�กบัการิบริกิาริลก้ค�าม่ากๆ  บริกิาริขัองเอสซีจีพีคีอ่อนัด้บั 1 
และเริายังได้�ความ่คิด้สริ�างสริริค์ม่ากม่ายจาก SCGP Inspired 
Solutions Studio ทัำาให�เอสซีจีีพีเป็็นพันธุม่ิต้ริสำาคัญในการิทัำา
ธุุริกิจขัองเริา” 

ชั่อผู้กา สิที่ธิกรวานิชั 

ผ่้จัดการฝ่่ายจัดซีื�อ
บริษัที่ด่เอสจี อินเต้อร์เนชิั�นแนล (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด (มห้าชิน)



Sustainability 
in Focus

| 22 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

บ้านโป่งโมเดล 
อุำาเภอุ Like (ไร้) ขยะ

ขยะห้นึ�งชิิ�นของใครสักคน อาจไม่เห้็นวิ่าเป็ีนปีัญห้า แต่้เมื�อขยะ 
จากห้ลายๆ บ้านถ่กที่ิ�งกองรวิมกันมากเข้าๆ ก็ส่งกลิ�นเห้ม็นคลุ้ง 
นำ�าเน่าขัง และนำาพาล่กสมุนอย่างยุง แมลงวิัน สัต้ว์ิพาห้ะนำาเชิื�อโรค
มาคุกคามสุขภาพของคนในชิุมชิน 

ขยะ 12 ต้ันต่้อเดือนที่่�บ�านรางพัลูับ ต้ำาบลกรับให้ญ่ อำาเภอบ้านโป่ีง 
จังห้วัิดราชิบุรี เคยอาละวิาดแบบน่�มาก่อน

แต่้ถ้าเดินเข้าไปีในชุิมชินวิันน่� คุณ์จะไม่เห้็นขยะและล่กสมุนของมัน
อ่กแล้วิ

ขยะทุี่กชิิ�นที่่�บ้านรางพลับกลับใจเป็ีนพลเมืองด่ ม่คุณ์ค่า 

และไม่เพ่ยงขยะในชิุมชินแห้่งน่� แต้่ยังอ่กกวิ่า 40 ชิุมชินในอำาเภอ
บ้านโป่ีง 

อำาเภอที่่�อก่ไม่นานจะเป็ีนอำาเภอ Like (ไร้) ขยะของปีระเที่ศไที่ย

ไร้ (ถัืง) ขยะท่ี่�บ้านรางพัลับ 

“คนบ้านร์างพลับเป็นไข้ึ้เล่อดีออกกันเยอะมาก เพร์าะนำ�าขึ้ังจิากขึ้ยะ
ในหม้่บ้านกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุอ์ย่างดีขีึ้องยุงลาย”

สนั�น เต่ชัะด้่ ผ่ใ้ห้ญ่บ้านรางพลับ เล่าถึงปัีญห้าจากขยะของห้ม่่บ้าน
ที่่�ม ่358 ห้ลังคาเรือน คนกวิ่า 1,200 ชิีวิิต้ ซี้�งเขาเคยปีระเมินวิ่า 
ปีีห้นึ�งๆ อาจสร้างขยะมากถึง 150 ตั้น

“เม่�อก่อนเที่ศูบาลมาเก็บขึ้ยะในหม้่บ้านขึ้องเร์าต้องใช้เวิลาร์่วิม 
3-4 ชั�วิโมง เก็บขึ้ยะสัปดีาห์ละ 2-3 วิัน เก็บไปวิันเดีียวิวิันต่อมา
ขึ้ยะก็ล้นถังอีกแล้วิ พอขึ้ยะล้นถังแต่ละบ้านก็เล่�อนถังขึ้ยะไปหน้า
บ้านคนอ่�น ก็ที่ะเลาะเบาะแวิ้งกัน กลายเป็นวิ่าขึ้ยะไม่ไดี้ที่ำาให้บ้าน
เร์าสกปร์กอย่างเดีียวิ แต่ยังที่ำาให้คนร์างพลับแตกแยก เกลียดีชัง
และล้มป่วิยไปพร์้อมๆ กันด้ีวิย”

ขยะจ้งเป็ีนต้้นต้อที่่�เขาต้้องจัดการ ผ่้ให้ญ่บ้านได้ควิามคิดวิ่าปัีญห้า
อย่่ที่่�ถังขยะ ต้ราบใดที่่�ยังม่ถังขยะ ชิาวิบ้านก็จะยังคงที่ิ�งขยะ จง้ขอ
ควิามร่วิมมือกับเที่ศบาลเก็บถังขยะออกจากห้ม่่บ้าน และขอ 
ควิามร่วิมมือจากชุิมชินให้้ค่อยๆ ปีรับตั้วิเปีล่�ยนมาใช้ิถุงดำาแที่น พร้อมกับ
เริ�มแยกขยะกันอย่างจริงจัง จนต้่อมาแม้แต่้ถุงดำาก็ไร้ควิามจำาเป็ีน 

ขยะบ้านรางพลับลดจำานวินลงเรื�อยๆ  ขยะที่่�เที่ศบาลเคยใชิ้เวิลาเก็บ 
3-4 ชิั�วิโมง สุดท้ี่ายใช้ิเวิลาเก็บแค่ไม่ถึงชิั�วิโมง และมาเก็บเพ่ยง
สัปีดาห้์ละครั�งเที่่านั�น

ขยะห้ายไปีไห้น

ขยะห้ายกลายเป็ีนรายได้ของชุิมชิน เพราะชุิมชินเรียนร้่ว่ิาขยะท่ี่�คัดแยก
แล้วิสามารถขายให้้ผ่้ปีระกอบการรับซีื�อขยะนำาไปีรีไซีเคิลต้่อ  
ขยะบางส่วินสามารถนำามาปีระดิษฐ์เปี็นสินค้าที่่�ระลึก เชิ่น ห้มวิกสาน  
ส่วินขยะเศษอาห้ารนำามาที่ำาปุ๋ียห้มักอินที่รีย์ ปีล่กข้าวิและผักสวินครัวิ
ไวิ้กินเองในครอบครัวิ ชิ่วิยลดรายจ่ายแถมได้สุขภาพที่่�ด่คืนมา

“ถ้าเขึ้าที่ิ�งขึ้ยะเที่่ากับเขึ้ากำาลังที่ิ�งร์ายไดี้ขึ้องตัวิเอง ทีุ่กอย่างที่ี�เหล่อ
ใช้ร์อบตัวิพวิกเขึ้า ไม่ใช่ขึ้ยะอีกต่อไปแล้วิ แต่มันคอ่ร์ายไดี้ที่ี�ที่ำาให้
เขึ้ามีเงินที่องเพิ�มขึ้้�น ทีุ่กวัินนี�คนร์างพลับมีร์ายไดี้จิากการ์คัดีแยก
ขึ้ยะไม่น้อยเลย”

ถ้าเข้าไปีในห้ม่่บ้านรางพลับวิันน่� ไม่ม่บ้านไห้นที่่�เราจะไม่เห้็นของใชิ้
ที่่�ที่ำาจากขยะ ต้่จ้ดห้มายที่่�เคยม่ชีิวิิต้เป็ีนเต้าอบไมโครเวิฟื้ กระถาง
ปีล่กต้้นไม้ที่่�เคยเป็ีนกล่องนม กระปี๋องนำ�าอัดลม ห้รือห้มวิกกันน็อก 
แม้แต่้ป้ีายบอกที่างที่่�เคยเป็ีนจานดาวิเที่ย่ม

และห้ากเข้าสวินครัวิข้างบ้านก็จะพบกับนวัิต้กรรม “ถัิ่งหมักรักษ์โลูก” 
ที่่�ฝั่งดินไว้ิ  ปีระกอบข้�นง่ายๆ จากถังพลาสต้ิกสามใบ แต่้สามารถ
ห้มักเศษอาห้ารให้้ย่อยสลายเปี็นปีุ๋ยอย่างม่ปีระสิที่ธิุภาพเร่งให้พ้ืชิผัก
งอกงามโดยไม่ต้้องพึ�งปีุย๋เคม่ 

ถังห้มักรักษ์โลกคือห้นึ�งในนวิัต้กรรมที่่�เอสซีีจีพแ่นะนำาแก่ชุิมชิน
รางพลับ รวิมถึงควิามร่ใ้นการจัดการขยะอื�นๆ ต้ามห้ลักเศรษฐกิจ
ห้มุนเวีิยน และแนวิที่าง SCG Circular Way เพื�อร่วิมสร้าง 
ควิามเข้มแข็งให้้แก่ชิุมชินที่่�มุง่มั�นส่่การเป็ีนชิุมชินปีลอดขยะ  

ควิามสำาเร็จจากควิามร่วิมมือร่วิมใจในการจัดการขยะของบ้าน 
รางพลับที่ำาให้้ชุิมชินแห่้งน่�ได้รับรางวัิลชินะเลิศ ปีระเภที่ชุิมชินขนาดให้ญ่ 
ในการปีระกวิดโครงการชิุมชินปีลอดขยะ (Zero Waste)  
ของกรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้อม ปีระจำาปีี 2562 

สนั�น เต่ชัะด้่
ผ่้ให้ญ่บ้าน

รางพลับ
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บ้านโป่งผลักดัน 17 อุงค์กร
ปกครอุงส่วินท้ี่อุงถิื�นจัดการขยะ    

เดินที่างไปีต้ามถนนเพชิรเกษมจากจังห้วัิดนครปีฐมแล้วิแยกเข้า
ที่างห้ลวิงสาย 323 เพื�อมุ่งส่่จังห้วิัดกาญจนบุรี ก็จะถึงอำาเภอ
บ้านโป่ีง จังห้วิัดราชิบุรี ซี้�งอย่่ห้่างจากกรุงเที่พมห้านครราวิ 75 
กิโลเมต้ร ม่พื�นท่ี่� 390 ต้ารางกิโลเมต้ร ปีระชิากรส่งถึง 173,000 คน 
ภายใต้้การด่แลขององค์กรปีกครองส่วินที่้องถิ�น 17 แห้่ง 
(เที่ศบาลเมือง เที่ศบาลต้ำาบล และองค์การบริห้ารส่วินต้ำาบล)

“บ�านโป้่ง” นับเป็ีนอำาเภอเศรษฐกิจของราชิบุรี  ที่่�น่�ม่โรงงานมากถึง 
600 แห้่ง รวิมที่ั�งโรงงานผลิต้กระดาษบรรจุภัณ์ฑ์์ของเอสซีีจีพ ่
ในต้ำาบลท่ี่าผา ซี้�งต้ลอดเวิลาที่่�ผ่านมาได้ดำาเนินการสนับสนุน
โครงการ CSR ของชุิมชินรอบโรงงานมาต้ลอด รวิมที่ั�ง 
บ้านรางพลับ ต้ำาบลกรับให้ญ่ ที่่�อย่่ห้่างข้�นไปีที่างต้อนเห้นือ

เมื�อ ที่ศพัลู เผู้ื�อนอุด้ม นายอำาเภอบ้านโป่ีง (ปีี 2562-2563) เห้็น
ปีัญห้าขยะของอำาเภอที่่�ม่ปีริมาณ์มากถึงวิันละ 171 ตั้น จากการท่ี่�
เมืองขยายตั้วิ ขยะจากร้านค้าร้านอาห้ารท่ี่�ม่จำานวินมาก  เขาจ้งตั้�งใจ
จะขับเคลื�อนการจัดการขยะทัี่�วิทัี่�งอำาเภอ ก็พอด่กับท่ี่�รัฐบาลม่นโยบาย 
การจัดการขยะม่ลฝ่อยชิุมชินต้ั�งแต่้ต้้นที่าง รวิมที่ั�งเอสซีีจีพ่ได้ร่วิม
แสดงเจต้นารมณ์ก์ับอำาเภอบ้างโป่ีงเพื�อผลักดันห้ลักเศรษฐกิจ
ห้มุนเวีิยนส่่ชุิมชิน จ้งเกิดโครงการ “บ�านโป่้งโมเด้ลู” จากควิาม
ร่วิมมือของสามภาคส่วิน คือ ภาคราชิการ ภาคเอกชิน และภาค
ปีระชิาชิน ต้ั�งเป้ีาห้มายสร้างเครือข่ายชิุมชินต้้นแบบการจัดการขยะ
ระดับอำาเภอที่่�ม่ปีระสิที่ธุิภาพ โดยชิักชิวินองค์กรปีกครองส่วินที่้องถิ�น
ของอำาเภอบ้านโป่ีงที่ั�ง 17 แห้่ง ให้ค้ัดเลือกชิุมชินมาเข้าร่วิมแห้่งละ 
1 ชิุมชิน พร้อมกับกระตุ้น้ควิามต้ื�นตั้วิของชิุมชินที่่�เข้าร่วิมด้วิยการจัด
ปีระกวิด “ชัุมชัน Like (ไร�) ขัยะ” ภายในระยะเวิลา 4 เดือน

บ้านรางพลับท่ี่�ผ่านร้อนห้นาวิมาแล้วิกับการเรียนร้่เรื�องการจัดการขยะ
ของชิุมชินได้รับการวิางบที่บาที่ให้้เป็ีนครใ่ห้ญ่ถ่ายที่อดปีระสบการณ์์
ให้้ชุิมชินอื�นๆ 

“เร์าคิดีวิ่าตัวิอย่างทีี่�ดีีมีค่ามากกวิ่าคำาสอน เร์าไปสอนไปบอกเขึ้า
อย่างเดีียวิ เขึ้าไม่ฟ์ังหร์อก ต่อให้เร์าเป็นนายอำาเภัอ เร์าจิ้งให้บ้าน
ร์างพลับเป็นคร์้ แล้วิก็ให้หม้่บ้านที่ี�สนใจิมาเร์ียนร์้้การ์จัิดีการ์ขึ้ยะ”

ขณ์ะที่่�เอสซีีจีพไ่ด้เข้ามาม่ส่วินร่วิมกำาห้นดจุดห้มายของโครงการ 
ร่วิมแลกเปีล่�ยนปีรับมุมมองและทัี่ศนคติ้กับทุี่กภาคส่วินให้้มุ่งไปีใน
ทิี่ศที่างเด่ยวิกัน โดยเฉพาะการให้้ควิามร้่ควิามเข้าใจในการจัดการขยะ 

ที่ศพัลู เผู้ื�อนอุด้ม
นายอำาเภอบ้านโปี่ง (ปีี 2562-2563)

ที่่�ถ่กต้้อง รวิมที่ั�งสนับสนุนงบปีระมาณ์ในการจัดการสถานที่่� 
และกิจกรรมห้ลายอย่างของโครงการ

“เร์าคนเดีียวิที่ำาไม่สำาเร์็จิ การ์ที่ี�บ้านโป่งโมเดีลจิะสำาเร์็จิไดี้ ทีุ่กฝ่่าย
ต้องร์่วิมม่อกัน” ที่ศพลยำ�าถึงควิามสำาคัญของการร่วิมแรงร่วิมใจ 
จากทุี่กภาคส่วิน
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การขยายผลส่้ชุื่มชื่นอืุ�น 

บ�านอ�ออ่เขีัยวเป็ีนห้นึ�งในชิุมชินที่่�เข้าร่วิมโครงการบ้านโป่ีงโมเดล 
และม่ควิามเข้าใจเรื�องการจัดการขยะมาก่อน เพราะต้ั�งอย่่ติ้ดกับ 
บ้านรางพลับ

ที่่�น่�ยังเผชิิญปัีญห้าขยะคล้ายคลึงกัน ที่ั�งโรคไข้เลือดออก 
และสุขอนามัยของคนในชิุมชิน รวิมถึงปัีญห้าอาชิญากรรม 

“เม่�อขึ้ยะน้อยลงสิ�งแวิดีล้อมก็ดีีขึ้้�น โร์คไข้ึ้เลอ่ดีออกที่ี�เคยติดีอันดีับ
แที่บจิะหมดีไป ขึ้ณะทีี่�ปัญหาลักเล็กขึ้โมยน้อยไม่มีอีก เน่�องจิากเร์า
ตั�งหน่วิยงานคอยดี้แลขึ้ยะจิร์ว่ิามีคนจิากที่ี�อ่�นมาที่ิ�งขึ้ยะในชุมชน 
เร์าหร์อ่ไม่ ก็เลยได้ีตร์วิจิตร์าเร์่�องลักขึ้โมยไปดี้วิย กลายเป็นวิ่า 
ทีุ่กปัญหาที่ี�เคยเกิดีขึ้้�นและแก้ไขึ้ไม่ไดี้ เร์าที่ำาสำาเร์็จิดี้วิยการ์จัิดีการ์
ขึ้ยะที่ั�งหมดี” สุชัาต่ิ ชั้�นใจุ ผ่้ให้ญ่บ้านอ้ออ่เขียวิ เล่าด้วิยควิามภ่มิใจ

สุชัาต่ิ ชั้�นใจุ
ผ่้ให้ญ่บ้านอ้ออ่เขียวิ

บ้านโป่งโมเดล 
อุำาเภอุ Like (ไร้) ขยะ

การคัดแยกขยะที่ำาให้้ชิุมชินบ้านอ้ออเ่ขียวิมร่ายได้จากการขาย 
ขยะรีไซีเคิล ต้ั�งกลุ่มจักสานนำาขยะที่่�เห้ลือใชิ้มาสานเป็ีนผลิต้ภัณ์ฑ์์
อย่างต้ะกร้า ถ้วิยกาแฟื้ ห้มวิก  ส่วินขยะเศษอาห้ารนอกจากห้มักที่ำา
ปีุ๋ยแล้วิยังนำาไปีเป็ีนอาห้ารเล่�ยงห้มแ่ละเล่�ยงปีลา โดยชุิมชินคิดค้น
การแปีรร่ปีขยะอาห้ารเป็ีนอาห้ารปีลาแบบเม็ด พร้อมต้ั�งชิื�อให้้เล่นๆ 
ว่ิา “มัจุฉารักษ์โลูก”

แที่นการรังเกย่จขยะ เป็ีน “Like” ขยะ ด้วิยปีระจักษ์แจ้งในคุณ์ค่า 
จง้เป็ีนห้ัวิใจของการ “ไร�” ขยะ

บ�านหนองไม�เฝ้้า ต้ำาบลเขาขลุง ที่่�อย่่ห้่างออกไปีที่างด้านต้ะวัินต้ก
ของอำาเภอบ้านโป่ีง เมื�อเข้าร่วิมโครงการบ้านโป่ีงโมเดลก็ต้ั�งใจ 
เรียนร่เ้รื�องการจัดการขยะจากบ้านรางพลับ และนำามาปีระยุกต์้ใชิ้กับ
ชิุมชินของต้นเอง บวิกกับต้้นทุี่นของชิุมชินที่่�ม่ควิามสามัคค ่
กลมเกล่ยวิ ที่ำาให้้การจัดการขยะปีระสบควิามสำาเร็จ 

“ทีุ่กคร์ั�งที่ี�มีการ์จิัดีงานในวิันสำาคัญ 
ไม่วิ่าจิะเป็นวัินพ่อ วัินแม่ หร์่อ 
วัินสำาคัญที่างศูาสนา คนในชุมชนจิะ
ร์่วิมแร์งร์่วิมใจิจินงานสำาเร์็จิ ชุมชน
ขึ้องเร์ามีควิามสามัคคี แต่เร์าขึ้าดี
ควิามร้้์ในการ์จัิดีการ์ขึ้ยะอย่างมี
ปร์ะสิที่ธิภัาพ ที่ำาให้เร์าพากันเดีิน 
ผู้ิดีที่างกันทัี่�งหม่้บ้านอย่้หลายปี” 
สมบัติ่ เที่พัรส นายกองค์การบริห้าร
ส่วินต้ำาบลเขาขลุง เล่าถึงควิามผิดพลาด
แต่้เดิมท่ี่�ชุิมชินกำาจัดขยะโดยการเผาขยะ
ควัินโขมง ที่ำาให้้เกิดมลพิษในอากาศ 
และการปีล่อยให้ม้่แห้ล่งขยะนำ�าขัง 
ที่่�ที่ำาให้้เกิดโรคไข้เลือดออก

วัินน่�บ้านห้นองไม้เฝ้่าต้ั�งศ่นย์เรียนร่ก้ารจัดการขยะที่่�ใชิ้ปีระโยชิน์จาก
ขยะอย่างห้ลากห้ลาย เชิ่น ปุ๋ียห้มัก นำ�าห้มักชิีวิภาพ อาห้ารไส้เดือน 
โดยเฉพาะการแปีรร่ปีเศษผ้าเป็ีนผ้าเช็ิดเครื�องยนต้์ซี้�งกลายเป็ีน
สินค้าที่่�โรงงานผลิต้เครื�องยนต์้สั�งซีื�อจำานวินมาก  ส่วินรายได้จาก
การคัดแยกขยะชิุมชินยังนำาเข้าเป็ีนเงินกองกลางสำาห้รับด่แล 
คนในชิุมชินที่่�ต้้องการควิามช่ิวิยเห้ลือ เชิ่น ผ่้พิการ ผ่้ป่ีวิยต้ิดเต้ย่ง 
และเป็ีนทีุ่นการศึกษาแก่เด็กที่่�ยากจน แต้่เรียนด่ 

“จิากทีี่�เคยเผู้าขึ้ยะ ตอนนี�เร์าคิดีถึงส่วินร์วิมมากข้ึ้�น เพร์าะมันไม่ได้ี
เด่ีอดีร้์อนแค่เร์า แต่ยังส่งผู้ลกร์ะที่บต่อสิ�งแวิดีล้อมโดียร์วิมดี้วิย 
มันที่ำาให้เร์าคิดีถึงคนอ่�นมากกว่ิาเดีิม นี�ค่อสิ�งที่ี�เร์าไดี้จิาก 
การ์จิัดีการ์ขึ้ยะ 

ไม่ใช่แค่บ้านเร์าที่ี�สะอาดีขึ้้�น แต่ใจิเร์ายังสะอาดีขึ้้�นดี้วิย”

สมบัต่ิ เที่พัรส
นายกองค์การบริห้าร

ส่วินต้ำาบลเขาขลุง
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สหรัฐ พััฒนวิบ้ลูย์
ผ่้อำานวิยการบริษัที่สยามคราฟื้ท์ี่อุต้สาห้กรรม จำากัด 
ในเอสซีีจีพ ่โรงงานบ้านโปี่ง

ควิามสำาเร็จอุ่กก้าวิหน่�ง
ชุิมชินบ้านห้นองไม้เฝ้่าได้รับรางวัิลชินะเลิศการปีระกวิด “ชุัมชัน Like 
(ไร�) ขัยะ” และยังได้รับรางวิัลชิมเชิยในการปีระกวิดโครงการชุิมชิน
ปีลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้อม 
ปีระจำาปีี 2563 ต่้อเนื�องจากคร่ให้ญ่ต้้นแบบบ้านรางพลับที่่�ได้รับ
รางวิัลไปีในปีีก่อนห้น้า (2562) ยืนยันควิามสำาเร็จในอ่กก้าวิห้นึ�ง 
ของบ้านโป่ีงโมเดลที่่�ม่ชิื�อที่างการคือ “โครงการชุัมชันต่�นแบบ 
ต่ามหลัูกเศรษฐกิจุหมุนเวียนอำาเภัอบ�านโป่้ง” (Banpong Circular 
Economy Community Project) 

โครงการน่�มุ่งห้วัิงให้้คนในชิุมชินม่ควิามร่้และสามารถจัดการขยะ 
ในชิุมชินของต้นเองได้ต้ามห้ลักเศรษฐกิจห้มุนเวีิยน ใชิ้น้อย ใชิ้ซีำ�า 
นำากลับมาใชิ้ให้ม่ และนำาขยะไปีที่ำาปีระโยชิน์และเพิ�มม่ลค่า เพื�อ 
สร้างสุขภาพอนามัยและสิ�งแวิดล้อมที่่�ด่ในทุี่กพื�นที่่�ของอำาเภอ 
พร้อมสร้างร่ปีแบบการจัดการขยะชิุมชินระดับอำาเภอที่่�ม่ปีระสิที่ธิุภาพ 
และสร้างกลไกควิามเชิื�อมโยงการปีฏิิบัต้ิงานและภาค่เครือข่าย 
การม่ส่วินร่วิมในการแก้ไขปีัญห้าการจัดการขยะของปีระเที่ศ

“เอสซีีจีิพียินดีีที่ี�ไดี้ร์่วิมสร์้างชุมชนต้นแบบที่ี�มีการ์จิัดีการ์ขึ้ยะ และ
เร์าจิะยังคงให้ควิามร่์วิมม่อในการ์ขึ้ยายผู้ลชุมชนต้นแบบการ์จัิดีการ์ขึ้ยะ
ให้คร์บทุี่กชุมชนในอำาเภัอบ้านโป่ง” สหรัฐ พััฒนวิบ้ลูย์ ผ้่อำานวิยการ 
บริษัที่สยามคราฟื้ท์ี่อุต้สาห้กรรม จำากัด ในเอสซีีจีพ่ โรงงานบ้านโป่ีง 
แสดงควิามมุง่มั�นของภาคเอกชินที่่�ได้เข้าเป็ีนห้นึ�งในพลังขับเคลื�อน
ชิุมชินต้้นแบบการจัดการขยะอย่างยั�งยืน

ผลจากการรวิมพลังของคนบ้านโป่ีงทีุ่กภาคส่วิน ที่ำาให้ม้่ชิุมชิน 
ไร้ขยะต้้นแบบข้�นที่ั�งห้มด 41 ชิุมชินในปีี 2563 และโครงการต้ั�งเป้ีา
จะขยายผลให้้ครบที่ั�ง 183 ชิุมชินของอำาเภอบ้านโป่ีงในปีี 2565

จากอำาเภอที่่�ม่ปัีญห้าขยะ บ้านโป่ีงกำาลังเปีล่�ยนไปีส่่อำาเภอที่่�จัดการ
ขยะได้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพต้ั�งแต่้ต้้นที่าง

อำาเภอที่่�อก่ไม่นานจะเป็ีนอำาเภอ Like (ไร้) ขยะของปีระเที่ศไที่ย
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แนวิที่างการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
โครงสร้างบรรษัที่ภิบาลเอุสซ่ีจ่พ่ั
เอสซีีจีีพีีกำ�หนด้โครงสร��งองค์กร ผู้้�รับผิู้ด้ชัอบ แลูะก�รกำ�กับด้้แลูกิจีก�รให�เหมิ�ะสมิกับธุุรกิจี โด้ยมุิ�งให�เกิด้ก�รตรวจีสอบแลูะถ�วงดุ้ลูอำ�น�จี 
เพืี�อให�เกิด้ป็ระสิที่ธิุภั�พีแลูะป็ระสิที่ธิุผู้ลูในก�รกำ�กับด้้แลูกิจีก�รทีี่�ดี้แลูะก�รด้ำ�เนินง�นทีี่�สร��งโอก�สแลูะคุณค��แก�กิจีก�รทีี่�ยั�งยืน เพืี�อให�มัิ�นใจีว��
เอสซีีจีีพีีด้ำ�เนินง�นด้�วยคว�มิรับผิู้ด้ชัอบ โป็ร�งใส แลูะเป็็นธุรรมิ ส�มิ�รถเป็็นแบบอย��งทีี่�ดี้ในก�รป็ฏิิบัติต�มิหลัูกบรรษัที่ภิับ�ลูแลูะจีรรย�บรรณ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ แต่่งต่่�งคณะกรรมั่การต่รวจีสอบ คณะกรรมั่การพิีจีารณาค่าต่อบแที่น แลัะคณะกรรมั่การบรรษ่ัที่ภิิบาลัแลัะสรรหา เพืี�อดำาเนินงาน
ต่ามั่หน้าทีี่�ทีี่�คณะกรรมั่การบริษ่ัที่มั่อบหมั่ายึ  คณะกรรมั่การบริษ่ัที่เป็นผ้้ิพิีจีารณาแลัะอนุมั่่ติ่โครงสร้าง นโยึบายึ แลัะแนวปฏิิบ่ติ่ด้านบรรษ่ัที่ภิิบาลั 
ใหเ้ป็นแนวที่างเดียึวก่นที่่�วท่ี่�งองค์กร โดยึติ่ดต่ามั่ด้แลัการปฏิิบ่ติ่งาน ประเมั่นิผิลั แลัะที่บที่วนแนวปฏิิบ่ต่ด้ิานบรรษัท่ี่ภิิบาลัท่ี่�งในระด่บประเที่ศแลัะระด่บ
สากลัให้มั่ีความั่เหมั่าะสมั่เป็นประจีำาทุี่กปี   

คณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิบาลและสรรหา ที่ำาหน้าทีี่�พิีจีารณาแลัะเสนอแนะโครงสร้าง นโยึบายึ แลัะแนวปฏิิบ่ติ่ด้านบรรษ่ัที่ภิิบาลัให้คณะกรรมั่การ
บริษ่ัที่พิีจีารณา รวมั่ท่ี่�งติ่ดต่ามั่ด้แลัการปฏิิบ่ติ่งานของคณะกรรมั่การบริษ่ัที่แลัะคณะจ่ีดการให้เป็นไปต่ามั่นโยึบายึด้านบรรษ่ัที่ภิิบาลัอย่ึางเคร่งคร่ด

ผู้้�สอบบัญชัี

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�ป้ฏิบิัต่ิการ
กิจุการบรรจุุภััณฑ์์

จุากเยื�อแลูะกระด้าษ 

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�ป้ฏิบิัต่ิการ
กิจุการบรรจุุภััณฑ์์

จุากวัสดุ้สมรรถิ่นะสง้
แลูะพัอลูิเมอร์ 

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�บริหาร
สายธุรกิจุต่่างป้ระเที่ศ

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�บริหาร
สายการเงิน

Planning & Risk
Management

เลูขัานุการบริษัที่

สายการรายงาน

สายการกำากับด้้แลู

คณะกรรมการ 
บริษัที่เอสซีจีุ แพัคเกจุจุิ�ง จุำากัด้ (มหาชัน)

ผู้้�ถืิ่อหุ�น

สายธุรกิจุบรรจุุภััณฑ์์ 
แบบครบวงจุร

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�ป้ฏิบัิต่ิการ 
กิจุการเยื�อแลูะกระด้าษ

สายธุรกิจุเยื�อแลูะกระด้าษ

คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภัิบาลูแลูะสรรหา

คณะกรรมการบุคคลู

คณะกรรมการต่รวจุสอบ

คณะกรรมการ 
พัิจุารณาค่าต่อบแที่น

คณะจัุด้การ

สำานักงานต่รวจุสอบ

Center of Excellence and 
Compliance Management

คณะจัุด้การบริหารความเส่�ยง

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�บริหาร

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�ป้ฏิบิัต่ิการ
กิจุการกระด้าษบรรจุุภััณฑ์์ 
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โครงสร้างการดำาเนินงานเพืั�อุควิามยั�งยืน
เอสซีีจีีพีีพิีจี�รณ�คว�มิเสี�ยงแลูะโอก�ส คว�มิต�องก�ร แลูะคว�มิค�ด้หวังของผู้้�มีิส�วนได้�เสียทุี่กกลุู�มิ เพืี�อนำ�ข�อม้ิลูมิ�ใชั�กำ�หนด้กลูยุที่ธ์ุ 
ก�รด้ำ�เนินธุุรกิจีให�เติบโตอย��งยั�งยืน ให�เกิด้คว�มิสมิดุ้ลูทัี่�งด้��นเศรษฐกิจี สังคมิ แลูะสิ�งแวด้ลู�อมิ โด้ยมุิ�งมัิ�นพัีฒน�โซีลู้ชัันเพืี�อตอบสนอง 
คว�มิต�องก�รทีี่�หลู�กหลู�ยแลูะแตกต��งของผู้้�บริโภัค ภั�ยใต�หลัูกเศรษฐกิจีหมุินเวียน แลูะให�คว�มิสำ�คัญกับก�รด้้แลูรักษ�สิ�งแวด้ลู�อมิ 
แลูะระบบนิเวศ ก�รสร��งคว�มิป็ลูอด้ภััยส้งสุด้ในก�รที่ำ�ง�น รวมิถึงพัีฒน�ชุัมิชันแลูะสังคมิในทุี่กแห�งทีี่�เข��ไป็ด้ำ�เนินธุุรกิจี  

Business Management Team 
(BMT)

คณะกรรมการการบริหาร 
จัุด้การด้�านความป้ลูอด้ภััย

คณะกรรมการ
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน

คณะที่ำางาน 
ด้�านพัลูังงานแลูะ 
Climate Change

คณะที่ำางาน 
Natural Climate 

Solution

คณะกรรมการ
วัฒนธรรม

ความป้ลูอด้ภััย

คณะที่ำางาน
บริหารจุัด้การนำ�า 

คณะกรรมการ
ความป้ลูอด้ภััย
ในการขันส่ง

คณะที่ำางาน
Eco Product

คณะกรรมการ 
พััฒนา Intelligent Safety 

Management
Platform

คณะที่ำางาน 
บริหารจุัด้การ

มลูภัาวะด้�านกลูิ�น

คณะกรรมการ
การบริหารจุัด้การ 
ด้�านความป้ลูอด้ภััย 

ขัองค้่ธุรกิจุ

คณะที่ำางาน 
บริหารจุัด้การขัองเส่ย

อุต่สาหกรรม 
แลูะวัสดุ้เหลืูอใชั�

คณะกรรมการ
ความป้ลูอด้ภััย

สำานักงาน 
(Office Safety)

คณะที่ำางานด้�านการ

จุัด้การสายโซ่อุป้ที่าน 

(Supply Chain)

คณะที่ำางาน 

Compliance 

Management 

Community 
Relations Committee

คณะกรรมการ
พัิจุารณาค่าต่อบแที่น

คณะกรรมการ 
บรรษัที่ภัิบาลูแลูะสรรหา

คณะกรรมการ 
บริษัที่เอสซีจีุ แพัคเกจุจุิ�ง จุำากัด้ (มหาชัน)

คณะกรรมการต่รวจุสอบ

สำานักงานต่รวจุสอบ

คณะจัุด้การบริหารความเส่�ยง

ป้ระธานเจุ�าหน�าที่่�บริหาร
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ควิามหลากหลาย
ที่างช่ื่วิภาพั

และระบบนิเวิศ

สินค้าและบริการ

ผ้้ม่ส่วินได้เส่ย

ระบบนิเวิศ

ที่รัพัยากร

ขอุงเส่ย

นำ้า

ต้นนำ้า

เช้ืื่อุเพัลิง
ฟิอุสซิีล

พัลังงาน
ที่ดแที่น

วัิตถุืดิบ

เศรษฐกิจหมุนเว่ิยน

ชุื่มชื่น

CSR นำ�กลัูบมิ�
ให�ชุัมิชัน

ก�รจี��งแรงง�นที่�องถิ�น
ก�รด้้แลูสังคมิแลูะชุัมิชัน

             ก�รอนุรักษ์
       แลูะฟ้ิ�นฟ้ิ
ก�รเก็บกักค�ร์บอน

ด้้แลูแลูะ
ใชั�ป็ระโยชัน์

ก�รจัีด้ก�ร
ของเสีย
เป็็นพีลัูงง�น

เพิี�มิก�รใชั�

วิจัียแลูะ
พัีฒน�

ก�รจัีด้ก�ร
พีลัูงง�น

ก�รจัีด้ก�รนำ��

ก�รจัีด้ก�ร
วัตถุดิ้บ

ก�รจัีด้ก�ร
ของเสีย

เป็็นที่รัพีย�กร
ที่ด้แที่น

ลู
ด้

ก
�รใชั� / ใชั�อ

ย
��งคุ

�มิ
ค

��
ที่

รัพั
ย

าก
รน

ำาเข
้า

SCGP
นวัิตกรรมและเที่คโนโลย่

พันักงาน

SCGP Packaging Solutions SCG Circular Way

การด้แลและพััฒนา สิที่ธิมนุษยชื่น

สุขภาพัและควิามปลอุดภัย

ผ้้ผลิต
สินค้า   

ผ้้ให้
บริการ

ผ้้ขนส่ง ผ้้จัด
จำาหน่าย

ค่้ธุรกิจ

จีรรย�บรรณ ค้�ธุุรกิจี
ก�รด้้แลูคว�มิป็ลูอด้ภััย

สิที่ธิุมินุษยชัน
ก�รสร��งคุณค��ทีี่�ยั�งยืนส้�ค้�ธุุรกิจี

ก�รจัีด้ห�ทีี่�เป็็นมิิตรต�อสิ�งแวด้ลู�อมิ
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ห่วิงโซ่ีคุณ์ค่าท่ี่�ยั�งยืน
เอสซีีจีีพีีนำาหล่ักเศรษัฐกิจีหมัุ่นเวียึนมั่าใช้ในทุี่กข่�นต่อนของห่วงโซ่ีคุณค่า ต่่�งแต่่การออกแบบ การจ่ีดหา การผิลิัต่ การขายึแลัะ 
การขนส่ง การใช้งาน แลัะการนำากล่ับมั่าใช้ใหมั่่ โดยึใช้พีล่ังงานแลัะที่ร่พียึากรธุรรมั่ชาติ่ทีี่�มั่ีอย่้ึอย่ึางจีำาก่ดให้เกิดประโยึชน์ส้งสุด 
ลัดการใช้ ใช้ซีำ�า หมัุ่นเวียึนกล่ับมั่าใช้ใหม่ั่ ใช้พีล่ังงานที่ดแที่น แลัะเหลืัอส่วนทีี่�ไมั่่สามั่ารถืนำาไปใช้ประโยึชน์หรือต้่องกำาจ่ีดให้น้อยึทีี่�สุด 

เราผิลิัต่สินค้า บริการ แลัะโซีล้ัช่น ทีี่�ช่วยึลัดการปล่ัอยึก๊าซีเรือนกระจีก ลัดการใช้พีล่ังงานแลัะปริมั่าณของเสียึ แลัะมีั่อายุึยึาวนาน 
รวมั่ท่ี่�งด้แลัชุมั่ชนรอบโรงงานแลัะผ้้ิมีั่ส่วนได้เสียึทุี่กกลุ่ัมั่ จ่ีดที่ำาโครงการเพืี�อส่งคมั่ต่่าง ๆ  รวมั่ท่ี่�งกิจีกรรมั่รณรงค์แลัะปล้ัก 
จิีต่สำานึกการอนุร่กษ์ัสิ�งแวดล้ัอมั่ พีร้อมั่ประสานความั่ร่วมั่มั่ือก่บทุี่กภิาคส่วน ท่ี่�งภิาคร่ฐ ภิาคเอกชน แลัะภิาคประชาชน เพืี�อพ่ีฒนา
ส่งคมั่อย่ึางย่ึ�งยืึน 

ขอุงเส่ย
วัิสดุเหลือุท้ิี่ง

นำ้าเส่ย

ขยะขอุงเส่ย
จากผ้้บริโภค

ก๊าซีเรือุนกระจก
และมลพิัษ
ที่างอุากาศ

สินค้า 
บริการ 

และ
โซีล้ชัื่น

ก�รบำ�บัด้
นำ�กลัูบมิ�ใชั�ใหมิ�

ภาครัฐ
ผ้้ถืือุหุ้น 

ผ้้ร่วิมลงทุี่น 
เจ้าหน้่

ภาค
เอุกชื่น

ภาค
วิิชื่าการ สื�อุมวิลชื่น

หน่วิยงานภายนอุก

ล้กค้า
กลุ่มธุรกิจ

ล้กค้า
กลุ่มผ้้บริโภค

ลูด้ป็ริมิ�ณ
ลูด้ผู้ลูกระที่บ

สร��งคว�มิร�วมิมืิอ

คว�มิรับผิู้ด้ชัอบ
ต�อสินค��แลูะบริก�ร

ก�รจัีด้ก�รของเสีย
ลูด้ป็ริมิ�ณ

Co Creation
ร�วมิกับลู้กค��

ก�รสร��ง
ป็ระสบก�รณ์
ของลู้กค��

ปลายนำ้า

รวบรวมิ
แลูะคัด้แยก

เผู้�กำ�จัีด้
ฝัังกลูบเป็็นศ้นย์

ล้กค้า
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การด้แลผ้้ม่ส่วินได้เส่ย 
เอสซีีจีีพีีจีำาแนกผิ้้มั่ีส่วนได้เสียึออกเป็น 12 กลัุ่มั่ ได้แก่ ผิ้้ถืือหุ้น พีน่กงาน ลั้กค้า ค้่ค้า ค้่ธุุรกิจี ผิ้้ร่วมั่ลังทีุ่น เจี้าหนี� ชุมั่ชน หน่วยึงานราชการ 
สื�อมั่วลัชน ภิาคประชาส่งคมั่ น่กวิชาการ ผิ้้นำาความั่คิด แลัะค้่แข่ง ซึี�งผ้้ิมั่ส่ีวนได้เสียึแต่่ลัะกลุ่ัมั่อาจีได้ร่บผิลักระที่บจีากการดำาเนินงานหรือ
สง่ผิลักระที่บต่อ่การดำาเนนิงานของบรษิัท่ี่ในระดบ่ที่ี�ต่า่งก่น  จีงึมั่กีารแบ่งกลุ่ัมั่เพืี�อการบริหารจ่ีดการแลัะวเิคราะหค์วามั่ต้่องการแลัะความั่
คาดหว่งของผ้้ิมีั่ส่วนได้เสียึ สื�อสาร/ช่องที่าง  แลัะว่ต่ถุืประสงค์การมีั่ส่วนร่วมั่ของผ้้ิมีั่ส่วนได้เสียึมั่าอย่ึางต่่อเนื�อง  ด่งแสดงในต่ารางด้านล่ัาง

กลุ่มผ้้ม่ส่วิน 

ได้เส่ย

ควิามต้อุงการ 

และควิามคาดหวัิง
การสื�อุสาร/ชื่่อุงที่าง ตัวิอุย่างสิ�งท่ี่�ดำาเนินการ บที่รายงาน หน้า

ผ้้ถืือุหุ้น/ผ้้ร่วิม
ลงทุี่น/เจ้าหน้่

• ผลการดำาเนินงาน 
 และการเต้ิบโต้ที่างธุุรกิจ
• การกำากับด่แลกิจการที่่�ด่  
 การบริห้ารงานด้วิยควิาม 
 โปีร่งใส
• ข้อม่ลการดำาเนินงาน 
 ของบริษัที่ 
• จ่ายเงินปีันผล 
 อย่างเห้มาะสม

• ปีระชิุมให้ญ่ผ่้ถือหุ้้นปีระจำาปีี
• แถลงผลการดำาเนินงานทีุ่กไต้รมาส
• รายงานปีระจำาปีีและรายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน 
 ปีระจำาปีี
• ปีระชิุมกับนักวิิเคราะห้์ (Analyst Conference)
• Investor Relation (IR) 
• เดินที่างชิี�แจงผล/แผนการดำาเนินงานกับ Investor  
 ที่ั�วิโลก
• โที่รศัพที่์สายด่วินและอ่เมล บริห้ารโดย IR
• เวิ็บไซีต้์
• จัดกิจกรรมเย่�ยมชิมโรงงานและกิจกรรม CSR

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• เปีิดเผยข้อม่ลที่่�สำาคัญและจำาเปี็น 
 เก่�ยวิกับการดำาเนินงานของเอสซีีจีพ่
• กำากับด่แลกิจการอย่างโปีร่งใส เปี็นธุรรม  
 ต้รวิจสอบได้
• รับฟื้ังควิามคิดเห้็น/ข้อเสนอแนะ เพื�อนำามา 
 พัฒนาการดำาเนินการ

• รายงานปีระจำาปีี 2563
• รายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน  
 2563

พันักงาน

• การได้เรียนร่้และพัฒนา 
 ที่ักษะ (Reskill Upskill)  
 และเพิ�มพ่นศักยภาพ 
 ให้้สอดรับกับการ 
 เปีล่�ยนแปีลงที่างธุุรกิจ
• ที่ิศที่างการดำาเนินงาน 
 ขององค์กรและแนวิที่าง 
 ในการปีรับต้ัวิ
• การด่แลพนักงาน

• สื�อสารข้อม่ลให้้พนักงานที่ราบอย่างสมำ�าเสมอ 
 ผ่านวิารสารเผยแพร่ขององค์กร
• จัดกิจกรรมผ่้บริห้ารพบพนักงานทีุ่กไต้รมาส
• สำารวิจควิามพึงพอใจของพนักงานต้่อองค์กรทีุ่กปีี
• สำารวิจควิามคิดเห้็นอย่างเปี็นที่างการ 
 และไม่เปี็นที่างการ 
• การแจ้งข้อม่ลข่าวิสารเพื�อสร้างการรับร่ ้
 และต้ระห้นักถึงการด่แลสุขภาพในชิ่วิงการระบาด 
 ของโควิิด 19 ผ่านชิ่องที่างการสื�อสารภายในต้่างๆ 
 ได้แก่ อ่เมล ไลน์กรุ๊ปี Employee Connect 
 Application
• Whistle Blower

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
Website : https://www.scgpackaging.com
Whistle Blower : https://whistleblowing.scg.com
Employee Connect Application

• รับร่้ปีัญห้า ควิามคาดห้วิัง 
• เข้าใจควิามต้้องการของพนักงานและอำานวิย 
 ควิามสะดวิกเพื�อให้้พนักงานที่ำางาน 
 อย่างม่ควิามสุขและม่ปีระสิที่ธุิผล
• เปีิดเผยข้อม่ลการดำาเนินงานด้านต้่างๆ 
 เพื�อให้้พนักงานรับที่ราบควิามเคลื�อนไห้วิ 
 ในการดำาเนินธุุรกิจของเอสซีีจีพ่
• สร้างวิัฒนธุรรมส่งเสริมควิามร่วิมมือ 
 กับผ่้ม่ส่วินได้เส่ยกลุ่มอื�นๆ

• ในวิิกฤต้ม่โอกาสเสมอ  
 ที่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
• การกำากับด่แลกิจการ
• สุขภาพและควิามปีลอดภัย
• การด่แลและพัฒนาพนักงาน
• การดำาเนินงานด้านสิที่ธิุมนุษยชิน  

14-17

36-37 
44-45
56-57
58-59

ล้กค้า

• ผนวิกรวิมการให้้บริการ 
 และโซีล่ชิันที่่�ต้อบโจที่ย์ล่กค้า 
 อย่างครบวิงจร
• ม่ชิ่องที่างออนไลน์แก่ล่กค้า 
 ในชิ่วิงสถานการณ์์โควิิด 19  
 เพื�อต้อบสนองพฤติ้กรรมล่กค้า
• สินค้าและบริการที่่�ม่คุณ์ภาพ 
 ต้อบสนองควิามต้้องการ 
 ของล่กค้าและเปี็นมิต้ร 
 ต้่อสิ�งแวิดล้อม

• รับข้อร้องเรียน คำาแนะนำา/ต้ิชิม จากล่กค้า 
 ผ่านชิ่องที่างที่่�ห้ลากห้ลายต้ลอด 24 ชิั�วิโมง
• สำารวิจควิามพึงพอใจของล่กค้าทีุ่กปีี
• สำารวิจควิามม่ชิื�อเส่ยงของแบรนด์
• รับฟื้ังควิามต้้องการของล่กค้ามาพัฒนาสินค้า/ 
 บริการ ผ่านเฟื้ชิบุ๊ก เวิ็บไซีต้์ และเย่�ยมเย่ยนล่กค้า

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• รับร่้และเข้าใจควิามต้้องการของล่กค้า 
 เพื�อส่งมอบสินค้าและบริการที่่�ต้อบสนอง 
 ควิามต้้องการที่่�แที่้จริงของล่กค้า
• ร่วิมพัฒนาผลิต้ภัณ์ฑ์์กับล่กค้ากลุ่มธุุรกิจ 
 รวิมถึงส่งเสริมควิามร่วิมมือระห้วิ่างล่กค้า 
 กลุ่มธุุรกิจ เพื�อพัฒนาสินค้าและบริการ 
 ที่่�สร้างควิามยั�งยืน
• สร้างชิ่องที่างให้้ล่กค้า ให้้ข้อเสนอแนะในสินค้า  
 ขอคำาปีร้กษา วิิธุีแก้ปีัญห้า และรับข้อร้องเรียน

• ในวิิกฤต้ม่โอกาสเสมอ  
 ที่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
• Inspired Solutions Studio   
• การกำากับด่แลกิจการ 
• ควิามรับผิดชิอบต้่อสินค้า 
 และบริการ
• เศรษฐกิจห้มุนเวิียน
• การสร้างปีระสบการณ์์ของล่กค้า

14-17 

18-21
36-37 
38-39 

40-41
42-43

ค้่ธุรกิจ/ค้่ค้า 

• สนับสนุนองค์ควิามร่ ้
 และเปี็นพ่�เล่�ยงให้้คำาปีร้กษา 
 เพื�อยกระดับการขนส่ง 
 ด้วิยควิามปีลอดภัย  
 พร้อมที่่�จะเต้ิบโต้ 
 ไปีพร้อมกับเอสซีีจีพ่
• สนับสนุนองค์ควิามร่ ้
 การดำาเนินงานที่่�คำานึงถึง 
 สิ�งแวิดล้อม สังคม 
 และม่บรรษัที่ภิบาล (ESG)  
 เพื�อยกระดับการดำาเนินงาน 
 ค่่ธุุรกิจและค่่ค้า ลดควิามเส่�ยง 
 ในการปีฏิิบัต้ิงานและ 
 ควิามเส่�ยงด้านชิื�อเส่ยง

• เย่�ยมเย่ยนค่่ธุุรกิจและค่่ค้าอย่างสมำ�าเสมอ  
 เพื�อแลกเปีล่�ยนข้อคิดเห้็นและรับฟื้ังข้อเสนอแนะ 
 ห้รือข้อควิรปีรับปีรุงต้่างๆ
• ปีล่กฝ่ังจิต้สำานึก สร้างควิามต้ระห้นักและส่งเสริม 
 พฤต้ิกรรมการที่ำางานให้้เกิดเปี็นวิัฒนธุรรม 
 ควิามปีลอดภัย
• สัมมนาแบ่งปีันองค์ควิามร่้และเที่รนด์ให้ม่ๆ 
 ที่่�อาจส่งผลต้่อการดำาเนินงานของค่่ธุุรกิจและค่่ค้า
• ยกระดับค่่ธุุรกิจขนส่งด้วิยการต้รวิจปีระเมินและ 
 พัฒนาภายใต้้โครงการ Sustainability Program  
 ทีุ่กปีี
• จัดที่ำามาต้รการในการดำาเนินงานของค่่ธุุรกิจและ 
 ค่่ค้า รวิมถึงนำาเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลและออนไลน์มาใชิ้ 
 เพื�อควิามปีลอดภัยภายใต้้วิิกฤต้การณ์์โรคโควิิด 19

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• ส่งเสริมและด่แลเรื�องควิามปีลอดภัยและ 
 สภาพแวิดล้อมในการที่ำางานของค่่ธุุรกิจ 
 ที่ั�งในกระบวินการผลิต้และการขนส่ง
• สร้างคุณ์ค่าต้่อการดำาเนินงานของค่่ธุุรกิจ 
 และค่่ค้า
• สนับสนุนและยกระดับการดำาเนินงานของ 
 ค่่ธุุรกิจและค่่ค้า เพื�อให้้ม่การพัฒนาควิามร่้  
 เพื�อให้้การที่ำางานเกิดปีระสิที่ธุิภาพส่งสุด
• พัฒนาโครงการควิามร่วิมมือเพื�อต้่อยอด 
 การเต้ิบโต้ที่างธุุรกิจ

• การกำากับด่แลกิจการ
• สุขภาพและควิามปีลอดภัย 
• การสร้างคุณ์ค่าที่่�ยั�งยืน 
 ส่่ค่่ธุุรกิจ
• การดำาเนินงานด้าน 
 สิที่ธุิมนุษยชิน    

36-37 
44-45
52-55

58-59 
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กลุ่มผ้้ม่ส่วิน 

ได้เส่ย

ควิามต้อุงการ 

และควิามคาดหวัิง
การสื�อุสาร/ชื่่อุงที่าง ตัวิอุย่างสิ�งท่ี่�ดำาเนินการ บที่รายงาน หน้า

ชุื่มชื่น 

• การด่แลการดำาเนินงาน 
 ไม่ให้้ส่งผลกระที่บต้่อชิุมชิน 
 และสิ�งแวิดล้อม
• การใชิ้ศักยภาพของเอสซีีจีพ่ 
 ในการช่ิวิยพัฒนาและยกระดับ 
 คุณ์ภาพชิีวิิต้ของชิุมชิน
• การเรียนร่้และพัฒนา 
 เพื�อสร้างควิามมั�นคง 
 ที่างอาชิีพและรายได้

• ลงพื�นที่่�เย่�ยมเย่ยนชิุมชิน เพื�อรับฟื้ังควิามคิดเห้็น 
 ข้อเสนอแนะ ควิามต้้องการของชิุมชินผ่านกิจกรรม 
 ชิุมชินสัมพันธุ์
• สำารวิจควิามพึงพอใจของชิุมชินปีระจำาปีี  
 (Community Satisfaction Survey)
• เปี็นค่่คิด ให้้คำาปีร้กษา และชิ่วิยพัฒนาชิุมชิน 
 ในมิต้ิต้่างๆ โดยใชิ้ศักยภาพขององค์กร
• ผสานควิามร่วิมมือระห้วิ่างชิุมชิน ผ่้เชิี�ยวิชิาญ 
 ภาครัฐ และภาคส่วินที่่�เก่�ยวิข้อง เพื�อสร้างผลลัพธุ์ 
 ด้านสังคม
• สื�อสังคมออนไลน์ (ไลน์, เฟื้ชิบุ๊ก, ที่วิิต้เต้อร์)
• กิจกรรมเปีิดบ้านให้้ชิุมชินเข้าชิมโรงงาน  
 และรับฟื้ังควิามคิดเห้็น

ชั่องที่างการต่ิด้ต่่อ
โที่รศัพัที่์ : 0-2586-3333
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• เปี็นส่วินห้นึ�งของชิุมชิน เคารพสิที่ธุิชิุมชิน  
 ด่แลรักษาสิ�งแวิดล้อมรอบชิุมชิน
• พัฒนา ยกระดับคุณ์ภาพชิีวิิต้ และเสริมสร้าง 
 ปีระโยชิน์สุขของชิุมชินและสังคมที่่�เอสซีีจีพ่ 
 เข้าไปีดำาเนินธุุรกิจที่ั�งในปีระเที่ศไที่ย  
 และอาเซีียน
• รับฟื้ังควิามคิดเห้็นของชิุมชิน
• พัฒนาโครงการควิามร่วิมมือที่่�นำาศักยภาพ 
 ของชิุมชินมาสร้างปีระโยชิน์ให้้แก่สังคม

• บ้านโปี่งโมเดล 
 อำาเภอ Like (ไร้) ขยะ
• เศรษฐกิจห้มุนเวิียน
• การบริห้ารจัดการนำ�า
• ปี่าไม้และควิามห้ลากห้ลาย 
 ที่างชิีวิภาพ
• การดำาเนินงานด้านสิที่ธิุมนุษยชิน
• การพัฒนาและม่ส่วินร่วิมกับชุิมชิน
• การจัดการด้านสิ�งแวิดล้อม

22-25

40-41
48-49
50-51

58-59
60-61
62-63

หน่วิยงานราชื่การ 

• เป็ีนต้้นแบบท่ี่�ด่แก่องค์กรอื�น 
 ในด้านการบริห้ารจัดการ 
 ที่่�โปีร่งใสและเปี็นเลิศ
• ให้้ควิามร่วิมมือ
 กับห้น่วิยงานราชิการ 
 และนำาเสนอแนวิที่างที่่�ด่ 
 เพื�อมุ่งส่่การพัฒนาที่่�ยั�งยืน
• เปีิดเผยข้อม่ลการดำาเนิน 
 ธุุรกิจอย่างโปีร่งใส 
 ต้รวิจสอบได้
• ดำาเนินธุุรกิจโดยคำานึงถึง 
 ผลกระที่บต้่อสิ�งแวิดล้อม 
 และชิุมชิน

• รับฟื้ังควิามคิดเห้็น ข้อเสนอแนะต้่างๆ จากภาครัฐ
• ร่วิมให้้ข้อคิดเห้็น ข้อเสนอแนะ ต้่อกฎระเบ่ยบ 
 และแนวิปีฏิิบัต้ิต้่างๆ ของภาครัฐ
• สร้างการม่ส่วินร่วิมกับภาครัฐ และแบ่งปีัน 
 แนวิปีฏิิบัต้ิที่่�ด่เพื�อให้้ภาครัฐนำาไปีเผยแพร่
• เข้าร่วิมเปี็นกรรมการห้รือคณ์ะที่ำางานร่วิมกับภาครัฐ 
 ในการนำาเสนอกฎเกณ์ฑ์์ต้่างๆ
• เย่�ยมเยือนห้น่วิยงานราชิการต้่างๆ เพื�อรับฟื้ัง 
 ควิามคิดเห้็นและข้อเสนอแนะ 
• ร่วิมมือกันดำาเนินโครงการนำาร่องในเชิิงนวิัต้กรรม  
 การเแลกเปีล่�ยนเรียนร่้ ซี้�งสามารถขยายผล 
 ต้่อยอดดำาเนินการ อันเปี็นต้ัวิอย่างที่่�สามารถ 
 นำาไปีปีฏิิบัต้ิได้เพื�อยกระดับภาคอุต้สาห้กรรมในด้าน 
 สังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวิดล้อม
• ถ่ายที่อดข้อม่ลการดำาเนินงานขององค์กร 
 ผ่านบที่ควิาม สื�อ เวิที่่แลกเปีล่�ยนควิามคิดเห้็น  
 นิที่รรศการงานวิิชิาการ  งานสัมมนาต้่างๆ

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
โที่รศัพัที่์ : 0-2586-4504
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• ดำาเนินกิจกรรมที่างธุุรกิจอย่างถ่กต้้อง 
 และเห้มาะสม ต้ามกฎห้มายและระเบ่ยบ 
 ปีฏิิบัต้ิที่่�เก่�ยวิข้องอย่างเคร่งครัด
• ร่วิมมือและสนับสนุนการพัฒนาองค์ควิามร่้ 
 เฉพาะด้านให้้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื�อสร้าง 
 ควิามร่้ควิามเข้าใจอันด่ต้่ออุต้สาห้กรรม
• ร่วิมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่่�ส่งเสริม 
 การดำาเนินงานและแนวินโยบายของภาครัฐ

• ในวิิกฤต้ม่โอกาสเสมอ  
 ที่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
• บ้านโปี่งโมเดล 
 อำาเภอ Like (ไร้) ขยะ
• เศรษฐกิจห้มุนเวิียน
• การบริห้ารจัดการนำ�า
• การพัฒนาและม่ส่วินร่วิม 
 กับชิุมชิน
• รายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน  
 2563

14-17

22-25

40-41
48-49
60-61

สื�อุมวิลชื่น 

• เป็ีนต้้นแบบองค์กรขนาดให้ญ่ 
 ที่่�ให้้ควิามสำาคัญกับการ 
 ดำาเนินธุุรกิจต้ามแนวิที่าง 
 การพัฒนาที่่�ยั�งยืน  
 (เศรษฐกิจ สังคม และ 
 สิ�งแวิดล้อม) และที่ำาอย่าง 
 จริงจังและต้่อเนื�อง ม่ผลงาน 
 ที่่�เห้็นเปี็นร่ปีธุรรม 
 จับต้้องได้

• เผยแพร่ข้อม่ลข่าวิสารของธุุรกิจในด้านต้่างๆ อย่าง 
 สมำ�าเสมอ อาที่ิ งานแถลงผลปีระกอบการ 
 งานแถลงข่าวิของธุุรกิจ
• กิจกรรมเย่�ยมชิมการดำาเนินงานห้รือกิจกรรม 
 เพื�อสังคมต้ามโอกาส
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื�อมวิลชินที่่�เปี็น 
 ปีระโยชิน์ต้่อสังคมและสอดคล้องกับแนวิที่าง 
 ของเอสซีีจีพ่ต้ามโอกาสสมควิร
• พ่ดคุยเพื�อรับฟื้ังข้อเสนอแนะ ควิามคิดเห้็น  
 ห้รือข้อควิรปีรับปีรุงต้่าง ๆ เพื�อนำาไปีพัฒนาและ 
 ออกแบบการสื�อสารให้้ต้รงต้ามควิามต้้องการ 
 และเปี็นปีระโยชิน์ต้่อปีระชิาชินผ่้รับข้อม่ลข่าวิสาร

ชั่องที่างการต่ิด้ต่่อ
โที่รศัพัที่์ : 0-2586-3333
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• สื�อสารข้อม่ลข่าวิสารขององค์กรผ่านการ 
 สัมภาษณ์์สื�อมวิลชินเชิิงลึก และ Online  
 Survey (Empathize Media) เพื�อให้้การ 
 จัดเต้รียมเนื�อห้าข่าวิสารต้รงกับควิามต้้องการ 
 ของสื�อมวิลชินที่่�ม่ควิามต้้องการที่่�แต้กต้่างกัน
• สร้างชิ่องที่างการสื�อสารข้อม่ลข่าวิสาร 
 ที่างออนไลน์ เพื�อเผยแพร่ข้อม่ลที่่�ถ่กต้้อง 
 ครบถ้วิน และที่ันต้่อเห้ตุ้การณ์์ และอำานวิย 
 ควิามสะดวิกให้้กับสื�อมวิลชิน
• สร้างการม่ส่วินร่วิมและสานสัมพันธุ์ที่่�ด่ 
 กับสื�อมวิลชิน

• รายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน  
 2563

ภาคประชื่าสังคม/  
นักวิิชื่าการ/ 
ผ้้นำาควิามคิด

• เปี็นต้้นแบบและชิ่วิยเปี็น 
 พ่�เล่�ยงแก่องค์กรขนาดกลาง 
 และขนาดเล็กอื�นๆ ได้เรียนร่้ 
 แนวิปีฏิิบัต้ิที่่�ด่ด้านการพัฒนา 
 ที่่�ยั�งยืน
• ผนึกกำาลังกับองค์กรขนาดให้ญ่ 
 เพื�อสร้างการเปีล่�ยนแปีลง 
 ที่่�สำาคัญด้านควิามยั�งยืน
• ให้้ควิามร่วิมมือกับห้น่วิยงาน 
 ราชิการและนำาเสนอแนวิที่าง 
 ที่่�ด่เพื�อมุ่งส่่การพัฒนา 
 ที่่�ยั�งยืน

• รับฟื้ังควิามคิดเห้็นและข้อเสนอแนะจากภาค 
 ปีระชิาสังคม นักวิิชิาการ และผ่้นำาควิามคิด 
 เพื�อนำามาพัฒนาการดำาเนินงาน
• ร่วิมมือในโครงการที่่�ส่งเสริมเรื�องควิามยั�งยืน 
 ของสังคม
• การให้้ข้อม่ลเรื�องการดำาเนินงานขององค์กร 
 ผ่านบที่ควิาม สื�อ การปีระชิุม นิที่รรศการ 
 งานวิิชิาการ งานสัมมนาต้่างๆ 

ชั่องที่างต่ิด้ต่่อ
โที่รศัพัที่์ : 0-2586-3333
อ่เมลู : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

• เปีิดเผยข้อม่ลที่่�ครบถ้วินและโปีร่งใส
• รับฟื้ังควิามคิดเห้็นและข้อเสนอแนะต้่างๆ  
 จากภาคปีระชิาสังคม
• ห้าโอกาสเพื�อสร้างควิามร่วิมมือเพื�อผลักดัน 
 และขับเคลื�อนปีระเด็นต้่างๆ ที่่�เก่�ยวิข้อง 
 กับควิามยั�งยืน
• สร้างควิามต้ระห้นักและสร้างควิามเข้าใจแก่ 
 สังคมในปีระเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาที่่�ยั�งยืน
• นำาองค์ควิามร่้ของผ่้เชิี�ยวิชิาญมาสนับสนุน 
 ในโครงการควิามร่วิมมือ

• บ้านโปี่งโมเดล 
 อำาเภอ Like (ไร้) ขยะ
• การพัฒนาและม่ส่วินร่วิม 
 กับชิุมชิน

22-25

60-61
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นโยบายและแนวิที่างการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
เอสซีีจีีพีีแลัะบริษ่ัที่ย่ึอยึท่ี่�งในแลัะต่่างประเที่ศ มีั่นโยึบายึดำาเนินธุุรกิจีต่ามั่แนวที่างการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึน 
โดยึพิีจีารณาความั่เสี�ยึงแลัะโอกาสในการปร่บปรุงงานในทุี่กระด่บขององค์กร โดยึสร้างความั่สมั่ดุลั 

ท่ี่�งด้านเศรษัฐกิจี ส่งคมั่ แลัะสิ�งแวดล้ัอมั่

บรรษัที่ภิบาล

เศรษฐกิจ
สร��งคุณค��โด้ยเป้็�หมิ�ยส้งสุด้ไมิ�ใชั�เพีียง 

ก�รที่ำ�กำ�ไร แต�รวมิถึงตอบสนองคว�มิต�องก�ร
แลูะคว�มิค�ด้หวังของผู้้�มีิส�วนได้�เสียทุี่กกลุู�มิ 
เพิี�มิขีด้คว�มิส�มิ�รถขององค์กรให�ทัี่นต�อ

สถ�นก�รณ์ทีี่�เป็ลีู�ยนแป็ลูง ตลูอด้จีนสนับสนุน
ทุี่กภั�คส�วนให�ด้ำ�เนินธุุรกิจีโด้ยคำ�นึงถึง 

ก�รพัีฒน�ทีี่�ยั�งยืน

สังคม
ด้ำ�เนินธุุรกิจีอย��งมีิคุณธุรรมิ 

แลูะถือมัิ�นในคว�มิรับผิู้ด้ชัอบต�อสังคมิ 
ด้้แลูพีนักง�นอย��งเป็็นธุรรมิแลูะเที่��เทีี่ยมิ 

มุิ�งมัิ�นสร��งคว�มิป็ลูอด้ภััยส้งสุด้ 
ในก�รที่ำ�ง�น มีิส�วนร�วมิ 

ในก�รพัีฒน�คุณภั�พีชีัวิตให�ดี้ยิ�งขึ�น 
ในทุี่กแห�งทีี่�เข��ไป็ด้ำ�เนินธุุรกิจี

สิ�งแวิดล้อุม
มุิ�งมัิ�นด้้แลูรักษ�สิ�งแวด้ลู�อมิแลูะก�รอนุรักษ์
ที่รัพีย�กรธุรรมิชั�ติ ลูด้ก�รใชั�ที่รัพีย�กร 
แลูะพีลัูงง�น ใชั�ที่รัพีย�กรอย��งร้�คุณค�� 

ลูด้มิลูภั�วะทีี่�เกิด้ขึ�นจี�กกระบวนก�รผู้ลิูต 
แลูะรักษ�สมิดุ้ลูระบบนิเวศอย��งยั�งยืน
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รวบรวมขั�อม้ลูแลูะระบุป้ระเด้็นที่่�สำาคัญ

•	 รวบรวมข้้อมูลประเด็็นการพััฒนา 
	 ที่่�ยัั่�งยั่ืนจากบริษัทัี่ในกล่�มอต่สาหกรรม	
	 เด็่ยั่วกัน	และองค์์กรที่่�เป็นผูู้้นำา 
	 ที่างค์วามคิ์ด็	และกลย่ั่ที่ธ์์ธ่์รกิจข้ององค์์กร
•	 สำารวจค์วามค์ิด็เห็นข้องผูู้้ม่ส�วนได้็เส่ยั่ 
	 ที่ก่กล่�มที่ั�งภายั่ในและภายั่นอก 
	 เพัื�อกำาหนด็ประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่ั�งยืั่น

ป้ระเมินลูำาดั้บความสำาคัญขัองป้ระเด็้น

• จัด็การประชุ่มเชิุงปฏิิบัติการ	 	
	 เพัื�อประเมินค์วามสำาค์ัญข้องประเด็็น 
	 การพััฒนาที่่�ยั่ั�งยืั่น		

สื่่�อสื่ารประเด็็น 

ต่่อผู้้�มีีสื่่วนได็�เสื่ีย

•	 สื�อสารผู้ลการจัด็ลำาดั็บ 
	 ค์วามสำาค์ัญต�อผูู้้บริหาร 
	 และพันักงานที่่กหน�วยั่งาน		
	 เพัื�อให้ที่ราบถึึงค์วามสำาคั์ญ	
	 และแนวที่างการบริหารจัด็การ	
	 ข้องแต�ละประเด็็น

ต่รวจสื่อบและเห็็นชอบประเด็็น

•	 จัด็การประชุ่มเชุิงปฏิิบัติการ 
	 สำาหรับผูู้้บริหาร	เพืั�อตรวจสอบ 
	 และยั่ืนยัั่นลำาด็ับค์วามสำาค์ัญ 
	 ข้องประเด็็นการพััฒนา 
	 ที่่�ยัั่�งยั่ืน

ข้ันตอุนการประเมิน 
ประเด็นสำาคัญ

ด้านการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งยืน

ประเด็นการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน  
เอสซีีจีีพีีรวบรวมั่แลัะจ่ีดลัำาด่บความั่สำาค่ญของประเด็นการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึนซึี�งมั่ีความั่ส่มั่พ่ีนธ์ุก่บการดำาเนินธุุรกิจี โดยึอ้างอิง 
ต่ามั่แนวที่างของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards แลัะใช้กระบวนการมั่ีส่วนร่วมั่เข้ามั่าดำาเนินการจ่ีดลัำาด่บ 
ความั่สำาค่ญของประเด็นการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึน เพืี�อให้สามั่ารถืบริหารจ่ีดการประเด็นการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึนได้อย่ึางเหมั่าะสมั่

การจัดการประเด็นการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งยืน ปี 2563

ผลการจัดลำาดับปีระเด็นการพัฒนา 
ที่่�ยั�งยืนของเอสซีีจีพ่ในปีี 2563 แบ่งเปี็น 
3 ระดับ ได้แก่ 
I. ปีระเด็นที่่�เปี็นควิามเส่�ยงห้ลัก 
 และสำาคัญต้่อการพัฒนาที่่�ยั�งยืน 
 ในอนาคต้ (Key Risk and 
 Capturing Future Value)
II. ปีระเด็นที่่�ชิ่วิยขับเคลื�อนการพัฒนา 
 ที่่�ยั�งยืน (Enabler)
III. ปีระเด็นที่่�เปี็นพื�นฐานของ 
 การดำาเนินธุุรกิจที่่�ยั�งยืน 
 (Business Fundamental)

เศรษฐกิจ
สิ�งแวิดล้อม
สังคม

ส
ำาคั

ญ
ต่

อุ
ผ้้

ม่
ส่

วิน
ได้

เส่
ย

สำาคัญต่อุเอุสซ่ีจ่พ่ั

II

III

I

II
• สิที่ธิมนุษยชัน

• การพััฒนาแลูะม่ส่วนร่วมกับชุัมชัน

• การจุัด้การด้�านสิ�งแวด้ลู�อม

• การรับมือกับการเป้ลู่�ยนแป้ลูง 

 สภัาพัภั้มิอากาศ

• ป้่าไม�แลูะความหลูากหลูาย 

 ที่างชัีวภัาพั

• การด้้แลูผู้้�ม่ส่วนได้�เส่ย

• การจุัด้การนำ�า

• การสร�างคุณค่าที่่�ยั�งยืนส้่ค้่ธุรกิจุ

• การสร�างแรงจุง้ใจุแลูะรักษา  

 พันักงาน

• การพััฒนาพันักงาน

• การกำากับด้้แลูกิจุการ

• ความรับผู้ิด้ชัอบต่่อสินค�าแลูะบริการ

• เศรษฐกิจุหมุนเวียน

• การสร�างป้ระสบการณ์ขัองลู้กค�า

• สุขัภัาพัแลูะความป้ลูอด้ภััย
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ประเด็นการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนกับผ้้ม่ส่วินได้เส่ย  
ประเด็นการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึน 15 ประเด็นของเอสซีีจีีพีี เกี�ยึวข้องก่บผ้้ิมีั่ส่วนได้เสียึแลัะเป้าหมั่ายึการพ่ีฒนาทีี่�ย่ึ�งยืึน UN SDGs 
17 ข้อ ด่งนี�

*GRI Standards 2018

               ขอุบเขตขอุงผลกระที่บ (Impact Boundary)     

                                               ภายในอุงค์กร             ภายนอุกอุงค์กร     

    เอุสซ่ีจ่พ่ั  พันักงาน ผ้้ถืือุ ค่้ธุรกิจ ล้กค้า ชุื่มชื่น หน่วิยงาน สื�อุมวิลชื่น ภาคประชื่า SDGs หน้า

       หุ้น/ และ    ราชื่การ  สังคม/   

       ผ้้ร่วิมทุี่น/ ค่้ค้า      นักวิิชื่าการ/   

       เจ้าหน้่       ผ้้นำาควิามคิด  

การกำากับด้้แลูกิจุการ GRI 102 (3. Ethics and Integrity) •  • •  • •  •   16 36-37 

  GRI 102 (4. Governance)             

สุขัภัาพัแลูะ  GRI 403: Occupational Health •  •   •      3, 8 44-45 

ความป้ลูอด้ภััย and Safety*              

ความรับผู้ิด้ชัอบ -  •  •   •      9, 11, 38-39 

ต่่อสินค�าแลูะบริการ              12, 13 

การสร�างป้ระสบการณ์ GRI 102 (5. Stakeholder •   • • •      9 42-43 

ขัองลู้กค�า  Engagement)              

การด้้แลูผู้้�ม่ส่วนได้�เสย่ GRI 102 (5. Stakeholder •  • •  •       30-31 

  Engagement)              

เศรษฐกิจุหมุนเวียน GRI 201: Economic Performance •   •  • •     8, 9, 12 40-41

การจัุด้การ  GRI 306: Effluents and Waste •  • •  • •     6, 9, 62-63

ด้�านสิ�งแวด้ลู�อม              12, 

การสร�างคุณค่าที่่�ยั�งยืน GRI 102-9 Supply Chain •    • •      8, 12, 17 52-55 

ส้่ค้่ธุรกิจุ                

การพััฒนาพันักงาน GRI 102-8 Information on •  • •  •      4, 8 56-57 

  employees and other workers,               

  GRI 404: Training and Education             

การพััฒนาแลูะ GRI 413: Local Communities •      •     1, 4, 60-61 

ม่ส่วนร่วมกับชุัมชัน              6, 11, 15 

การจัุด้การนำ�า  GRI 303: Water* •  •    •  •   6, 9, 12 48-49

การรับมือ  GRI 305: Emissions,            7, 9, 46-47 

กับการเป้ลู่�ยนแป้ลูง GRI 302: Energy •   •  • •  •   13, 15  

สภัาพัภั้มิอากาศ               

สิที่ธิมนุษยชัน GRI 412: Human Rights •  •   •      5, 8 58-59 

  Assessment              

การสร�างแรงจุ้งใจุ GRI 404: Training •  • •  •      4, 8 56-57

แลูะรักษาพันักงาน and Education              

ป่้าไม�แลูะความหลูากหลูาย GRI 304: Biodiversity •     • •     15 50-51 

ที่างชีัวภัาพั               

GRI Aspect
ประเด็น 

การพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน



การดำาเนินงานในประเด็น 
การพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

ประเด็นท่ี่�เป็นควิามเส่�ยงหลักและสำาคัญ 
ต่อุการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนในอุนาคต
• การกำาก่บด้แลักิจีการ 
• ความั่ร่บผิิดชอบต่่อสินค้าแลัะบริการ   
• เศรษัฐกิจีหมัุ่นเวียึน     
• การสร้างประสบการณ์ของลั้กค้า   
• สุขภิาพีแลัะความั่ปลัอดภิ่ยึ    
  
ประเด็นท่ี่�ชื่่วิยขับเคลื�อุนการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
• การร่บมั่ือก่บการเปลัี�ยึนแปลังสภิาพีภิ้มั่ิอากาศ 
• การบริหารจี่ดการนำ�า     
• ป่าไมั่้แลัะความั่หลัากหลัายึที่างชีวภิาพี   
• การสร้างคุณค่าที่ี�ยึ่�งยึืนส้่ค้่ธุุรกิจี   
• การด้แลัแลัะพี่ฒนาพีน่กงาน    
  
ประเด็นท่ี่�เป็นพ้ืันฐานขอุงการดำาเนินธุรกิจท่ี่�ยั�งยืน
• การดำาเนินงานด้านสิที่ธุิมั่นุษัยึชน   
• การพี่ฒนาแลัะมั่ีส่วนร่วมั่ก่บชุมั่ชน   
• การจี่ดการด้านสิ�งแวดลั้อมั่



ประกาศนโยบายบรรษััทภิิบาลเพิิ่�มเติิม    

คณะกรรมการบริษััทได้้อนุุมัติินุโยบายและแนุวปฏิิบัติิด้้านุบรรษััทภิิบาลเพิ่ิ�มเติิม
ในุปี 2563 ได้้แก่ นุโยบายด้้านุสิิทธิิมนุุษัยชนุ นุโยบายการคุ้มครองข้้อมูลสิ่วนุ
บุคคล นุโยบายการกำาหนุด้คุณสิมบัติิและการสิรรหากรรมการบริษััท จรรยาบรรณ
นุักลงทุนุสิัมพิ่ันุธิ์ และนุโยบายและวิธิีปฏิิบัติิในุการไปด้ำารงติำาแหนุ่งกรรมการ 
ท่�บริษััทอ่�นุข้องประธิานุเจ้าหนุ้าท่�บริหารและผูู้้บริหารระด้ับสิูง  
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เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดโครงสร้�ง นโยบ�ย และแนว
ปฏิิบัติิด้�นบรรษััทภิิบ�ลเพี่�อให้เกำิดคว�ม
สมดุลและประสิทธิิภิ�พีในกำ�รทำ�ง�น มีระบบ
บริห�รจีัดกำ�รที�กำ่อให้เกำิดคว�มเป็นธิรรม 
โปร่งใส ส�ม�รถสร้�งผลติอบแทนและเพีิ�ม
มูลค่�ระยะย�วให้กำับผู้ถ่อหุ้น รวมถึงสร้�ง
คว�มเชื่่�อมั�นติ่อผู้มีส่วนได้เสียทุกำฝ่่�ย และ
สนับสนุนส่งเสริมคว�มส�ม�รถในกำ�รแข่่งข่ัน
ข่องบริษััทให้เติิบโติอย่�งยั�งย่น

กลยุทธ์์

1.	 กำำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิิบัติิด้�นบรรษััทภิิบ�ลให้สอดคล้อง 
	 และเป็นทิศท�งเดียวกำันทั�วทั�งองค์กำร

2.	 ทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิิบัติิด้�นบรรษััทภิิบ�ลให้เหม�ะสมกำับกำลยุทธ์์		
	 ท�งธ์ุรกำิจและกำ�รเปลี�ยนแปลงเป็นประจำ�	อย่�งน้อยปีละ	1	ครั�ง	

3.	 ส่�อส�รและสนับสนุนให้พนักำง�นและค่่ธ์ุรกำิจเกำิดคว�มติระหนักำ 
	 และปฏิิบัติิติ�มนโยบ�ยและแนวปฏิิบัติิด้�นบรรษััทภิิบ�ลและจรรย�บรรณค่่ธ์ุรกำิจ	
	 อย่�งจริงจัง

4.	 กำำ�กำับด่แลและติิดติ�มให้มีกำ�รปฏิิบัติิติ�มนโยบ�ยและแนวปฏิิบัติิ 
	 ด้�นบรรษััทภิิบ�ลทั�วทั�งองค์กำร

การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแล
กิจการท่�ดู่

การกำากับดู้แลกิจการข้องเอสิซีีจีพิ่่ในุปี 2563 ม่การ
พิ่ัฒนุาติ่อเนุ่�องจากปีท่�ผู้่านุมา โด้ยคณะกรรมการ
บริษััทได้้ทบทวนุการนุำาหลักการกำากับดู้แลกิจการ 
ท่�ด้่สิำาหรับบริษััทจด้ทะเบ่ยนุปี 2560 ข้องสิำานุักงานุ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพิ่ย์และติลาด้หลักทรัพิ่ย์ 
(CG Code) มาปรับใช้ติามบริบททางธิุรกิจ คณะ
กรรมการบริษััททุกคนุติระหนุักถึึงบทบาทหนุ้าท่� 
ในุฐานุะผูู้้นุำาองค์กร และม่กรรมการเกินุกว่ากึ�งหนุึ�ง 
ท่�ได้้ศึึกษัาหรือรับฟัังบรรยายหลักปฏิิบัติิติาม CG 
Code จนุเข้้าใจประโยชนุ์และหลักปฏิิบัติิในุการนุำา 
ไปใช้สิร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่นุเป็นุอย่างด้ ่
รวมทั�งได้้ประเมินุผู้ลการปฏิิบัติิติามหลักปฏิิบัติิ 
ในุ CG Code แติ่ละข้้อ เพิ่่�อให้มั�นุใจว่าผู้ลการปฏิิบัติิ
ม่ความเหมาะสิม รวมทั�งได้้ประเมินุผู้ลการปฏิิบัติิ
หนุ้าท่�ทั�งข้องคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการ
ชุด้ย่อยทุกชุด้และนุำาผู้ลประเมินุไปกำาหนุด้แผู้นุ
พิ่ัฒนุาอย่างติ่อเนุ่�อง

ส่ื่�อสื่ารเร่�องจรรยาบรรณ 

เอสิซีีจีพิ่่จัด้ทำา “จรรยาบรรณเอสซีีจีพีี” เพิ่่�อเป็นุคู่ม่อให้กรรมการ ฝ่่ายจัด้การ 
และพิ่นุักงานุทุกคนุ เกิด้ความเข้้าใจและนุำาไปประกอบการปฏิิบัติิงานุทั�วทั�งองค์กร
ได้้อย่างถึูกติ้องและเหมาะสิม โด้ยได้้จัด้กิจกรรมสิ่งเสิริมและปลูกฝ่ังความติระหนุัก
เรื�องจรรยาบรรณแก่พิ่นุักงานุ เช่นุ การอบรมหลักสิูติรพิ่นุักงานุใหม่ การจัด้ทำา 
แบบทด้สิอบ “Ethics e-testing” เป็นุประจำาต่ิอเนุ่�องมาทุกปี โด้ยปี 2563 เป็นุปีท่� 6  
นุอกจากนุ่�ยังได้้ข้ยายผู้ลสิู่คู่ธิุรกิจโด้ยจัด้ทำา “จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีพีี”
เพิ่่�อให้คู่ธิุรกิจใช้เป็นุแนุวทางในุการด้ำาเนุินุธิุรกิจท่�คำานุึงถึึงสิังคมและสิิ�งแวด้ล้อม
อย่างเป็นุรูปธิรรม

การกำากับดููแล

กิจการ
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นโยบายและแนวปฏิิบัติิ 
ดู้านบรรษััทภิิบาลของเอสื่ซ่ีจ่พ่ิ่

เอสซีีจีีพีีประกาศนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลต่่างๆ 
และเผยแพีร่ทางเว็็บไซีต่์ www.scgpackaging.com  

• โครงสร้างและกลไกในการกำากับดููแลกิจการ ประกอบด้้ว็ย อุด้มการณ์์ 
 เอสซีีจีีพีี จีรรยาบรรณ์เอสซีีจีีพีี โครงสร้างบรรษััทภิิบาล และนโยบาย 
 บรรษััทภิิบาล

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิสำาหรับกรรมการและผูู้้บริหาร ประกอบด้้ว็ย  
 กฎบัต่รคณ์ะกรรมการบริษััท กฎบัต่รคณ์ะกรรมการต่รว็จีสอบ  
 กฎบัต่รคณ์ะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา กฎบัต่รคณ์ะกรรมการ 
 พีิจีารณ์าค่าต่อบแทน ข้้อกำาหนด้คุณ์สมบัต่ิกรรมการอิสระ นโยบาย 
 การกำาหนด้คุณ์สมบัต่ิและการสรรหากรรมการบริษััท ข้อบเข้ต่อำานาจี 
 หน้าที�และคว็ามรับผิด้ชอบข้องประธานเจี้าหน้าที�บริหาร และนโยบาย 
 และว็ิธีปฏิิบัต่ิในการไปด้ำารงต่ำาแหน่งกรรมการที�บริษััทอ่�นข้องประธาน 
 เจี้าหน้าที�บริหารและผ้้บริหารระด้ับส้ง 

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิดู้านการจัดูการองค์กร ประกอบด้้ว็ย  
 กฎบัต่รสำานักงานต่รว็จีสอบ นโยบายการพีัฒนาอย่างยั�งย่น  
 นโยบายการกำากับด้้แลการปฏิิบัต่ิงาน นโยบายต่่อต่้านคอร์รัปชัน  
 นโยบายการเข้้าทำารายการที�เกี�ยว็โยงกัน นโยบายป้องกันคว็ามขั้ด้แย้ง 
 ทางผลประโยชน์ นโยบายการแข้่งข้ันทางการค้า นโยบายการรับ 
 เร่�องร้องเรียนการทุจีริต่และการกระทำาผิด้ นโยบายการลงทุน 
 ในบริษััทย่อยและบริษััทร่ว็ม นโยบายกำากับด้้แลและการบริหารจีัด้การ 
 บริษััทย่อยที�ประกอบธุรกิจีหลักและบริษััทร่ว็มที�ประกอบธุรกิจีหลัก  
 นโยบายการบริหารคว็ามเสี�ยง นโยบายการเปิด้เผยข้้อม้ล นโยบาย 
 การจีัด้การข้้อม้ลภิายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย 
 ด้้านสิทธิมนุษัยชน นโยบายการคุ้มครองข้้อม้ลส่ว็นบุคคล และ 
 จีรรยาบรรณ์นักลงทุนสัมพีันธ์

• นโยบายและแนวปฏิิบัติิเก่�ยวกับผูู้้ม่ส่วนไดู้เส่ย ประกอบด้้ว็ย  
 นโยบายการปฏิิบัต่ิต่่อผ้้มีส่ว็นได้้เสีย นโยบายการจี่ายเงินปันผล 
 ข้องบริษััทและบริษััทย่อย นโยบายและแนว็ปฏิิบัติ่ในการจัีด้หาและคัด้เล่อก 
 ค้่ค้า/ค้่ธุรกิจี และจีรรยาบรรณ์ค้่ธุรกิจี

ช่่องทางการรับแจ้งเบาะแสื่
การกระทำาผิิดูจรรยาบรรณ
หร่อคอร์รัปชั่น 

เอสซีีจีีพีีจีัด้ให้มีช่องทางการรับแจี้งเบาะแส
หร่อการร้องเรียนการด้ำาเนินการที�อาจีผิด้
กฎหมาย ข้้อบังคับ หร่อส่อถึึงการทุจีริต่ 
คอร์รัปชัน ข้องบุคลากรในบริษััท 2 ช่องทาง 
ค่อ

1. บุคลากรภิายในบริษััทร้องเรียนได้้ทาง 
 ระบบ Intranet ด้้ว็ยว็าจีา หร่อเป็น 
 ลายลักษัณ์์อักษัร

2. บุคคลภิายนอกร้องเรียนได้้ทางเว็็บไซีต่์  
 www.scgpackaging.com หร่อทำาเป็น 
 หนังส่อถึึงบุคคลที�ระบุไว็้ในนโยบาย 
 การรับเร่�องร้องเรียนการทุจีริต่ 
 และการกระทำาผิด้

ทั�งนี�เอสซีีจีีพีีจีะนำาข้้อเท็จีจีริงจีากการสอบสว็น
มากำาหนด้ว็ิธีปฏิิบัต่ิและแนว็ทางการป้องกัน
เพ่ี�อป้องกันการเกิด้ซีำ�า (รายละเอียด้ข้้อร้องเรียน
ปรากฏิในภิาคผนว็ก หัว็ข้้อผลการด้ำาเนินงาน
ด้้านเศรษัฐกิจี) 

ปรับปรุงกฎบัติรคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการ
ชุ่ดูย่อยปี 2563

คณะกรรมการบริษััทได้้ปรับปรุงกฎบัติรคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการ
ชุด้ย่อยในุประเด้็นุหลักเก่�ยวกับวาระข้องกรรมการอิสิระและการประชุม รวมถึึง
แนุวทางปฏิิบัติิในุการจัด้การประชุมด้้วยสิ่�ออิเล็กทรอนุิกสิ์  เพิ่่�อให้สิอด้คล้องยิ�งข้้�นุ 
กับหลักการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่สิำาหรับบริษััทจด้ทะเบ่ยนุปี 2560 ข้องคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพิ่ย์และติลาด้หลักทรัพิ่ย์ และการพิ่ัฒนุาด้้านุเทคโนุโลย่ 
การสิ่�อสิารทางอิเล็กทรอนุิกสิ์

แนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปชั่น

ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ประกาศึเจตินุารมณ์เข้้าร่วม 
แนุวร่วมติ่อติ้านุคอร์รัปชันุข้องภิาคเอกชนุไทย (CAC) 
โด้ยอยู่ระหว่างการข้อรับรองเป็นุ Certified Company 
จากคณะกรรมการแนุวร่วมปฏิิบัติิข้องภิาคเอกชนุไทย
ในุการต้ิานุการทุจริติ ซ้ี�งคาด้ว่าจะด้ำาเนิุนุการแล้วเสิร็จ
ภิายในุปี 2564



ความรับผิิดูช่อบ

ต่ิอสิื่นค้า

และบริการ  
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ปัญห�สิ�งแวดล้อมและกำ�รเปลี�ยนแปลงสภิ�พี
ภิูมิอ�กำ�ศทำ�ให้ผู้บริโภิคติระหนักำถึงแนวคิด
เร่�องคว�มยั�งย่นและกำ�รใชื่้บรรจีุภิัณฑ์์ที�เป็น
มิติรติ่อสิ�งแวดล้อมม�กำข่ึ�น เอสซีีจีีพีีจีึงให้
คว�มสำ�คัญกำับกำ�รพีัฒน�สินค้� บริกำ�ร และ
โซีลูชื่ันที�มีคุณภิ�พี ปลอดภิัย ใชื่้ง�นสะดวกำ 
คงทนแข่็งแรง นำ�ม�ใชื่้ซีำ��และรีไซีเคิลได้ง่�ย 
เป็นมิติรติ่อสิ�งแวดล้อม ซีึ�งส�ม�รถลดกำ�ร
ใชื่้ทรัพีย�กำรและพีลังง�นติ�มหลักำเศรษัฐกำิจี
หมุนเวียน ลดกำ�รปล่อยมลพีิษัและข่องเสีย 
สู่สิ�งแวดล้อม

เป้าหมาย

• 66.7%  (2/3)
 รายได้้จากการข้าย 
 สิินุค้าและบริการท่�ได้้รับ 
 ฉลาก SCG Green  
 Choice จากรายได้ ้
 การข้ายรวมในุปี 2573

• 33.3% (1/3)
 รายได้้จากการข้าย 
 สิินุค้าและบริการ 
 ท่�ใช้งานุอย่างเป็นุมิติร 
 ติ่อสิิ�งแวด้ล้อม 
 และได้้รับฉลาก SCG  
 Green Choice จาก 
 รายได้้การข้ายรวม 
 ในุปี 2573

กลยุทธ์์

1.	 พัฒน�สินค้�	บริกำ�ร	และโซล่ชัันที�ติอบโจทย์ 
	 คว�มติ้องกำ�รของผู้่้บริโภิค	ชั่วยยกำระดับคุณภิ�พชัีวิติ		
	 (Well-being)	และรับผู้ิดชัอบติ่อสิ�งแวดล้อม 
 (Climate Change & Circular Economy)

2.	 พัฒน�กำระบวนกำ�รดำ�เนินธ์ุรกำิจติลอดห่วงโซ่คุณค่�	
	 ติ�มม�ติรฐ�นส�กำล

3.	 ใชั้นวัติกำรรมพัฒน�สินค้�	บริกำ�ร	และโซล่ชััน 
	 เพ่�อสร้�งโอกำ�สท�งธ์ุรกำิจใหม่ๆ	

ยกระดัูบกล่องบรรจุภัิณฑ์์ดู้วย Microflute

กระด้าษัลูกฟัูกลอนุเล็ก Microflute เป็นุนุวัติกรรมข้องเอสิซีีจีพิ่่ท่�ใช้ผู้ลิติกล่อง 
ท่�ม่ความแข้็งแรงและนุำ�าหนุักเบา อ่กทั�งยังสิามารถึรองรับงานุพิ่ิมพิ่์คุณภิาพิ่สิูง 

ด้้วยความหนุาข้องลอนุท่�ลด้ลงข้อง Microflute ทำาให้บรรจุภิัณฑ์์ม่ข้นุาด้เล็ก 
พิ่ับข้้�นุรูปง่าย รอยพิ่ับสิวยงาม สิามารถึทำารอยปรุท่�สิวยงามและฉ่กได้้สิะด้วกข้้�นุ 
อ่กทั�งยังคงความแข้็งแรงและรองรับแรงกด้ทับได้้ด้่  
รวมทั�งบรรจุภิัณฑ์์ม่นุำ�าหนุักเบาจากการใช้วัสิดุ้ 
ลด้นุ้อยลง เพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่ในุการข้นุสิ่ง 
และลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจก 
เป็นุอ่กแนุวทางในุการช่วย 
รักษัาสิิ�งแวด้ล้อม

ผิลดูำาเนินงานปี 2563

• 33.9 % รายได้้จากการข้ายสิินุค้าและบริการท่�ได้้รับการรับรองฉลาก  
 SCG Green Choice (31,484 ล้านุบาท) จากรายได้้การข้ายรวม

• 2.2 % รายได้้จากการข้ายสิินุค้าและบริการท่�ใช้งานุอย่างเป็นุมิติรติ่อสิิ�งแวด้ล้อม  
 และได้้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice จากรายได้้การข้ายรวม

• 32 ผู้ลิติภิัณฑ์์ท่�ได้้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice



| 39 |ประเด็็นการพััฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่น

ยั�งย่นติามมาติรฐาน FSC 
TM (License Code FSCTM - C135609)

บริษััทสิยามฟัอเรสิทรี จำากัด้ ในุเอสิซีีจีพิ่่ สิ่งเสิริมให้เกษัติรกรปลูกไม้ยูคาลิปติัสิด้้วยระบบการจัด้การสิวนุไม้อย่างยั�งย่นุ
ติามมาติรฐานุ Forest Stewardship CouncilTM หรือ FSCTM ซ้ี�งให้การรับรองมาติรฐานุไม้และผู้ลิติภิัณฑ์์ไม้ว่าม่การ
จัด้การอย่างถึูกติ้องติามหลักวิชาการในุระด้ับสิากล  ในุปี 2563 ม่สิมาชิกเกษัติรกรในุระบบ FSCTM รวม 70 ราย 
ม่พิ่่�นุท่�ปลูกไม้ยูคาลิปติัสิข้องสิมาชิก 14,700 ไร่ และข้องบริษััท 12,694 ไร่ รวมพิ่่�นุท่�ทั�งหมด้ท่�ได้้รับการรับรอง
มาติรฐานุ FSCTM 27,394 ไร่ และม่แผู้นุข้ยายพิ่่�นุท่�ปลูกเพิ่่�อให้ได้้มาติรฐานุ FSCTM เพิ่ิ�มข้้�นุทุกปี

ทั�งนุ่�เอสิซีีจีพิ่่มุ่งมั�นุเพิ่ิ�มยอด้ข้ายกระด้าษับรรจุภิัณฑ์์ท่�ได้้รับการรับรองมาติรฐานุ FSCTM ให้สูิงข้้�นุ เพ่ิ่�อสิร้างความยั�งย่นุ 
ให้แก่การด้ำาเนุินุธิุรกิจ โด้ยในุปี 2563 กระด้าษับรรจุภิัณฑ์์ FSCTM ม่สิัด้สิ่วนุยอด้ข้ายเป็นุ 22% ข้องยอด้ข้ายรวม 
และม่แผู้นุเพิ่ิ�มสิัด้สิ่วนุให้เป็นุ 25% ในุปี 2564

บรรจุภัิณฑ์์อาหารปลอดูภัิยเฟสื่ท์ (Fest)

ติอบโจทย์ธิุรกิจอาหารและธิุรกิจบริการอาหารเด้ลิเวอรีด้้วย  
“บรรจุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ (Fest)” บรรจุภิัณฑ์์ทางเล่อกใหม่
สิำาหรับผูู้้บริโภิค ด้้วยรูปทรงและความจุท่�หลากหลาย ติอบสินุอง 
ทุกการใช้งานุ มั�นุใจได้้ในุความสิะอาด้ ปลอด้ภิัย ได้้รับมาติรฐานุ
รับรองระด้ับสิากล  แบ่งออกเป็นุ 3 ประเภิทหลัก ได้้แก่ บรรจุภิัณฑ์์
เฟัสิท์ ช้อยสิ์ บรรจุภิัณฑ์์เฟัสิท์ ไบโอ และบรรจุภิัณฑ์์เฟัสิท์ ชิลล์ 

นุอกจากนุ่�เฟัสิท์ยังม่บริการ “เฟสท์์ โซีล่ชััน” 
ให้คำาปร้กษัาด้้านุการออกแบบและผู้ลิติ 
บรรจุภิัณฑ์์สิำาหรับลูกค้าผูู้้ประกอบธิุรกิจ
อาหารและเครื�องด้่�มท่�ให้ความสิำาคัญ 
กับคุณภิาพิ่ข้องอาหารท่�ส่ิงถึึงม่อลูกค้า และ

ติอบสินุองความติ้องการบรรจุภิัณฑ์์
พิ่ิเศึษัเฉพิ่าะข้องร้านุด้้วยลวด้ลาย 
และสิ่สิันุท่�สิวยงาม เพิ่่�อช่วยสิร้าง
เอกลักษัณ์ เสิริมภิาพิ่ลักษัณ์ สิร้าง
มูลค่าเพิ่ิ�มทางการติลาด้ และเพิ่ิ�ม
ช่องทางการสิ่�อสิารแบรนุด้์ข้อง
ลูกค้าได้้อ่กด้้วย บริษััท์ผลิตภััณฑ์์กิระดาษัไท์ย จำากิัด ได้้เริ�มระบบการซีื�อข้าย

ออนุไลน์ุ ด้้วยการเปิด้เว็บไซีต์ิอ่คอมเมิร์ซี www.festforfood.com 
ท่�สิามารถึเล่อกซีื�อบรรจุภิัณฑ์์อาหารปลอด้ภิัยเฟัสิท์ได้ ้
อย่างสิะด้วกและรวด้เร็ว เพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่ในุการบริการชำาระค่า
สิินุค้าผู้่านุช่องทางการชำาระเงินุออนุไลนุ์ (Online Payment 
Gateway) ด้้วยบัติรเครด้ิติและเงินุโอนุได้้อย่างปลอด้ภิัย
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เอสซีีจีีพีีผลักำดันหลักำเศรษัฐกิำจีหมุนเวียนเป็นแนวท�งสำ�คัญในกำ�รแก้ำไข่
ปัญห�สิ�งแวดล้อมข่องประเทศและข่องโลกำ ทั�งปัญห�ภิ�วะโลกำร้อน 
กำ�รข่�ดแคลนทรัพีย�กำร วิกำฤติข่ยะ คว�มย�กำจีนและคุณภิ�พีชีื่วิติ โดยนำ�
หลักำเศรษัฐกำิจีหมุนเวียนม�ใชื่้บริห�รจีัดกำ�รให้เกำิดกำ�รหมุนเวียนทรัพีย�กำร
และพีลังง�นในระบบอย่�งคุ้มค่�และเกำิดประโยชื่น์สูงสุด ติั�งแติ่กำ�รว�งแผน
และออกำแบบ กำ�รเล่อกำใชื่้วัสดุกำ�รผลิติ กำ�รบริโภิค กำ�รจีัดกำ�รข่องเสีย
และนำ�กำลับม�เป็นวัติถุดิบใหม่ในกำระบวนกำ�รผลิติ 

เศรษัฐกิจ

หมุนเว่ยน 

ผิลดูำาเนินงานปี 2563

• สัิด้ส่ิวนุรายได้้บรรจุภัิณฑ์์พิ่อลิเมอร์ 
 ท่�สิามารถึรีไซีเคิลได้้เท่ากับ

 56  %
 ข้องรายได้้บรรจุภิัณฑ์์พิ่อลิเมอร์รวม

เป้าหมาย

• สัิด้ส่ิวนุรายได้้บรรจุภัิณฑ์์ 
 พิ่อลิเมอร์ท่�สิามารถึ 
 รีไซีเคิลได้้เท่ากับ 

 50   %
 ข้องรายได้้บรรจุภิัณฑ์ ์
 พิ่อลิเมอร์รวมในุปี 2563

• สัิด้ส่ิวนุรายได้้บรรจุภัิณฑ์์ 
 พิ่อลิเมอร์ท่�สิามารถึ 
 รีไซีเคิลได้้เท่ากับ 

 100%
 ข้องรายได้้บรรจุภิัณฑ์ ์
 พิ่อลิเมอร์รวมในุปี 2568

กลยุทธ์์

1.	 กำ�รพัฒน�ผู้ลิติภิัณฑ์์และบริกำ�รแบบเศรษัฐกำิจ 
	 หมุนเวียนเพ่�อสร้�งและรักำษั�คุณค่�หลักำ 
	 ของวัสดุส่งสุด

2.	 ส่งเสริมกำ�รใชั้วัสดุชัีวภิ�พหรือวัสดุทดแทน	 	
	 ที�ส�ม�รถนำ�กำลับม�รีไซเคิลได้

3.	 วิจัยและพัฒน�นวัติกำรรมเพ่�อย่ดอ�ยุสินค้� 
	 และส่วนประกำอบ

4.	 ใชั้แพลติฟอร์มกำ�รแบ่งปัน	(Sharing	Platform) 
	 เพ่�อใชั้ทรัพย�กำรให้คุ้มค่�ที�สุด	

5.	 รวบรวมและจัดกำ�รของเสียเพ่�อนำ�กำลับม�ใชั้ใหม่

6.	 ปรับเปลี�ยนโครงสร้�งธุ์รกิำจติ�มแนวคิดทำ�สินค้� 
	 ให้เป็นบริกำ�ร	(Product	as	a	Service)	

นำาทรัพิ่ยากร 
กลับมาใช่้ใหม่
นำำ�วััตถุุดิิบ ทรััพย�กรั 
และพลังง�นำ จ�กสิินำค้้�
หรัือผลพลอยไดิ้เหลือทิ�ง
จ�กกรัะบวันำก�รัผลิต 
กลับม�ใช้้ใหม่

แพิ่ลติฟอร์มการแบ่งปัน
เพิ�มอัตรั�ใช้้ปรัะโยช้นำ์สิินำค้้�บรัิก�รั 
หรัือโซลูช้ันำ โดิยก�รัใช้้ง�นำรั่วัมกันำ
เข้้�ถุึงไดิ้ หรัือเป็นำเจ้�ข้องรั่วัมกันำไดิ้

ย่ดูอายุสิื่นค้า 
ยืดิอ�ยุก�รัใช้้ง�นำสิินำค้้�และสิ่วันำปรัะกอบ 
ดิ้วัยก�รัข้�ย, ซ่อมแซม, ผลิตใหม ่
และยกรัะดิับสิินำค้้�และวััสิดิุเก่�

ทำาสิื่นค้าให้เป็นบริการ 
เสินำอบรัิก�รัแทนำก�รัข้�ยสิินำค้้� 
เพื�อสิ�ม�รัถุใช้้ปรัะโยช้นำ์ 
และนำำ�ทรััพย�กรั 
กลับสิู่วังจรัก�รัผลิต 
ไดิ้สิูงสิุดิ

ทรัพิ่ยากรหมุนเว่ยน
ใช้้พลังง�นำทดิแทนำ วััสิดิุช้ีวัภ�พ หรัือวััสิดิุ
ท่�รัีไซเค้ิลไดิ้ ทดิแทนำวััสิดิุท่�ต้องใช้้ไดิ้
ค้รัั�งเดิ่ยวั หรัือวััสิดิุท่�ม่สิ�รัพิษ

ฟื้้�นำฟืู้
และปรัับปรัุง
ข้ั�นำตอนำให้ดิ่ข้้�นำ

นำำ�กลับม�
ใช้้ใหม่

ซ่อมแซม
และปรัับเปล่�ยนำ
ก�รัใช้้ง�นำ

ก�รัข้�ยสิินำค้้� 
และวััสิดิุเก่� 
ท่�ยังใช้้ง�นำไดิ้

กรัะบวันำก�รัผลิต
และก�รัปรัับปรัุง
กรัะบวันำก�รัผลิต

ใช้้และ
แบ่งปันำ

อ้างอิงจีาก CEO GUIDE TO THE CIRCULAR ECONOMY, WBCSD
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ANGEL ระบบจัดกิารคู่ลังอัจฉริยะ 

พัิ่ฒนุาข้้�นุจากโครงการสินัุบสินุุนุสิติาร์ทอัพิ่ภิายในุองค์กร
จนุสิำาเร็จเป็นุด้ิจิทัลแพิ่ลติฟัอร์มข้องเอสิซีีจีพิ่ ่
ท่�ช่วยเพิิ่�มประสิิทธิิภิาพิ่การบริหารจัด้การคลัง ให้ม่ความ
สิะด้วก รวด้เร็ว ถึูกติ้องแม่นุยำา และติรวจสิอบได้้  
ช่วยลด้การจัด้เก็บท่�ซีำ�าซี้อนุและความยากในุการ
ติิด้ติามพิ่ัสิดุ้หรือสิินุค้า ทำาให้วางแผู้นุการลด้สิินุค้า
คงคลังได้้ถึึง 10-15% ข้องมูลค่าการจัด้เก็บเด้ิม 
ก่อนุใช้ระบบ เกิด้การใช้ประโยชนุ์จากทรัพิ่ยากรท่�ม่
อยู่อย่างคุ้มค่าและเติ็มประสิิทธิิภิาพิ่

ปี 2563 ANGEL ได้้รับการนุำาไปใช้ในุกลุ่มเอสิซีีจีพิ่ ่
และธิุรกิจอ่�นุๆ ข้องเอสิซีีจีรวม 45 โรงงานุ โด้ย
ครอบคลุมถึึงการบริหารจัด้การวัติถึุด้ิบ อะไหล่ 
และพิ่ัสิดุ้ติ่างๆ  นุอกจากนุ่�ยังม่การพิ่ัฒนุาติ่อยอด้ 
ไปท่�ติ้นุทางการสิั�งซีื�อ ได้้แก่ การซี่อมบำารุง 
เพิ่่�อยกระด้ับการบริหารจัด้การให้เป็นุ Digitalize 
ท่�สิามารถึลด้ค่าใช้จ่ายและเพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่การดู้แล
เครื�องจักร

บริษััท์พีรีแพีคู่ ประเท์ศไท์ย จำากัิด ในเอสซีีจีพีี
นุำานุวัติกรรมด้้านุบรรจุภิัณฑ์์มาพิ่ัฒนุาถึุงข้้าว 
ท่�นุำากลับมารีไซีเคิลได้้อย่างสิมบูรณ์ โด้ยเป็นุ
ถุึงฟิัล์มหลายชั�นุท่�ผู้ลิติจากพิ่ลาสิติิกโพิ่ล่เอทิล่นุ
ชนุิด้เด้่ยว (R-1) สิามารถึลด้ความหนุาข้องถุึง
จากความหนุา 110 ไมครอนุเหล่อเพิ่่ยง 90 
ไมครอนุ (ลด้ลง 18%) ลด้การใช้เม็ด้พิ่ลาสิติิก
และพิ่ลังงานุในุการผู้ลิติ แติ่ยังคงคุณภิาพิ่
และความแข้็งแรงทนุทานุติ่อการใช้งานุ 
ติามมาติรฐานุเด้ิมข้องถึุงข้้าว

 แพีลตฟอร์มกิารจัดเกิ็บวััสดุเหลือใชั้
 ท่�พิ่ัฒนุาข้้�นุโด้ยเอสิซีีจีพิ่่ เพิ่่�อการจัด้เก็บ 
 กระด้าษัหรือบรรจุภิัณฑ์์จากผูู้้บริโภิค  
 และนุำากลับมาเข้้าสิู่กระบวนุการรีไซีเคิล 
 เพิ่่�อผู้ลิติเป็นุกระด้าษับรรจุภิัณฑ์์ 
 และบรรจุภัิณฑ์์ใหม่ โด้ยข้ยายความร่วมม่อ 
 กับพิ่ันุธิมิติรทั�งภิาครัฐและเอกชนุอย่าง 
 ติ่อเนุ่�อง เพิ่ิ�มช่องทางการเข้้าถึึงผูู้บ้ริโภิค 

• ร่วมกับบริษััทแสินุสิิริ จำากัด้ (มหาชนุ) จัด้ทำาโครงการ “Sansiri Waste to  
 Worth” จัด้เก็บเศึษักระด้าษัเหล่อใช้และบรรจุภิัณฑ์์กระด้าษัใช้แล้ว 
 จากโครงการท่�อยู่อาศึัย นุำากลับเข้้าสิู่กระบวนุการรีไซีเคิล 100% 

• ร่วมกับบริษััทชีวาทัย จำากัด้ (มหาชนุ) จัด้ทำาโครงการคัด้แยกข้ยะก่อนุทิ�ง 
 เพิ่่�อนุำาเศึษักระด้าษัและบรรจุภิัณฑ์์กระด้าษัใช้แล้วมาเป็นุวัติถึุด้ิบผู้ลิติกระด้าษั 
 และสิิ�งข้อง เช่นุ ถึุงกระด้าษั ข้องเล่นุกระด้าษั ฯลฯ กลับมาให้ชุมชนุในุ 
 โครงการท่�อยู่อาศึัยข้องชีวาทัยได้้ใช้ประโยชนุ์และสิ่งติ่อให้ชุมชนุอ่�นุๆ ได้้

• ร่วมกับบริษััทพิ่ร็อพิ่เพิ่อร์ติ่� เพิ่อร์เฟัค  
 จำากัด้ (มหาชนุ) จัด้ทำาโครงการ “Green at  
 Heart แยกิกิระดาษัด้วัยใจ” คัด้แยกข้ยะ 
 กระด้าษัถึ่ายเอกสิารและบรรจุภิัณฑ์์ 
 กระด้าษัใช้แล้วจากสิำานุักงานุใหญ่และ 
 โครงการท่�อยู่อาศึัย เพิ่่�อให้เอสิซีีจีพิ่่  
 นุำากลับไปรีไซีเคิล โด้ยรายได้้มอบให้แก่ 
 วัด้พิ่ระบาทนุำ�าพิุ่เพิ่่�อใช้ด้ำาเนุินุกิจกรรม 
 ท่�เป็นุประโยชนุ์ติ่อสิังคม

• ร่วมกับบริษััทไปรษัณ่ย์ไทย จำากัด้ 
 จัด้ทำาโครงการ “ไปรษัณีย์ reBOX”  
 เปิด้จุด้รับบรรจุภิัณฑ์์กระด้าษัใช้แล้ว 
 ณ ท่�ทำาการไปรษัณ่ย์ทุกสิาข้าทั�วประเทศึ  
 เพิ่่�อรวบรวมให้เอสิซีีจีพิ่่นุำากลับมา  
 รีไซีเคิลและผู้ลิติชุด้โต๊ิะและเก้าอ่�กระด้าษั 
 มอบเป็นุข้องข้วัญปีใหม่ 2564 แก่เยาวชนุ 
 ในุโรงเรียนุติำารวจติระเวนุชายแด้นุ

• ปี 2563 พิ่ันุธิมิติร PaperX รวมกว่า 60 ราย ติิด้ติั�ง 380 Drop Point   
 รวบรวมเศึษักระด้าษักลับมารีไซีเคิลได้้ 150 ติันุ 

 หมุนเวีัยนของเสียกิลับมาเป็นวััตถุุดิบใช้ัในกิารผลิตสินคู้่าใหม�  
 เช่นุ Post-Consumer Recycled Resin (PCR) นุำาเม็ด้พิ่ลาสิติิกท่�ผู้่านุการ 
 ใช้งานุจากผูู้้บริโภิคมาใช้เป็นุวัติถึุด้ิบเสิริมในุการผู้ลิติบรรจุภิัณฑ์์พิ่อลิเมอร์ 
 ช่่วยลด้การใช้เม็ด้พิ่ลาสิติิกใหม่ (Virgin Resin) เช่นุ ข้วด้แชมพิู่ 
 
 วััสดุรีไซีเคิู่ลได้ เช่นุ บรรจุภัิณฑ์์พิ่อลิเมอร์แบบอ่อนุตัิว (Flexible Packaging)  
 ท่�ผู้ลิติจากฟัิล์มประกบหลายชั�นุ แติ่ละชั�นุเป็นุพิ่อลิเมอร์ชนุิด้เด้่ยวกันุ (Multi-layer  
 mono material) ด้้วยเทคโนุล่ย่ R-1 และ R-1+ สิามารถึปกป้องสิินุค้า 
 และทนุแรงกระแทกสิูง นุำากลับมารีไซีเคิลเป็นุเม็ด้พิ่ลาสิติิกและวัสิดุ้อ่�นุๆ 
 ได้้อย่างม่คุณภิาพิ่ ช่วยให้เกิด้การหมุนุเวียนุวัติถึุด้ิบทด้แทนุกลับเข้้าสิู่ระบบ
 
 Post-Industrial Recycled Waste (PIR Waste)    
 เช่นุ เศึษับด้ติัด้ข้อบ แผู้่นุพิ่ลาสิติิกเหล่อใช้จากการข้้�นุรูปมาบด้ย่อย แปรรูป   
 และใช้เป็นุวัติถึุด้ิบเสิริมในุการผู้ลิติบรรจุภิัณฑ์์พิ่อลิเมอร์ใหม่ เช่นุ แกลลอนุ  
 นุำ�ามันุเครื�องและถึ้วยบรรจุอาหารสิำาหรับกระบวนุการฆ่่าเชื�อแรงด้ันุสิูง 
 (Thermoformed cup for retort process)



การสื่ร้าง

ประสื่บการณ์

ของลูกค้า 
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เทคโนโลย่เพ่ิ่�อความสื่ะดูวกของลูกค้า

เอสิซีีจีพิ่่นุำาเทคโนุโลย่ด้ิจิทัลมาสิร้างโซีลูชันุเพิ่่�อให้
บริการท่�สิะด้วกสิบายแก่ลูกค้า ช่วยเพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่
การทำางานุ เพิ่ิ�มความรวด้เร็วในุการให้บริการ รวมทั�ง 
ลด้ความผู้ิด้พิ่ลาด้ท่�มาจากมนุุษัย์ ผู้ลงานุท่�สิำาคัญ
ในุปี 2563 เช่นุ

• ใช้เทคโนุโลย่ Optical Character Recognition  
 (OCR) และ Robotic Automation Process  
 (RAP) อ่านุเอกสิารกระด้าษัใบสิั�งซีื�อ (PO) ข้อง 
 ลูกค้าเพิ่่�อสิร้างใบสิั�งข้าย (SO) ในุรูปแบบ 
 ไฟัล์ด้ิจิทัล เพิ่่�อด้ำาเนุินุการในุระบบติ่อไป ช่วยลด้ 
 ข้ั�นุติอนุการทำางานุซีำ�าโด้ยไม่จำาเป็นุ และลด้เวลา 
 ในุวงจรการสิั�งซีื�อข้องลูกค้า

• พัิ่ฒนุาและใช้งานุ Export Order Tracking (EOT)  
 เว็บไซีต์ิสิำาหรับลูกค้าส่ิงออก เพ่ิ่�อให้สิามารถึติิด้ติาม 
 สิถึานุะการจัด้สิ่งสิินุค้าสิ่งออกได้้อย่างเรียลไทม์  

• บริษััทสิยามคราฟัท์อุติสิาหกรรม จำากัด้ เริ�มพัิ่ฒนุา  
 Payment Gateway เว็บไซีติ์เพิ่่�อให้ลูกค้าชำาระ  

เอสซีีจีีพีีทำ�ง�นร่วมกำับลูกำค้�อย่�งใกำล้ชื่ิด 
เพี่�อนำ�เสนอโซีลชูื่นัที�ติอบสนองคว�มติอ้งกำ�ร
เฉพี�ะข่องลูกำค้�แติ่ละร�ย รวมถึงพีฤติิกำรรม
ข่องผู้บริโภิคที�มีกำ�รเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ
และมีคว�มหล�กำหล�ย โดยส่งมอบบริกำ�ร
แบบเบ็ดเสร็จี ครบวงจีร เพี่�อคว�มสะดวกำ
สบ�ยข่องลูกำค้� และสร้�งประสบกำ�รณ์ที�ดี
แกำ่ลูกำค้�อย่�งสร้�งสรรค์

เป้าหมาย

• 100% 

 ความพิ่ึงพิ่อใจโด้ยรวม 
 ข้องลูกค้า 

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• 80% 

 ความพิ่ึงพิ่อใจโด้ยรวม 
 ข้องลูกค้า (ผู้ลสิำารวจ 
 ปี 2562 ด้ำาเนุินุการ 
 สิำารวจทุก 2 ปี)

กลยุทธ์์

1.	 สร้�งกำ�รมีส่วนร่วมกำับล่กำค้�กำลุ่มธ์ุรกำิจ	เพ่�อล่กำค้�		
	 กำลุ่มผู้่้บริโภิค	(B2B2C)

2.	 สร้�งกำ�รมีส่วนร่วมกำับล่กำค้�กำลุ่มผู้่้บริโภิค	(B2C)

 ค่าสิินุค้าและบริการได้้จากบัญชีธินุาคารข้องลูกค้า ลด้การเสิ่ยเวลากับการ 
 ทำาธิุรกรรมท่�ธินุาคาร คาด้ว่าจะแล้วเสิร็จในุปี 2564

• เริ�มพัิ่ฒนุาระบบอัติโนุมัติิสิำาหรับการบริหารจัด้การด้้านุโลจิสิติิกส์ิ เช่นุ แพิ่ลติฟัอร์ม 
 แอปพิ่ลิเคชันุบนุโทรศึัพิ่ท์ม่อถึ่อสิำาหรับติิด้ติามสิินุค้าข้องลูกค้า ระบบอัติโนุมัติิ 
 สิำาหรับจัด้ทำาเอกสิารธิุรกรรมติ่างๆ เป็นุติ้นุ คาด้ว่าจะแล้วเสิร็จในุปี 2564

• บริษััทผู้ลิติภิัณฑ์์กระด้าษัไทย จำากัด้ ได้้เริ�มระบบการซีื�อข้ายออนุไลนุ์ 
 ด้้วยการเปิด้เวปไซีด้์อ่คอมเมิร์ช www.festforfood.com ท่�สิามารถึเล่อกซีื�อ 
 บรรจุภิัณฑ์์อาหารปลอด้ภิัยเฟัสิท์ได้้อย่างสิะด้วกและรวด้เร็ว เพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่  
 ในุการบริการชำาระสิินุค้าผู้่านุช่องทางการชำาระเงินุออนุไลนุ์ (Online payment  
 gateway) ด้้วยบัติรเครด้ิติ และ เงินุโอนุ ได้้อย่างปลอด้ภิัย
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พัิ่ฒนาโซีลูชั่นสื่ำาหรับลูกค้าอุติสื่าหกรรมอาหาร

เอสิซีีจีพ่ิ่ร่วมกับลูกค้าพัิ่ฒนุาโซีลูชันุสิำาหรับบรรจุภิัณฑ์์อาหารอย่างครบวงจร ติั�งแติ่
บรรจุภิัณฑ์์แบบอ่อนุติัวสิำาหรับบรรจุสิินุค้า บรรจุภิัณฑ์์กล่องเพิ่่�อแสิด้งสิินุค้า 
บรรจุภิัณฑ์์กล่องลูกฟัูกสิำาหรับการข้นุสิ่ง ป้ายสิินุค้า ด้้วยการเล่อกใช้วัสิดุ้ท่�เหมาะสิม 
การออกแบบ การพิ่ิมพิ่์ และการผู้ลิติท่�ม่ความสิวยงามและคุณภิาพิ่ ช่วยสิ่งเสิริม
ภิาพิ่ลักษัณ์ข้องแบรนุด้์สิินุค้า สิามารถึลด้ความซีำ�าซี้อนุและเวลาในุกระบวนุการ
ทำางานุเด้ิมท่�ติ้องสิ่�อสิารกับหลายบริษััทในุเครือข้องเอสิซีีจีพิ่่ ช่วยยกระด้ับความ
สิัมพิ่ันุธิ์และรายได้้ข้องทั�งสิองธิุรกิจ

การสื่ำารวจความพิ่ึงพิ่อใจของลูกค้า

เอสิซีีจีพิ่่สิำารวจความพิ่ึงพิ่อใจข้องลูกค้าโด้ยสิุ่ม
ติัวอย่างลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มอุติสิาหกรรม 
ทั�งในุประเทศึและต่ิางประเทศึ โด้ยในุแต่ิละกลุ่มจัด้สิรร
จำานุวนุติัวอย่างลูกค้าติามสิัด้สิ่วนุปริมาณการซีื�อข้าย 
ซี้�งแบ่งเป็นุสิามระด้ับค่อ Platinum, Gold และ 
Silver เพิ่่�อให้ได้้ข้้อมูลจากลูกค้าทุกระด้ับ  ทั�งนุ่�
กำาหนุด้ข้นุาด้ติัวอย่างให้ม่ความคลาด้เคล่�อนุ 
ท่�ยอมรับได้้ไม่เกินุ 5%

ผู้ลสิำารวจความพิ่ึงพิ่อใจโด้ยรวมท่�ม่ติ่อบริษััท 
ในุปี 2560 ค่อ 80%  ปี 2562 ค่อ 80%   
การสิำารวจจะจัด้ทำาครั�งติ่อไปในุปี 2564

บริการจาก 
ผูิ้แทนขาย

เพิ่ิ�มความรู้ให้
พิ่นุักงานุข้าย 

ทั�งด้้านุคุณสิมบัติิ
สิินุค้า การแก้
ปัญหาหรือด้้านุ
เทคนุิค เพิ่่�อให้
พิ่นัุกงานุม่ความรู้
เชิงลึก สิามารถึ
แนุะนุำาโซีลูชันุ 

ท่�ติอบสินุองความ
ติ้องการข้องลูกค้า

แติ่ละราย

การสัื่�งซ่ี�อ
สิื่นค้า

เพิ่ิ�มความสิะด้วกในุ
การสิั�งซีื�อด้้วยการ
พิ่ัฒนุาระบบการ
ทำางานุติ่างๆ เช่นุ 

e-Ordering, 
Kraft Ordering  
System : KOS

คุณภิาพิ่
สิื่นค้า

ปรับปรุงคุณภิาพิ่
สิินุค้าให้ม่ความ
สิมำ�าเสิมอ เช่นุ 
ความเรียบข้อง
ผู้ิวกระด้าษั สิ่ผู้ิว 
ความแข้็งแรง 
ข้องกระด้าษั

ศึึกษัาความ
ติ้องการข้องลูกค้า
และติลาด้ เพิ่่�อ

พิ่ัฒนุาคุณภิาพิ่ข้อง
สิินุค้าและบริการ 
โด้ยมุ่งพิ่ัฒนุา

นุวัติกรรมท่�ช่วยลด้
ติ้นุทุนุการผู้ลิติและ
ลด้การใช้ทรัพิ่ยากร 
เพิ่่�อเพิ่ิ�มข้ีด้ความ
สิามารถึข้องธิุรกิจ

การจัดูสื่่ง
สิื่นค้า

จัด้ทำาระบบติิด้ติาม
สิถึานุะการจัด้สิ่ง
สิินุค้าผู้่านุระบบ 

KOS สิำาหรับลูกค้า
ในุประเทศึ และ 
Export Order 

Tracking Website 
สิำาหรับลูกค้าติ่าง

ประเทศึ

ศึึกษัาการทำา
Auto Truck 

Loading สิำาหรับ
ลูกค้าบรรจุภิัณฑ์์

อุติสิาหกรรม 
CIP Consumer 

Industrial
Packaging

การบริการ
จากพิ่นักงาน

สิื่นเช่่�อ

นุำาสิ่งข้้อมูลเอกสิาร
ใบแจ้งหนุ่�/ใบกำากับ

ภิาษั่/ใบลด้หนุ่�/
ใบเพิิ่�มหนุ่� ในุรูปแบบ 

อิเล็กทรอนุิกสิ ์
(e-Tax Invoice)

จัด้ทำา
e-Signature 

เพิ่่�อออกเอกสิาร
อัติโนุมัติิสิำาหรับ

ใบรับสิินุค้า
ใบรายงานุผู้ลติรวจ
วิเคราะห์คุณภิาพิ่
สิินุค้า และเอกสิาร
ใบแจ้งหนุ่�/ใบกำากับ

ภิาษั่ แก่ลูกค้า
ในุประเทศึ

การบริการ
ดู้านเทคนิค

พิ่ัฒนุาระบบ
CCR (Claim 
Complain

Report) เพิ่่�อ 
ติอบสินุองลูกค้า

รวด้เร็วข้้�นุ

จัด้ทำาระบบ
Self Service 
Claim สิำาหรับ 

ลูกค้าบรรจุภิัณฑ์์
อุติสิาหกรรม 

CIP Consumer 
Industrial
Packaging

ประเด็ูนการปรับปรุงการทำางาน

ท่�ไดู้รับจากการสื่ำารวจ
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เป้าหมาย

•  ท์ุกิปี  

 0 ราย 
 จำานุวนุอุบัติิเหติ ุ
 ถึึงข้ั�นุเสิ่ยชีวิติ 
 ข้องพิ่นุักงานุและคู่ธิุรกิจ

•  2565

 0 อัติราการเกิด้ 
 อุบัติิเหติุถึึงข้ั�นุหยุด้งานุ 
 ข้องพิ่นุักงานุและคู่ธิุรกิจ

กลยุทธ์์
1. สร้างคว็ามต่ระหนักและปรับเปลี�ยนพีฤต่ิกรรม 
 การทำางานให้เกิด้เป็นว็ัฒนธรรมคว็ามปลอด้ภิัย 

2. ส่งเสริมผ้้บริหารหร่อหัว็หน้างานให้เป็นผ้้นำา 
 ด้้านคว็ามปลอด้ภิัยที�ใส่ใจีด้้แลพีนักงานและค้่ธุรกิจี 
 อย่างใกล้ชิด้

3. ใช้ระบบการบริหารจีัด้การด้้านคว็ามปลอด้ภิัย 
 ยกระด้ับมาต่รฐานคว็ามปลอด้ภิัย 
 ทั�งในและต่่างประเทศ

4. พีัฒนาเทคโนโลยีด้ิจีิทัลเป็นเคร่�องม่อกำากับด้้แล 
 การปฏิิบัต่ิงานที�สะด้ว็กและรว็ด้เร็ว็ 
 เพี่�อลด้คว็ามเสี�ยงต่่อการเกิด้อุบัต่ิเหตุ่

กำ�รดำ�เนินง�นข่องเอสซีีจีีพีีเกีำ�ยวข้่องกัำบ 
กำ�รผลิติ กำ�รใหบ้ริกำ�ร กำ�รข่นส่ง รวมถึงยัง
มพีีนกัำง�นและคู่ธุิรกิำจีที�เข้่�ม�มบีทบ�ทสำ�คัญ  
เร�จีงึใหค้ว�มใสใ่จีและมุง่มั�นใช้ื่คว�มพีย�ย�ม
อย่�งเต็ิมคว�มส�ม�รถในกำ�รป้องกัำนอุบัติิเหตุิ 
โดยตัิ�งเป้�หม�ยสูงสุดว่�จีะไม่มีอุบัติิเหตุิถึง
ขั่�นหยุดง�นภิ�ยในปี 2565 และไม่มีอุบัติิเหติุ
ถึงข่ั�นเสียชื่ีวิติข่องพีนักำง�นและคู่ธิุรกำิจี 
ในทุกำปี 

สุื่ขภิาพิ่
และความ
ปลอดูภัิย

สุื่ขภิาพิ่และความปลอดูภัิยในสื่ถานท่�
ปฏิิบัติิงาน  

เอสิซีีจีพิ่่ให้ความสิำาคัญกับการพิ่ัฒนุาและยกระด้ับ
มาติรฐานุการทำางานุข้องพิ่นุักงานุและคู่ธิุรกิจ  
ด้้วยมาติรการติ่างๆ ควบคู่กับการสิร้างวัฒนุธิรรม
ความปลอด้ภัิยซ้ี�งจะเป็นุหลักประกันุข้องความปลอด้ภัิย
ท่�ยั�งย่นุ

• SCG Safety Framework และ SPAP เอสิซีีจีพ่ิ่ 
 ใช้ระบบการจัด้การอาชีวอนุามัยและความปลอด้ภัิย 
 ข้องเอสิซีีจี (SCG Safety Framework) ในุการ 
 บริหารจัด้การความปลอด้ภัิยประกอบกับเครื�องม่อ 
 ติรวจประเมินุ ประสิิทธิิผู้ลด้้านุความปลอด้ภิัย  
 (Safety Performance Assessment Program,  
 SPAP) มาอย่างติ่อเนุ่�อง มุ่งเนุ้นุความเป็นุผูู้้นุำา 
 ข้องผูู้้บริหารและสิร้างวัฒนุธิรรมความปลอด้ภิัย 

 ทั�วทั�งองค์กร ครอบคลุมการบริหารจัด้การและควบคุมความเสิ่�ยง การพิ่ัฒนุา 
 ความรู้ความสิามารถึให้ผูู้้ปฏิิบัติิงานุ การบริหารจัด้การด้้านุสิุข้ภิาพิ่ 
 และการส่ิงเสิริมสุิข้ภิาพิ่องค์รวม โด้ยในุปี 2563 เอสิซีีจีพ่ิ่พัิ่ฒนุาและยกระดั้บ 
 SCG Safety Framework ให้ม่ความครอบคลุมและม่ประสิิทธิิภิาพิ่ยิ�งข้้�นุ 

 ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ม่โรงงานุผู้่านุการติรวจประเมินุ SPAP ระด้ับนุ้อยกว่า 
 หรือเท่ากับ 3 จำานุวนุ 8 โรงงานุ ระด้ับ 4 จำานุวนุ 17 โรงงานุ และระด้ับ 5  
 จำานุวนุ 3 โรงงานุ
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• ยกิระดับผ่้นำาเพีื�อคู่วัามปลอดภััย ผูู้้บริหารและ  
 หัวหนุ้างานุต้ิองแสิด้งภิาวะผูู้้นุำาและเป็นุตัิวอย่างท่�มุ่งมั�นุ 
 ด้้านุความปลอด้ภัิย โด้ยยึด้แนุวปฏิิบัติิติามแนุวทางข้อง 
 เอสิซีีจีพ่ิ่ เช่นุ Leader Standard Work ท่�ครอบคลุม 
 ทั�งการให้คำาแนุะนุำา (Coaching) การเด้ินุสิำารวจงานุ  
 (Leadership Line Walk) การติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนิุนุงานุ 
 ด้้านุความปลอด้ภัิยด้้วย Visual Board (Visualization)  
 การสัิงเกติการทำางานุเพ่ิ่�อความปลอด้ภัิย (Safety 
 Observation Program) เพิ่่�อให้พิ่นุักงานุติระหนุัก 
 และลด้ความเสิ่�ยงด้้วยตินุเองจนุเกิด้เป็นุวัฒนุธิรรม 
 ความปลอด้ภิัย  

 นุอกจากนุ่�ยังสิ่�อสิารนุโยบาย ทิศึทาง ความห่วงใยติ่อพิ่นุักงานุ ด้้านุอาชีวอนุามัย 
 และความปลอด้ภิัยอย่างติ่อเนุ่�องผู้่านุกิจกรรม Safety Communication 
 และหนุึ�งในุการสิร้างวัฒนุธิรรมการทำางานุข้องเรา Safety Awareness ค่อ  
 การท�่เราเติ่อนุสิติิติัวเองโด้ยการยกนุิ�วโป้งและพิู่ด้ความติั�งใจท่�จะดู้แลติัวเอง 
 ให้ปลอด้ภิัยในุแบบข้องติัวเอง

• Contractor Safety Management (CSM) เอสิซีีจีพิ่่ม่คณะกรรมการบริหาร 
 จัด้การด้้านุความปลอด้ภิัยข้องคู่ธิุรกิจ กำากับดู้แลติั�งแติ่กระบวนุการคัด้เล่อก  
 การควบคุมการปฏิิบัติิ การประเมินุผู้ลการปฏิิบัติิงานุข้องคู่ธุิรกิจ รวมถึึงด้ำาเนิุนุการ 
 พิ่ัฒนุาศึักยภิาพิ่คู่ธิุรกิจในุการจัด้การด้้านุความปลอด้ภิัยติามระบบการรับรอง 
 ความปลอด้ภัิยคู่ธุิรกิจ เอสิซีีจี (SCG Contractor Safety Certification System)  
 อย่างติ่อเนุ่�อง

• ส�งเสริมกิฎพีิท์ักิษั์ชัีวัิต (Life Saving Rules)  
 เด้่อนุมิถึุนุายนุ 2560 เอสิซีีจีพิ่่ประกาศึใช้กฎ 
 พิ่ิทักษั์ชีวิติ 11 ข้้อ ซี้�งถึ่อเป็นุข้้อติกลงร่วมกันุข้อง 
 ทุกบริษััททั�งในุประเทศึและติ่างประเทศึ และเป็นุ 
 สิ่วนุหนุึ�งในุสิัญญาจ้างงานุ ซี้�งหากม่การละเลย 
 กฎพิ่ิทักษั์ชีวิติจะม่มาติรการลงโทษัอย่างเข้้มงวด้  
 โด้ยสิ่�อสิารให้พิ่นุักงานุและคู่ธิุรกิจทุกคนุรับทราบถึึง  
 แนุวทางการปฏิิบัติิงานุท่�ถูึกต้ิอง ปลอด้ภัิย การติรวจติรา 
 และกำากับการปฏิิบัติิหนุ้างานุอย่างเคร่งครัด้ และด้้วย

การรณรงค์ ส่ิงเสิริม ติรวจติราอย่างเคร่งครัด้จากเพ่ิ่�อนุร่วมงานุ หัวหนุ้างานุ ผูู้้บริหาร 
ทำาให้จำานุวนุการรายงานุการฝ่่าฝื่นุกฎพิิ่ทักษ์ัชีวิติม่ความครอบคลุมและครบถ้ึวนุมากข้้�นุ

สุื่ขภิาพิ่และความปลอดูภัิย 
ในการขนสื่่งและการใช่้ยานพิ่าหนะ

“อุบัติเหตุบนท์้องถุนนต้องเป็นศ่นย์” เป็นุความ
ท้าทายท่�เอสิซีีจีพิ่่พิ่ยายามด้ำาเนุินุการมาอย่างติ่อเนุ่�อง 
โด้ยได้้แต่ิงตัิ�งคณะกรรมการความปลอด้ภัิยในุการข้นุส่ิง 
“Transportation Safety Committee” ทำาหนุ้าท่�
กำากับดู้แลให้เป็นุไปติามมาติรฐานุทั�ง Goods 
Transportation Safety และ Road Safety และใช ้
Driver Management System กำากับดู้แลความ
ปลอด้ภิัยติั�งแติ่ก่อนุการข้นุสิ่ง ระหว่างการข้นุสิ่ง 
และหลังการข้นุสิ่ง  รวมทั�งยกระด้ับมาติรฐานุข้อง
พิ่นุักงานุข้ับรถึด้้วยการฝ่ึกอบรมติามมาติรฐานุ
ข้องเอสิซีีจีจากโรงเรียนุทักษัะพิ่ิพิ่ัฒนุ์ (SCG Skills 
Development School) และควบคุมดู้แลพิ่ฤติิกรรม
ข้องพิ่นุักงานุข้ับรถึภิายใติ้ศึูนุย์ควบคุมและติิด้ติาม
พิ่นุักงานุข้ับรถึ (Logistics Command Center) 
ข้องเอสิซีีจี โลจิสิติิกสิ์ ซี้�งม่เจ้าหนุ้าท่�ดู้แลติลอด้ 
24 ชั�วโมง คอยติิด้ติามรถึบรรทุกซ้ี�งติิด้ตัิ�ง GPS ทุกคันุ 
และแจ้งเติ่อนุพิ่นุักงานุข้ับรถึเม่�อม่พิ่ฤติิกรรมเสิ่�ยง
ติ่อความปลอด้ภิัย เช่นุ ใช้ความเร็วเกินุกำาหนุด้ 
จอด้ไหล่ทาง ข้ับรถึติ่อเนุ่�องเกินุ 4 ชั�วโมง เป็นุติ้นุ 
เพิ่่�อให้พิ่นุักงานุข้ับรถึข้องบริษััทและคู่ธิุรกิจข้นุสิ่ง 
รวมถึึงประชาชนุทั�วไปท่�ใช้เสิ้นุทางร่วมกันุเกิด้ 
ความปลอด้ภิัยสิูงสิุด้
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• SAFEsave เอสิซีีจีพิ่่พิ่ัฒนุานุวัติกรรมระบบ 
 ความปลอด้ภิัยด้้วยเทคโนุโลย่ด้ิจิทัล SAFEsave  
 ซ้ี�งม่ความสิามารถึวิเคราะห์ข้้อมูลขั้�นุสูิง (Machine  
 Learning) แจ้งเต่ิอนุอันุติรายได้้ ณ เหตุิการณ์จริง  

 (Real Time) และจัด้เก็บฐานุข้้อมูลส่ิวนุกลางแทนุการบันุทึกข้้อมูล 
 ในุกระด้าษั เพ่ิ่�อควบคุมความเส่ิ�ยงอย่างรวด้เร็วและทันุสิถึานุการณ์  
 เช่นุ People Classification ติรวจสิอบคู่ธิุรกิจท่�จะเข้้าปฏิิบัติิงานุ  
 ด้้วย QR Code, Restricted Area for Security ติรวจสิอบ  
 พิ่่�นุท่�หวงห้ามผู้่านุกล้องวงจรปิด้, OHS Database จัด้เก็บ/  
 รายงานุข้้อมูลด้้านุความปลอด้ภัิย, STOP program บันุทึกข้้อมูล  
 การสัิงเกติการณ์ เพ่ิ่�อความปลอด้ภัิยเชิงพิ่ฤติิกรรม เป็นุติ้นุ
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กำ�รรับม่อกำับปัญห�ภิ�วะโลกำร้อนและกำ�ร
เปลี�ยนแปลงสภิ�พีภิูมิอ�กำ�ศเป็นประเด็น
สำ�คัญระดับโลกำ น�น�ประเทศจีึงร่วมกำันติั�ง 
เป้�หม�ยควบคุมอุณหภิูมิเฉลี�ยข่องโลกำไม่ให้
สูงเกำิน 1.5 องศ�เซีลเซีียส ติ�มคว�มติกำลง 
ป�รีส เอสซีีจีีพีีจีึงมุ่งมั�นที�จีะลดกำ�รปล่อย
กำ๊�ซีเร่อนกำระจีกำและลดกำ�รใชื่้พีลังง�นโดย
ประกำ�ศเป้�หม�ยที�ชัื่ดเจีน และดำ�เนินม�ติรกำ�ร
ปรับปรุงหร่อปรับเปลี�ยนกำระบวนกำ�รและ
อุปกำรณ์ให้มีประสิทธิิภิ�พีกำ�รใชื่้พีลังง�น
สูงข่ึ�น เพีิ�มสัดส่วนกำ�รใชื่้พีลังง�นหมุนเวียน
เพ่ี�อลดกำ�รพึี�งพี�เช่ื่�อเพีลิงฟอสซิีล พีร้อมกัำบ
นำ�ม�ติรกำ�รท�งเศรษัฐศ�สติร์ม�ประยุกำติ์
ใชื่้เพี่�อสนับสนุนโครงกำ�รที�ส�ม�รถลดกำ�ร
ปล่อยกำ๊�ซีเร่อนกำระจีกำ

เป้าหมาย

• ลด้การปล่อยก๊าซี 
 เรือนุกระจก  

 10%
 ภิายในุปี 2563 

 20%
 ภิายในุปี 2568 

 28%
 ภิายในุปี 2573 
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ 
 ณ ปีฐานุ 2550

• ลด้การใช้พิ่ลังงานุ 

 13%
 ภิายในุปี 2568 
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ 
 ณ ปีฐานุ 2550 

กลยุทธ์์

1.	 เพิ�มปริม�ณกำ�รใชั้พลังง�นหมุนเวียน	 	 	
	 และแหล่งพลังง�นสะอ�ด	ทดแทนเชัื�อเพลิงฟอสซิล		

2.	 ปรับปรุงหรือปรับเปลี�ยนกำระบวนกำ�รและอุปกำรณ์ 
	 ให้มีประสิทธ์ิภิ�พกำ�รใชั้พลังง�นส่งข้�น

3.	 วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีเพ่�อบรรลุเป้�หม�ย 
	 Net	Zero	ในปี	2593

4.	 พัฒน�สินค้�	บริกำ�ร	และโซล่ชััน	ที�ลดกำ�รปล่อย	 	
	 กำ๊�ซเรือนกำระจกำติลอดห่วงโซ่คุณค่�

5.	 ประยุกำติ์ใชั้เครื�องม่อด้�นเศรษัฐศ�สติร์เพ่�อส่งเสริม	
	 กำ�รลดกำ�รปล่อยกำ๊�ซเรือนกำระจกำ

6.	 ปล่กำและฟ้�นฟ่พ่�นที�ป่�บนบกำให้มีคว�มหล�กำหล�ย		
	 ท�งชัีวภิ�พและเป็นแหล่งด่ดซับค�ร์บอนไดออกำไซด์

7.	 จัดกำิจกำรรมสร้�งจิติสำ�นึกำกำ�รอนุรักำษั์พลังง�นและ		
	 กำ�รรับม่อกำับกำ�รเปลี�ยนแปลงสภิ�พภิ่มิอ�กำ�ศ 
	 ให้แกำ่พนักำง�นและค่่ธ์ุรกำิจ

สื่่งเสื่ริมพิ่ลังงานหมุนเว่ยน

เอสิซีีจีพิ่่นุำาพิ่ลังงานุหมุนุเวียนุมาใช้อย่างติ่อเนุ่�อง ทั�งการใช้พิ่ลังงานุแสิงอาทิติย ์
ในุรูปแบบติ่างๆ การผู้ลิติก๊าซีชีวภิาพิ่ การผู้ลิติพิ่ลังงานุไฟัฟั้าจากข้องเสิ่ย 
หรือวัสิดุ้เหล่อทิ�ง 

• ขยายผล Solar Rooftop ติิด้ติั�งโครงการผู้ลิติไฟัฟั้าพิ่ลังงานุแสิงอาทิติย ์
 บนุหลังคาโรงงานุท่�บริษััทกลุ่มสิยามบรรจุภิัณฑ์์ จำากัด้ บริษััท 
 ไทยคอนุเทนุเนุอร์ระยอง จำากัด้ และบริษััทไทยคอนุเทนุเนุอร์ข้อนุแก่นุ จำากัด้ 
 ม่กำาลังการผู้ลิติรวม 4.6 เมกะวัติติ์ ประหยัด้พิ่ลังงานุ 24,148 กิกะจูลติ่อปี  
 และลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจก 3,899 ติันุคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ติ่อปี

• รับชั้�อเศษัใบอ้อยและฟางข้าวัมาเป็นเชั้�อเพีลิงท์ดแท์น ช่วยลด้การเผู้ากำาจัด้ 
 เศึษัวัสิดุ้การเกษัติรซี้�งก่อให้เกิด้มลภิาวะทางอากาศึ PM 2.5 และภิาวะโลกร้อนุ  
 โด้ยติั�งแติ่ปลายปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ด้ำาเนุินุการรับซีื�อจากชาวไร่อ้อยในุพิ่่�นุท่� 

ผิลดูำาเนินงานปี 2563

• ลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจก  

 12.8%
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ ณ ปีฐานุ 2550

• ลด้การใช้พิ่ลังงานุ  

 5.4%
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ ณ ปีฐานุ 2550

การรับม่อ

กับการเปล่�ยนแปลง 

สื่ภิาพิ่ภูิมิอากาศ

หมายเหตุ : 
1. ข้้อมูลปี 2550 (ปีฐานุ) ได้้รับการทวนุสิอบจากบริษััทเอสิจีเอสิ 
 (ประเทศึไทย) จำากัด้
2. ม่ปริมาณการปล่อยก๊าซีเรือนุกระจก 2.66 ล้านุติันุ  
 คาร์บอนุได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่า
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มุ่งมั�นอนุรักษั์พิ่ลังงาน

ปี 2563 เอสิซีีจีพ่ิ่ปรับปรุงและปรับเปล่�ยนุอุปกรณ์ 
ในุกระบวนุการผู้ลิติให้ม่ประสิิทธิิภิาพิ่การใช้พิ่ลังงานุ
เพิ่ิ�มข้้�นุ สิามารถึลด้การใช้พิ่ลังงานุได้้ 149,646 
กิกะจูลติ่อปี และลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจกได้้ 
25,228 ติันุคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ติ่อปี

ทั�งนุ่�ผู้ลลัพิ่ธิ์จากความมุ่งมั�นุข้องบริษััทสิยามคราฟัท์อุติสิาหกรรม จำากัด้ โรงงานุ 
วังศึาลา ซี้�งด้ำาเนุินุโครงการลด้การใช้พิ่ลังงานุจากกระบวนุการผู้ลิติไฟัฟั้าและไอนุำ�า
ได้้ 946,884 กิกะจูล และจากกระบวนุการผู้ลิติกระด้าษั 132,803 กิกะจูล ติลอด้
ระยะเวลา 2 ปี (2561-2562) ทำาให้บริษััทได้้รับรางวัล The Prime Minister’s 
Industry Award 2020 รางวัลอุติสิาหกรรมด้่เด้่นุ ประเภิทการจัด้การพิ่ลังงานุ

Natural 
Climate 
Solutions 
(NCS)

เอสิซีีจีพ่ิ่นุำาแนุวคิด้ 
NCS ซ้ี�งใช้ป่า
ธิรรมชาติิเป็นุแหล่ง
ดู้ด้ซีับและกักเก็บก๊าซีคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ 
มาแก้ปัญหาการเปล่�ยนุแปลงสิภิาพิ่อากาศึ เพิ่่�อบรรลุ
เป้าหมายลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจก โด้ยจัด้ติั�ง
คณะทำางานุ Natural Climate Solutions ข้้�นุในุปี 
2562 ม่หนุ้าท่�รับผู้ิด้ชอบจัด้ทำาแผู้นุงานุในุการปลูกป่า
และอนุุรักษั์ป่า โด้ยร่วมม่อกับภิาครัฐ องค์กรเอกชนุ 
และชุมชนุ พิ่ร้อมกับพิ่ัฒนุาการประเมินุการดู้ด้ซีับ
คาร์บอนุโด้ยวิธิีทางธิรรมชาติิให้เป็นุคู่ม่อมาติรฐานุ
สิากล (Protocol) ในุอนุาคติ 

ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่
ด้ำาเนุินุโครงการฟัื�นุฟัู
และอนุุรักษั์ธิรรมชาติิ 
ทั�งการปลูกป่าบกในุพ่ิ่�นุท่�
โรงงานุและพ่ิ่�นุท่�นุอก

โรงงานุในุจังหวัด้ต่ิางๆ เช่นุ กำาแพิ่งเพิ่ชร ข้อนุแก่นุ 
กาญจนุบุรี ราชบุรี และปราจีนุบุรี รวมทั�งสิิ�นุ 74,097 ต้ินุ 
ช่วยดู้ด้ซีับก๊าซีคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ราว 704 
ติันุคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ และร่วมม่อกับชุมชนุท้องถึิ�นุ
ฟืั�นุฟูัป่าต้ินุนุำ�าด้้วยการสิร้างฝ่ายชะลอนุำ�ากว่า 687 ฝ่าย 

จังหวัด้กาญจนุบุรี ราชบุรี สิุพิ่รรณบุรี  
และเพิ่ชรบุรี จากนุั�นุนุำามาใช้เป็นุเชื�อเพิ่ลิง  
ทด้แทนุในุโรงไฟัฟั้า คาด้ว่าจะช่วยลด้ 
การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจกราว 3,000 
ติันุคาร์บอนุได้ออกไซีด้์ติ่อปี รวมทั�งช่วย
สิร้างรายได้้ให้เกษัติรกรด้้วย

• นุำาข้ยะอุติสิาหกรรมซี้�งสิ่วนุใหญ่เป็นุพิ่ลาสิติิก 
 มาใช้เป็นุพิ่ลังงานุทด้แทนุในุกระบวนุการผู้ลิติไฟัฟ้ัา  
 ทำาให้บริษััทเอสิซีีจี เปเปอร์ เอ็นุเนุอร์ย่� จำากัด้ 
 ม่รายได้้จากการข้ายไฟัฟั้า และลด้ค่าใช้จ่ายการ 
 กำาจัด้ข้ยะได้้ 43 ล้านุบาทติ่อปี และได้้รับรางวัล 
 ชนุะเลิศึ ประเภิทโครงการด้้านุพิ่ลังงานุทด้แทนุ  
 จากโครงการ Thermal Recycling Plant :   
 Energy Value from Paper Mill Waste 
 Reject ในุงานุ SCG Energy Award 2020 

ดูำาเนินโครงการผิลิติก๊าซีช่่วภิาพิ่จากมาติรการ ICP

ปี 2563 เอสิซีีจีพ่ิ่อยู่ระหว่างศึึกษัาโครงการผู้ลิติก๊าซีชีวภิาพิ่จากระบบบำาบัด้
นุำ�าเสิ่ยมาท่�บริษััทไทยเคนุเปเปอร์ จำากัด้ (มหาชนุ) โรงงานุกาญจนุบุร ี
ร่วมกับบริษััทเอสิซีีจี เปเปอร์ เอ็นุเนุอร์ย่� จำากัด้ โด้ยเป็นุผู้ลจากการศึึกษัา
โครงการประกอบกับมาติรการราคาคาร์บอนุภิายในุองค์กร (Internal Carbon 
Pricing) โด้ยโครงการนุ่�ช่วยลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจกได้้ 13,200 
ตัินุคาร์บอนุได้ออกไซีด์้ต่ิอปี คิด้เป็นุมูลค่าคาร์บอนุ 237,600 ด้อลลาร์สิหรัฐ  

1.0

6.4

1.0

5.4

3.9
0.0 0.0 0.3

2.4

3.5

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

12.0

10.0

2559 2560 2561 2562 2563

%  

 ( ) มสะสติลผรากณามิรป  ( ) 

 (%) 



การบริหาร

จัดูการนำ�า

| 48 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

กำ�รเปลี�ยนแปลงสภิ�พีภูิมิอ�กำ�ศส่งผลกำระทบ
อย่�งสำ�คัญติ่อกำ�รจีัดกำ�รนำ��ในแติ่ละปี เชื่่น 
ฝ่นไม่ติกำติ�มฤดูกำ�ล ไม่ติกำในพี่�นที�ติ้นนำ�� 
ปริม�ณนำ��เกำ็บกำักำในเข่่�อนลดลง ประกำอบกำับ 
คว�มติ้องกำ�รใชื่้นำ��ที�ม�กำข่ึ�นในอน�คติ ทำ�ให้
เกำิดคว�มเสี�ยงที�ปริม�ณนำ��ไม่เพีียงพีอติ่อ
กำ�รใช้ื่ภิ�ยในโรงง�นและอ�จีเกิำดคว�มขั่ดแย้ง 
กำับภิ�คส่วนอ่�น ๆ เอสซีีจีีพีีจีึงยกำระดับคว�ม
ส�ม�รถในกำ�รบริห�รจัีดกำ�รนำ��อย่�งบูรณ�กำ�ร
ร่วมกัำบภิ�ครัฐและภิ�คอุติส�หกำรรม พัีฒน�
แหล่งกัำกำเก็ำบนำ��ในพ่ี�นที�โรงง�น เพิี�มประสิทธิิภิ�พี
กำ�รใช้ื่นำ�� และนำ�นำ��ทิ�งผ่�นกำ�รบำ�บัดกำลับม� 
ใช้ื่ง�นติ�มหลักำ 3R

เป้าหมาย

• ลด้การใช้นุำ�าจาก  
 ภิายนุอก 

 35%  
 ภิายในุปี 2568  
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ 
 ณ ปีฐานุ 2557  

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• ลด้การใช้นุำ�าจาก  
 ภิายนุอก  

 16.8 %
 เท่ยบกับกรณ่ปกติิ 
 ณ ปีฐานุ 2557

• สิัด้สิ่วนุการนุำานุำ�า 
 กลับมาใช้ใหม่  

 14.1 %

กลยุทธ์์

1.	 กำ�รลดคว�มเสี�ยงด้�นนำ��ด้วยกำ�รบริห�รจัดกำ�รนำ�� 
	 อย่�งบ่รณ�กำ�ร

2.	 เพิ�มประสิทธ์ิภิ�พกำ�รใชั้นำ��ในกำระบวนกำ�รผู้ลิติ 
	 และผู้ลิติภิัณฑ์์

3.	 กำ�รนำ�นำ��ทิ�งผู้่�นกำ�รบำ�บัดกำลับม�ใชั้ง�น

4.	 กำ�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคล�กำรที�ปฏิิบัติิง�น 
	 ด้�นนำ��

5.	 กำ�รฟ้�นฟ่ระบบนิเวศที�เกำี�ยวข้องกำับแหล่งนำ�� 
	 และสนับสนุนนำ��ให้ชัุมชัน/เกำษัติรกำรรม

การติิดูติามสื่ถานการณ์นำ�าปี 2563

ปี 2563 สิถึานุการณ์นุำ�าในุภิาพิ่รวมข้องประเทศึไทยม่แนุวโนุ้มว่าจะเกิด้วิกฤติการ
ข้าด้แคลนุนุำ�าติั�งแติ่ช่วงติ้นุปี เอสิซีีจีพิ่่ได้้ติิด้ติามสิถึานุการณ์โด้ยการเข้้าร่วมประชุม
ในุคณะอนุุกรรมการติิด้ติามและวิเคราะห์แนุวโนุ้มสิถึานุการณ์นุำ�า ประกอบด้้วย
กรมชลประทานุและหนุ่วยงานุอ่�นุๆ ท่�เก่�ยวข้้อง เช่นุ สิำานุักทรัพิ่ยากรนุำ�าแห่งชาติ ิ
สิถึาบันุสิารสินุเทศึทรัพิ่ยากรนุำ�า (องค์การมหาชนุ) การไฟัฟ้ัาฝ่่ายผู้ลิติแห่งประเทศึไทย 
และสิำานุักงานุชลประทานุท่� 1-17 ซี้�งครอบคลุมภิูมิภิาคติ่างๆ ทั�วประเทศึ 
และได้้ร่วมกันุวิเคราะห์ข้้อมูลสิถึานุการณ์นุำ�าในุพิ่่�นุท่�ติ่างๆ ทั�วประเทศึเป็นุประจำา
ทุกสิัปด้าห์ 

นุอกจากนุ่�เอสิซีีจีพ่ิ่ยังม่หนุ่วยงานุบริหารความต่ิอเนุ่�องข้องการด้ำาเนิุนุงานุ (Business 
Continuity Management, BCM) ค่อหนุ่วยงานุท่�ม่หนุ้าท่�ติิด้ติามสิถึานุการณ์นุำ�า 
ในุพ่ิ่�นุท่�ต่ิางๆ ท่�ม่โรงงานุตัิ�งอยู่ เพ่ิ่�อร่วมกันุกำาหนุด้มาติรการป้องกันุการข้าด้แคลนุนุำ�า
กับโรงงานุอย่างติ่อเนุ่�องทุกวันุด้้วยระบบด้ิจิทัล สิามารถึรายงานุสิถึานุการณ์ภิัยแล้ง 
ท่�ส่ิงผู้ลให้ปริมาณฝ่นุสิะสิมในุบางพ่ิ่�นุท่�ติำ�ากว่าค่าปกติิ โด้ยเฉพิ่าะโรงงานุท่�ม่ความเส่ิ�ยง
ในุพิ่่�นุท่�จังหวัด้ข้อนุแก่นุ  

สิำาหรับปี 2563 แม้ว่าในุภิาพิ่รวมข้องประเทศึจะม่ความนุ่ากังวลกับการข้าด้แคลนุนุำ�า
ในุบางพิ่่�นุท่� แติ่ในุพิ่่�นุท่�ท่�เอสิซีีจีพิ่่ด้ำาเนุินุธิุรกิจไม่ม่ปัญหาการข้าด้แคลนุนุำ�าและการ 
ใช้นุำ�าร่วมกับผูู้้ม่สิ่วนุได้้เสิ่ยอ่�นุๆ โด้ยเอสิซีีจีพิ่่ยังคงด้ำาเนุินุมาติรการลด้การใช้นุำ�า
ภิายในุโรงงานุ การจัด้เติรียมบ่อสิำารองนุำ�าใช้ และการนุำานุำ�าทิ�งผู้่านุการบำาบัด้กลับมา
ใช้งานุอย่างติ่อเนุ่�อง
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การประเมินความเส่ื่�ยงดู้านนำ�าดู้วยเคร่�องม่อระดัูบสื่ากล

เอสิซีีจีพิ่่ประเมินุสิถึานุการณ์นุำ�าด้้วยเครื�องม่อท่�ได้้รับการยอมรับในุระด้ับสิากล และวางแผู้นุเติรียม
ความพิ่ร้อมรับม่อวิกฤติทั�งนุำ�าท่วมและนุำ�าแล้ง เพิ่่�อการบริหารจัด้การทรัพิ่ยากรนุำ�าประเทศึไทยอย่าง
ม่ประสิิทธิิภิาพิ่และยั�งย่นุ มุ่งประสิานุงานุ เชื�อมโยงกับทุกภิาคสิ่วนุ ทั�งภิาครัฐ ภิาคเอกชนุ และภิาค
ประชาชนุ โด้ยม่เครื�องม่อประเมินุความเสิ่�ยงท่�เอสิซีีจีพิ่่นุำามาใช้ เช่นุ

ตัิวเลข
การใช้่นำ�า
ปี 2563 

นำ��ใต้ิดิน 

68%
นำ��ผิวดิน 

31%
นำ��ประป� 

1%

• สัิด้สิ่วนุการใช้นุำ�า  
 จากแหล่งนุำ�า 
 ภิายนุอก

• ปริมาณการใช้นุำ�า 
 จากภิายนุอกต่ิอรายได้้ 
 จากการข้าย  

 0.59
 ล้านุลูกบาศึก์เมติร 
 ต่ิอพิ่ันุล้านุบาท

• สินุับสินุุนุนุำ�าทิ�งบำาบัด้ 
 แล้วเพิ่่�อการเกษัติร 

 ปริมาณ 4 ล้านุ 
 ลูกบาศึก์เมติร 
 พิ่่�นุท่�การเกษัติร  

 3,535 ไร่

• สิ่งเสิริมกิจกรรม 
 ปลูกป่าในุชุมชนุ 
 และสิร้างฝ่ายจำานุวนุ  

 687ฝ่าย

• WRI AQUEDUCT ข้องสิถึาบันุ Water  
 Resources Institute (WRI) ใช้ประเมินุ  
 Water Stress Area ในุพิ่่�นุท่�ท่�เอสิซีีจีพิ่่ 
 ด้ำาเนุินุธิุรกิจทั�วทั�งภิูมิภิาคอาเซีียนุร่วมกับการประเมินุความเสิ่�ยงด้้านุนุำ�า (Water Related Risks) จาก 
 ข้้อมูลนุำ�าในุพ่ิ่�นุท่� ทั�งด้้านุปริมาณและคุณภิาพิ่นุำ�า ด้้านุกฎหมาย โครงสิร้างราคาค่านุำ�า และความขั้ด้แย้ง 
 กับชุมชนุเรื�องนุำ�า รวมทั�งการวิเคราะห์สิถึานุการณ์ (Scenario Analysis) และนุำามากำาหนุด้มาติรการ 
 บริหารจัด้การนุำ�าร่วมกับข้้อมูลจากหนุ่วยงานุภิาครัฐ ช่วยให้มองเห็นุภิาพิ่รวมสิถึานุการณ์นุำ�า 
 อย่างเป็นุระบบติามสิภิาพิ่ลุ่มนุำ�าจากต้ินุนุำ�าถึึงปลายนุำ�า ซ้ี�งเชื�อมโยงพ่ิ่�นุท่�หลายจังหวัด้ ทำาให้การประเมินุ  
 สิถึานุการณ์ม่ความแม่นุยำาและครอบคลุมพิ่่�นุท่�ซี้�งม่ความเสิ่�ยงอย่างครบถึ้วนุ

• ภัาพีถุ�ายดาวัเที์ยม GISTDA หรือสิำานัุกงานุพัิ่ฒนุาเทคโนุโลย่อวกาศึและภูิมิสิารสินุเทศึ (องค์การมหาชนุ)  
 โด้ยใช้ข้้อมูลจากด้าวเท่ยมติิด้ติามกิจกรรมการเพิ่าะปลูกพ่ิ่ชเศึรษัฐกิจหลัก เช่นุ ข้้าว ข้้าวโพิ่ด้ มันุสิำาปะหลัง  
 และอ้อย ติั�งแติ่ช่วงเริ�มเพิ่าะปลูกไปจนุถึึงการเก็บเก่�ยว โด้ยแบ่งเป็นุ 4 สิถึานุะ เช่นุ สิถึานุะ Growing  
 (กำาลังเจริญเติิบโติ) ค่อ การนุับช่วงเวลาติั�งแติ่เริ�มปลูกพิ่่ชและค่อยๆ เจริญเติิบโติ สิถึานุะ Mature 
 (โติเติ็มไว) ค่อช่วงเวลาท่�พิ่่ชเติิบโติเติ็มท่�และพิ่ร้อมเก็บเก่�ยว สิถึานุะ Harvest (เก็บเก่�ยว) ค่อช่วง 
 เวลาท่�เก็บเก่�ยวผู้ลผู้ลิติได้้ และสิถึานุะ Nothing (ไร้การเพิ่าะปลูก) ค่อช่วงเวลาท่�ผู้่นุด้ินุว่างเปล่า 
 เพิ่่�อรอคอยฤดู้กาลเพิ่าะปลูกครั�งติ่อไป ทำาให้เอสิซีีจีพิ่่รู้ถึึงปริมาณการใช้นุำ�าในุแติ่ละช่วงข้องเกษัติรกร 
 และสิามารถึบริหารจัด้การภิายในุพิ่่�นุท่�ได้้อย่างม่ประสิิทธิิภิาพิ่

• ระบบเฝ้้าระวัังระดับนำ�า  
 ในประเท์ศ โปรแกิรม 
 Power BI (API)
 โด้ยการนุำาข้้อมูลติ่างๆ 
 ท่�เป็นุประโยชนุ์ในุการ  
 วิเคราะห์ การแจ้งเติ่อนุ   
 Early Warning System  
 (EWS) และการติิด้ติาม 
 สิถึานุการณ์นุำ�า 
 จากกรมชลประทานุ  
 กรมควบคุมมลพิ่ิษั 
 กรมอุติุนุิยมวิทยา 
 มาเข้้าระบบประมวลผู้ล 
 เบ่�องติ้นุในุโปรแกรม  
 Power BI  ประกอบด้้วย 
 ข้้อมูลด้้านุอุติุนุิยมวิทยา  
 เช่นุ ปริมาณฝ่นุ อุณหภิูมิ  
 ความชื�นุสิัมพิ่ัทธิ์ ข้้อมูล  
 ปริมาณและระด้ับนุำ�า 
 ในุเข้ื�อนุ เช่นุ ปริมาณ 

นุำ�าเข้้า การปล่อยนุำ�าทั�งอ่างเก็บนุำ�าข้นุาด้ใหญ่และข้นุาด้กลางทั�วประเทศึ และข้้อมูลปริมาณและระด้ับนุำ�า 
ในุลุ่มนุำ�า เช่นุ ปริมาณนุำ�าท่�ไหลลงสิู่แม่นุำ�าลำาคลอง ฝ่าย รวมถึึงระด้ับนุำ�าทะเล ทั�งจากการติรวจวัด้จริง 
และจากการทำานุาย 

การเพิิ่�มประสิื่ทธิ์ภิาพิ่การใช่้นำ�าติามหลัก 3R

เอสิซีีจีพิ่่ได้้เพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่การใช้นุำ�าติามหลัก 3R และข้ยายผู้ลไปยังโรงงานุติ่างๆ ในุเครือเอสิซีีจีพิ่่ 
สิามารถึลด้การใช้นุำ�าได้้ 11 ล้านุลูกบาศึก์เมติร เม่�อเท่ยบกับกรณ่ปกติิ ณ ปีฐานุ 2557 อาทิ 
โรงงานุกระด้าษัข้องบริษััทฟัินุิคซี พิ่ัลพิ่ แอนุด้์ เพิ่เพิ่อร์ จำากัด้ (มหาชนุ) สิ่งนุำ�าทิ�งท่�ผู้่านุการบำาบัด้แล้ว 
มาใช้เพิ่าะกล้าไม้ยูคาลิปติัสิข้องบริษััทสิยามฟัอเรสิทรี จำากัด้ ลด้การใช้นุำ�าจากภิายนุอก 400,000  
ลูกบาศึก์เมติรติ่อปี  โรงงานุบ้านุโป่งใช้นุำ�าทิ�งท่�ผู้่านุการบำาบัด้แล้วทำาความสิะอาด้หัวฉ่ด้แรงด้ันุสิูง 
ลด้การใช้นุำ�าจากภิายนุอก 3.5 ล้านุลูกบาศึก์เมติรติ่อปี และปรับปรุงเทคโนุโลย่กรองนุำ�าให้ม่คุณภิาพิ่ด้่ข้้�นุ
ทำาให้นุำานุำ�าและเย่�อท่�ผู้่านุการคัด้แยกไปผู้ลิติกระด้าษัใหม่ ติั�งแติ่ปี 2561 ถึึงปัจจุบันุลด้การใช้นุำ�าได้ ้
1.1 ล้านุลูกบาศึก์เมติรติ่อปี



ป่าไม้ 
และความหลากหลาย

ทางช่่วภิาพิ่
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เอสซีีจีีพีีมุ่งมั�นตัิ�งใจีดูแลรักำษั�สมดุลในระบบ
นิเวศอย่�งต่ิอเน่�อง ด้วยกำ�รบริห�รจัีดกำ�ร
คว�มหล�กำหล�ยท�งชีื่วภิ�พีและระบบนิเวศ 
ให้สอดคล้องกัำบกำ�รใช้ื่ประโยชื่น์และกำ�รดูแล 
รักำษั�ข่องชืุ่มชื่นที�ยั�งย่น โดยนำ�ดัชื่นีชีื่�วัด
ที�เป็นส�กำลม�ใช้ื่ประเมินคุณภิ�พีข่องกำ�ร
บริห�รจัีดกำ�ร เพ่ี�อให้เอสซีีจีีพีีเป็นองค์กำร
ต้ินแบบด้�นกำ�รอนุรักำษ์ัคว�มหล�กำหล�ย 
ท�งชีื่วภิ�พีและระบบนิเวศ

พ่ิ่�นท่�ปลูกต้ินยูคาลิปตัิสื่

ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ปลูกต้ินุยูคาลิปตัิสิเพิ่่�อใช้ในุกระบวนุการ
ผู้ลิติ 43,430 ไร่ โด้ยพิ่่�นุท่�ปลูกด้ังกล่าวอยู่นุอกเข้ติ 
และไม่ติดิ้กับพิ่่�นุท่�อนุุรักษั์ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ 
ข้องประเทศึ

กลยุทธ์์

1.	 บริห�รจัดกำ�รคว�มหล�กำหล�ยท�งชีัวภิ�พที�ยั�งยน่ 
	 โดยมีติัวชัี�วัดที�เป็นส�กำล

2.	 เป็นต้ินแบบด้�นกำ�รอนุรักำษ์ัคว�มหล�กำหล�ย 
	 ท�งชัีวภิ�พเพ่�อขย�ยผู้ลส่่พ่�นที�อ่�นๆ

3.	 สร้�งกำ�รมีส่วนร่วมกำับชัุมชันและผู้่้มีส่วนได้เสีย 
	 เพ่�อเสริมสร้�งคว�มร่้คว�มเข้�ใจในกำ�รอนุรักำษ์ั

4.	 บริห�รจัดกำ�รกำ�รใชั้ประโยชัน์พ่�นที�ป่�ชัุมชัน 
	 อย่�งมีส่วนร่วมติ�มหลักำกำ�รป่�ชัุมชัน

เป้าหมาย

• ม่พิ่่�นุท่�อนุุรักษั์ความหลากหลาย  
 ทางชีวภิาพิ่และระบบนุิเวศึอย่างนุ้อย 

 10 % ข้องพิ่่�นุท่�สิวนุป่าเศึรษัฐกิจ 
 ติามมาติรฐานุการจัด้การป่าไม้ท่�ยั�งย่นุ 
 FSCTM (License Code FSCTM - C135609)

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• ม่พิ่่�นุท่�อนุุรักษั์ความ 
 หลากหลายทางชีวภิาพิ่ 
 และระบบนุิเวศึ จำานุวนุ  
 6,029 ไร่ คิด้เป็นุ 

 22  %  
 ข้องพ่ิ่�นุท่�สิวนุป่าเศึรษัฐกิจ  
 ติามมาติรฐานุ 
 การจัด้การป่าไม้ท่�ยั�งย่นุ  
 FSCTM 

2559
สิวนุป่าในุพิ่่�นุท่�จังหวัด้กาญจนุบุรี 
ราชบุรี เพิ่ชรบุรี และกำาแพิ่งเพิ่ชร 
รวม 13,975 ไร่ ได้้รับใบรับรอง
การจัด้การสิวนุป่าอย่างยั�งย่นุ
แบบกลุ่ม FSCTM - SLIMF 

Group โด้ยจัด้สิรรและดู้แลพิ่่�นุท่�
อนุรุักษ์ัความหลากหลายทาง

ชีวภิาพิ่และระบบนุิเวศึ 2,250 ไร่ 
(16.1% ข้องพิ่่�นุท่�สิวนุป่า)

2561
ประกาศึนุโยบายการอนุุรักษั์
ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ 

เส้ื่นทางความมุ่งมั�น
ของเอสื่ซ่ีจ่พ่ิ่ 

กับการอนุรักษ์ัพ่ิ่�นท่�
ความหลากหลายทางช่่วภิาพิ่

และระบบนิเวศ

2558
สิวนุป่ากำาแพิ่งเพิ่ชร 9,200 ไร่

ข้องบริษััทได้ร้ับใบรับรอง 
การจัด้การสิวนุป่าอย่างยั�งย่นุ 

FSCTM - FM โด้ยจัด้สิรร 
และดู้แลพิ่่�นุท่�อนุรุักษ์ั 

ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ 
และระบบนุิเวศึ 948 ไร่ 

(10.3% ข้องพิ่่�นุท่�สิวนุป่า)

2560-2561
ข้ยายพิ่่�นุท่�การรับรองการจัด้การ

สิวนุป่าอย่างยั�งย่นุ FSCTM  
- FM ทั�งประเทศึ โด้ยดู้แล 

พิ่่�นุท่�อนุุรักษั์ความหลากหลาย
ทางชีวภิาพิ่และระบบนุิเวศึ 

รวม 6,029 ไร่ 
(22.0% ข้องพิ่่�นุท่�สิวนุป่า)
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การจัดูการภิายใต้ิระบบ 
FSCTM (License Code FSCTM - C135609)

FSCTM หรือ Forest Stewardship CouncilTM ค่อการควบคุม
แหล่งท่�มาข้องไม้ให้เป็นุไปติามข้้อกำาหนุด้ 5 ข้้อ ได้้แก่ 

1. ไม่ทำาไม้ผู้ิด้กฎหมาย

2. ไม่ทำาไม้ท่�ละเมิด้สิิทธิิมนุุษัยชนุ 
 และข้นุบธิรรมเนุ่ยมประเพิ่ณ่

3. ไม่ทำาไม้จากป่าท่�ม่คุณค่าการอนุรัุกษ์ัสูิง 
 ซี้�งถึูกคุกคาม 

4. ไม่ทำาไม้จากป่าธิรรมชาติซิี้�งถึูกเปล่�ยนุ 
 ไปใช้ประโยชนุ์ท่�ไม่เก่�ยวกับป่าไม้

5. ไม่ทำาไม้จากป่าท่�ปลูกต้ินุไม้ด้ัด้แปลง 
 พิ่ันุธิุกรรม

ติั�งแต่ิกลางปี 2563 เอสิซีจีีพิ่่กำาหนุด้ให้ไม้ยูคาลิปตัิสิท่�ส่ิงเข้้า
โรงงานุ ทั�งไม้ท่อนุจากเกษัติรกรผูู้้ปลูกไม้และไม้สิับจากโรงสัิบ 
ติ้องเป็นุไม้ท่�ผู่้านุการจัด้การภิายใต้ิระบบ FSCTM ทั�งหมด้ 
รวมประมาณ 2 ล้านุตัินุติ่อปี 

2563
ประกาศึเจตินุารมณ์เข้้าร่วม

การเป็นุภิาคเ่ครือข่้าย 
Forest Stewardship 
CouncilTM (FSCTM)  

2564
จัด้เก็บและข้ยายพัิ่นุธิุ์ 

พัิ่นุธิุกรรมพิ่่ช พิ่่ชประจำาถึิ�นุ 
(Native Species) หรือรายการ 

พ่ิ่ชหายากติาม IUCN List 
ด้้วยเทคโนุโลย่ข้ยายพิ่ันุธิุ์ 

ท่�เหมาะสิม เพิ่่�อฟัื�นุฟูัและอนุุรักษั ์
ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ 

และระบบนุิเวศึในุพิ่่�นุท่�ป่าอนุรุักษั์

2564 -2565
จัด้ตัิ�งศูึนุย์เรียนุรู้และประสิานุงานุ 

อนุรุักษั์ความหลากหลาย 
ทางชีวภิาพิ่และระบบนิุเวศึ 

เพิ่่�อด้ำาเนุินุการด้้านุการสิร้าง
องค์ความรูแ้ละเครือข่้าย 

การอนุุรักษ์ั ฟัื�นุฟัู 
ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ 

และระบบนุิเวศึ

2564-2565
จัด้ทำาแหล่งอนุุรักษั์พิ่ันุธิุกรรม
พิ่่ชและสิัติว์ติาม IUCN List 

เพ่ิ่�อฟืั�นุฟัูและอนุรุักษั์ 
ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่
และระบบนุิเวศึในุพิ่่�นุท่�สิวนุป่า

กำาแพิ่งเพิ่ชร 948 ไร่

2562-2563
ได้้รับใบรับรอง FSCTM

ในุเนุ่�อไม้ท่�รับซีื�อจาก 
เกษัติรทั�วไป เพิ่่�อรับรอง 

การใช้ประโยชนุ์จากไม้สิวนุป่า 
100% โด้ยไม่บุกรุกหรือตัิด้ไม้

จากป่าธิรรมชาติิ

2563-2568
วางเป้าหมายข้ยายพิ่่�นุท่� 

ข้อการรับรองการจัด้การสิวนุป่า
ท่�ยั�งย่นุ FSCTM - FM สิะสิม 
250,000 ไร่ หรือ 30% ข้อง
ปริมาณไม้ท่�นุำามาใช้ประโยชนุ์ 

และจัด้สิรรพิ่่�นุท่�อนุรุักษั์ 
ความหลากหลายทางชีวภิาพิ่

และระบบนุิเวศึ 
รวม 25,000 ไร่ 

การศึกษัาความหลากหลายทางช่่วภิาพิ่

ป่าชุมชนุบ้านุห้วยสิะพิ่านุสิามัคค่ จังหวัด้กาญจนุบุรี และสิวนุไม้กำาแพิ่งเพิ่ชร จังหวัด้กำาแพิ่งเพิ่ชร 
เป็นุพ่ิ่�นุท่�ป่าอนุุรักษ์ัติามมาติรฐานุ FSCTM ข้องเอสิซีีจีพ่ิ่ ม่พ่ิ่�นุท่� 2,100 ไร่ และ 923 ไร่ ติามลำาดั้บ 
ผู้ลการศึึกษัาความหลากหลายทางชีวภิาพิ่ในุปี 2563 พิ่บว่าป่าชุมชนุบ้านุห้วยสิะพิ่านุสิามัคค่
ม่ค่าด้ัชนุ่ความหลากหลายทางชนุิด้ข้องพิ่่ชในุระด้ับปานุกลาง และสิวนุไม้กำาแพิ่งเพิ่ชรม่ค่า
ด้ัชนุ่ความหลากหลายทางชนุิด้ข้องพิ่่ชในุระด้ับสิูง

  ป่าชุัมชันบ้านห้วัยสะพีานสามัคู่คู่ี สวันไม้กิำาแพีงเพีชัร

ชันิดพีันธุุ์พีืชั 65 ชนุิด้ 51 สิกุล 27 วงศึ์ 101 ชนุิด้ 77 สิกุล 33 วงศึ์

คู่�าดัชันี 2.88  (ระดั้บปานุกลาง) 3.66 (ระดั้บสูิง)   
คู่วัามหลากิหลาย 

ท์างชันิดของพีืชั     
(Shannon-Weiner 

Diversity Index, H’)  

ชันิดพีันธุุ์สัตว์ั  81 ชนุิด้ 103 ชนุิด้

• สิัติว์เล่�ยงลูกด้้วยนุม 48 ชนุิด้ 47 ชนุิด้  
 สัิติว์เล่�อยคลานุ    
 สัิติว์สิะเทินุนุำ�าสิะเทินุบก  
• นุก 33 ชนุิด้ 56 ชนุิด้ 
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คู่ธุิรกิำจีเป็นส่วนสำ�คัญต่ิอคว�มยั�งย่นใน
ห่วงโซี่อุปท�นข่องเอสซีีจีีพีีซึี�งประกำอบด้วย 
คู่ธุิรกิำจีที�เป็นผู้ผลิติ ผู้ให้บริกำ�ร และผู้จัีด
จีำ�หน่�ย จึีงมีคว�มเสี�ยงในกำ�รปฏิิบัติิง�น
และคว�มเสี�ยงด้�นช่ื่�อเสียงที�อ�จีส่งผล 
ให้เกิำดกำ�รชื่ะงักำงันในกำ�รดำ�เนินธุิรกิำจีข่อง 
เอสซีีจีีพีีตัิ�งแต่ิเร่�องข่องจีริยธิรรมกำ�รปฏิิบัติิ
ติ�มกำฎหม�ย คว�มเป็นมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม 
อุบัติิเหตุิและคว�มปลอดภัิย  เอสซีีจีีพีีจึีงคัดเล่อกำ
คู่ธุิรกิำจีอย่�งรอบคอบและสร้�งคว�มร่วมมอ่
เพ่ี�อยกำระดับศักำยภิ�พีข่องคู่ธุิรกิำจีให้เติิบโติ 
ที�ยั�งย่นไปด้วยกัำน 

เป้าหมาย

• คู่ธุิรกิจ 

 90%  ข้องมูลค่า 
 การจัด้หาแสิด้งความ 
 มุ่งมั�นุท่�จะปฏิบิัติติิาม 
 จรรยาบรรณคู่ธุิรกิจ 
 เอสิซีีจีพิ่่

• คู่ธุิรกิจ 

 100%  ข้องมูลค่า 
 การจัด้หาท่�ผู่้านุประเมินุ 
 ความเสิ่�ยง 
 ด้้านุสิิ�งแวด้ล้อม สัิงคม 
 และบรรษััทภิิบาล   
 (ESG)

• คู่ธุิรกิจ 
 ในุกระบวนุการผู้ลิติ 

 100%  ผู่้านุการ 
 รับรองความปลอด้ภัิย  
 (SCG Contractor 
 Certification System,  
 SCS)

กลยุทธ์์

1.	 คัดเล่อกำและติรวจประเมินค่่ธุ์รกำิจที�มีศักำยภิ�พในกำ�ร 
	 ดำ�เนินธุ์รกำิจที�ยั�งยน่

2.	 ประเมินคว�มเสี�ยงและจัดกำลุ่มค่่ธ์ุรกำิจเพ่�อกำำ�หนด 
	 กำลยุทธ์์และว�งแผู้นพัฒน�ค่่ธ์ุรกำิจให้สอดคล้องกำับ 
	 คว�มเสี�ยง

3.	 พัฒน�และยกำระดับศักำยภิ�พค่่ธุ์รกำิจส่่คว�มยั�งยน่

4.	 สร้�งคว�มติระหนักำ	คว�มร้่คว�มส�ม�รถของพนักำง�น	
	 ในกำ�รจัดห�และจัดซื�ออย่�งมีประสิทธิ์ภิ�พ	

การบริหารจัดูการ

1. จัด้การติรวจประเมินุความเสิ่�ยงและให้การรับรอง 
 คู่ธิุรกิจทุกรายเป็นุประจำาอย่างติ่อเนุ่�องทุกปี โด้ยใช ้
 กรอบการบริหารความเส่ิ�ยงทั�วทั�งองค์กร ซี้�งครอบคลุม 
 ด้้านุสิิ�งแวด้ล้อม สัิงคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) 
 ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

2. จัด้กลุ่มคู่ธิุรกิจเป็นุ 4 กลุม่ ได้้แก่ กลุ่มคู่ธิุรกิจทั�วไป 
 ลำาด้ับท่� 1 กลุ่มคู่ธิุรกิจท่�ม่นุัยสิำาคัญ กลุ่มคู่ธิุรกิจท่�ม ่
 ความเส่ิ�ยงด้้านุความยั�งย่นุ และกลุ่มคู่ธิุรกิจทางอ้อม 
 รายสิำาคัญ 

3. จัด้ทำาแผู้นุพิ่ัฒนุาและยกระด้ับ ประสิิทธิภิิาพิ่การ 
 ด้ำาเนุินุงานุข้องคู่ธิุรกิจอย่างติ่อเนุ่�องและมป่ระสิิทธิิภิาพิ่

4. จัด้ติั�งคณะทำางานุด้้านุการจัด้การสิายโซ่ีอุปทานุ 
 (Supply Chain) เพิ่่�อกำาหนุด้กลยุทธิ์และแผู้นุงานุ 
 ในุระด้ับธิุรกิจให้สิอด้คล้องกับแนุวทางพัิ่ฒนุาคู่ธุิรกิจ 
 อย่างยั�งย่นุ และส่ิงเสิริมให้มก่ารฝึ่กอบรมคู่ธิุรกิจ 
 ติามแนุวทางการพิ่ัฒนุาอย่างยั�งย่นุ 

การสื่ร้าง

คุณค่าท่�ยั�งย่น

สู่ื่คู่ธุ์รกิจ

สื่ร้างความร่วมม่อกับคู่ธุ์รกิจเพิิ่�มมาติรฐานความปลอดูภัิย

เอสิซีีจีพิ่ไ่ด้้นุำามาติรฐานุ Road Safety และ Goods Transportation Safety มายก 
ระดั้บมาติรฐานุความปลอด้ภัิยข้องบริษััทคู่ธุิรกิจในุการใช้พิ่าหนุะทางถึนุนุและข้นุสิ่ง
สิินุค้า โด้ยคู่ธิุรกิจข้นุสิ่งติ้องผู้่านุการติรวจประเมินุติามมาติรฐานุด้้านุติ่างๆ ได้้แก่ 
การจัด้การองค์กร การจัด้การพิ่นุักงานุข้ับรถึ การจัด้การรถึข้นุสิ่ง การจัด้การเสิ้นุทาง
ข้นุส่ิง และการจัด้การเหตุิฉุกเฉินุ ซ้ี�งคู่ธุิรกิจต้ิองม่คะแนุนุผู่้านุการประเมินุไม่นุ้อยกว่า 
80% ทั�งนุ่�เอสิซีีจีพิ่่ได้้จัด้โครงการฝ่ึกอบรมมาติรฐานุความปลอด้ภัิยด้้านุการข้นุสิ่ง 
(Goods Transportation Safety) ให้คู่ธุิรกิจข้นุส่ิงสิามารถึจัด้ทำาและปฏิิบัติิติาม
มาติรฐานุ

ในุช่วงสิถึานุการณ์โรคระบาด้โควิด้ 19 เอสิซีีจีพิ่่ได้้ปรับรูปแบบการติรวจประเมินุ
มาติรฐานุการดู้แลความปลอด้ภัิยด้้านุการข้นุสิ่งจากในุสิถึานุท่�ปฏิิบัติิงานุเป็นุทาง
ออนุไลน์ุเพิ่่�อให้สิอด้คล้องติามแนุววิถึ่ใหม่

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• คู่ธุิรกิจ 

 90  %  
 ข้องมูลค่าการจัด้หา 
 แสิด้งความมุ่งมั�นุจะปฏิิบัติ ิ
 ติามจรรยาบรรณคู่ธิุรกิจ 
 เอสิซีจีีพิ่่

• คู่ธิุรกิจ 

 100  %  
 ข้องมูลค่าการจัด้หาท่�ผู่้านุ 
 ประเมินุความเส่ิ�ยงด้้านุ 
 สิิ�งแวด้ล้อม สิังคม และ 
 บรรษััทภิิบาล (ESG)

• คู่ธุิรกิจในุกระบวนุการผู้ลิติ 

 95  %  
 ผู้่านุการรับรองความปลอด้ภัิย (SCS)
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การอบรมพิ่ัฒนาพิ่นักงานและคู่ธ์ุรกิจ

ความเสิ่�ยงในุการด้ำาเนุินุงานุข้องคู่ธิุรกิจม่หลายด้้านุ ข้ณะเด้ย่วกันุก็ม่นุโยบาย
ข้องเอสิซีจีีพิ่่และกฎหมายข้องรัฐท่�กำากับให้ธิุรกิจด้ำาเนุินุงานุอย่างโปร่งใสิ 
และเป็นุธิรรม เอสิซีีจีพิ่่จ้งจัด้อบรมพัิ่ฒนุาพิ่นัุกงานุและคู่ธุิรกิจให้ม่ความรู ้
ความเข้้าใจติ่อนุโยบายข้องเอสิซีีจีพิ่่และกฎหมายสิำาคัญติ่างๆ อย่างติ่อเนุ่�อง 
เพ่ิ่�อนุำาไปสู่ิการปฏิิบัติิท่�เป็นุจริง เช่นุ กฎหมายต่ิอต้ิานุ
การทุจริติ หลักเศึรษัฐกิจหมุนุเวียนุ ฯลฯ รวมทั�ง 
การฝ่ึกอบรมและสิ่�อสิารด้้านุความปลอด้ภัิยในุ
กิจกรรมหลายรูปแบบ เช่นุ การอบรมเชิงปฏิบิัติิการ 
การจัด้งานุสิัมมนุาและนิุทรรศึการความรูด้้้านุความ
ปลอด้ภิัย การจัด้กิจกรรมมอบรางวัลด้้านุความ
ปลอด้ภิัยแก่คู่ธิุรกิจ เพิ่่�อเป็นุติัวอย่างและสิร้าง 
แรงบันุด้าลใจให้คู่ธุิรกิจ พัิ่ฒนุาระบบบริหารจัด้การ
ความปลอด้ภิัย ฯลฯ

กรอบการดูำาเนินงานดู้านการจดัูหาท่�ยั�งย่น

เอสิซีจีีพิ่่วางแผู้นุจัด้อบรม “กิรอบกิารดำาเนินงานด้านกิารจัดหาท์ี�ยั�งยืน 
เอสซีีจีพีี” ให้พิ่นัุกงานุท่�เก่�ยวข้้องในุปี 2564 เพิ่่�อให้บริษััทในุเครือเอสิซีีจีพิ่ ่
ใช้เป็นุแนุวทางสิร้างความร่วมม่อกับคู่ธุิรกิจ โด้ยม่กระบวนุการบริหารความเส่ิ�ยง
ครอบคลุมด้้านุเศึรษัฐกิจ สิิ�งแวด้ล้อม สิังคม และบรรษััทภิิบาล เพิ่่�อยกระด้ับ
ประสิิทธิิภิาพิ่การทำางานุและสิร้างคุณค่าร่วมกันุกับคู่ธิุรกิจในุระยะยาว 

การคัดูเล่อกและประเมินผู้ิขาย

ในุกระบวนุการคัด้เล่อก (Supplier Selection) และประเมินุ 
ผูู้้ข้าย (Supplier Assessment) เอสิซีีจีพิ่่ได้้สิร้างหลักการ 
และกระบวนุการข้องเอสิซีีจีพิ่เ่อง โด้ยคำานึุงถึึงผู้ลกระทบ 
ด้้านุติ่างๆ ในุการด้ำาเนิุนุธิุรกิจข้องคู่ค้าท่�เป็นุ First Tier 
และในุด้้านุข้นุส่ิงจะรวมถึึงคู่ค้าท่�เป็นุ Second tier ซี้�งแบ่ง
การประเมินุเป็นุ 3 ด้้านุ คอ่ สิิ�งแวด้ล้อม (Environment) 
สิังคม (Social) และบรรษััทภิิบาล (Governance) 

ในุการติรวจประเมินุผูู้้ข้ายประจำาปี 2563 ม่เป้าหมาย 
ติรวจประเมินุคู่ธุิรกิจ 100% ด้ำาเนุินุการติรวจประเมินุแบบ 
on-site 37% และแบบ Self-assessment 63% เพิ่่�อลด้
ความเสิ่�ยงจากการแพิ่ร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้ 19

การดูำาเนินงานดู้านการจัดูหาท่�ยั�งย่น

1.
ก�รัแสิดิงค้วั�มมุ่งมั�นำ 

(Commitment)

3.
ก�รัวััดิผลก�รัดิำ�เนำินำง�นำ 

(Measurement)

4.
ก�รัรั�ยง�นำและ
ก�รัสิื�อสิ�รั

(Reporting and
Communication)

2.
ก�รัดิำ�เนำินำง�นำต�มกรัะบวันำก�รัจัดิห�

(Procurement Process)

• ก�รัค้ัดิเลือกและข้้�นำทะเบ่ยนำผู้ข้�ย
(Supplier Selection and Approved Vendor List)

• ก�รัวัิเค้รั�ะห์ก�รัใช้้จ่�ย 
(Spend Analysis)
• ก�รัปรัะเมินำผู้ข้�ย 

(Supplier Assessment) 
• ก�รัจัดิกลุ่มผู้ข้�ย 

(Supplier Segmentation)
• ก�รัตรัวัจปรัะเมินำผู้ข้�ย 

(Supplier Evaluation and Audit)
• ก�รัวั�งแผนำพัฒนำ� 

(Initiative & Improvement Plan)*

*  ก�รัวั�งแผนำ 
  ปรัับปรัุงแก้ไข้ 
  ก�รัดิำ�เนำินำง�นำ  
  (Improvement  
  Plan &
  Corrective  
  Action) และ 
  ก�รัติดิต�ม 
  ก�รัดิำ�เนำินำก�รั  
  (Follow Up)

ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ม่สิัด้สิ่วนุการจัด้หาผู้ลิติภิัณฑ์์ท่�เป็นุมิติร 
ติ่อสิิ�งแวด้ล้อม 17% ข้องมูลค่าการจัด้ซีื�อ
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สัื่ดูสื่่วนมูลค่าการจัดูหา
สิื่นค้าและบริการ 
จากคู่ธ์ุรกิจ ปี 2563

83%

17%

คู้่ธุุรักิจท่�ม่ 
นำัยสิำ�ค้ัญ 1 รั�ย

คู้่ธุุรักิจทั�วัไป

สัื่ดูสื่่วนมูลค่าการจัดูหาสิื่นค้า
และบริการแบ่งติามประเภิท

30%

70%

เช้ื�อเพลิง
และวััตถุุดิิบ

สิินำค้้�และ
บรัิก�รัทั�วัไป

สัื่ดูสื่่วนมูลค่าการจัดูหา 
ของคู่ธ์ุรกิจท่�ม่ความเส่ื่�ยง 
ดู้านความยั�งย่น ปี 2563

80%

20%

Medium 
ESG Risk 
Suppliers 
20 รั�ยLow ESG

Risk
Suppliers

การสื่ร้าง

คุณค่าท่�ยั�งย่น

สู่ื่คู่ธุ์รกิจ

การจัดูกลุ่มคู่ธุ์รกิจเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มคู่ธุ์รกิจ 
ท่�ม่ความเส่ื่�ยง 
ดู้านความยั�งย่น :

High Potential 
Sustainability (ESG) 
Risk Supplier
คู่ธิุรกิจผูู้้ผู้ลิติและ 
จัด้จำาหนุ่ายสิินุค้าและบริการ
ท่�ม่แนุวโนุ้มสูิงว่าอาจจะก่อ
ให้เกิด้ผู้ลกระทบในุทางลบ
จากการด้ำาเนิุนุการ 
ท่�ไม่เหมาะสิมในุเชิงสัิงคม 
(เช่นุ สิิทธิิมนุุษัยชนุ 
การดู้แลพิ่นุักงานุ 
และแรงงานุ) สิิ�งแวด้ล้อม 
(เช่นุ การจัด้การข้องเสิ่ย) 
และบรรษััทภิิบาล (เช่นุ 
การปฏิิบัติิติามกฎหมาย)

กลุ่มคู่ธุ์รกิจ 
ท่�ม่นัยสื่ำาคัญ :

Critical Supplier 
คู่ธิุรกิจผูู้้ผู้ลิติและ 
จัด้จำาหนุ่ายสิินุค้าและ
บริการท่�ม่ความสิำาคัญ
อย่างยิ�งติ่อการด้ำาเนุินุ
ธิุรกิจข้องเอสิซีีจีพิ่่ เช่นุ 
ม่ยอด้ซีื�อสิูง เป็นุสิ่วนุ
ประกอบสิำาคัญข้องสิินุค้า 
หรือไม่อาจหาวัสิดุ้/ผูู้้ข้าย
รายอ่�นุมาทด้แทนุได้้

กลุ่มคู่ธุ์รกิจ 
ทางอ้อมรายสื่ำาคัญ :

Critical Non-tier 1 
Supplier (เอสซีีจีพีี
บริหารจัดกิารโดยผ�าน
กิารจัดกิาร คู่วับคูุ่มของ 
Critical tier 1)
คู่ธิุรกิจท่�ไม่ได้้ผู้ลิติ 
และจัด้จำาหนุ่ายสิินุค้า 
และบริการแก่เอสิซีีจีพิ่่
โด้ยติรง แติ่ติิด้ติ่อซีื�อข้าย
สิินุค้าและบริการท่�ม ่
ความสิำาคัญติ่อคู่ธิุรกิจ 
ท่�ม่นุัยสิำาคัญข้องเอสิซีีจีพิ่่

กลุ่มคู่ธุ์รกิจทั�วไป
ลำาดัูบท่� 1 :

General Tier 1 
Supplier
คู่ธิุรกิจผูู้้ผู้ลิติ 
และจัด้จำาหนุ่ายสิินุค้า
และบริการให้เอสิซีีจีพิ่่ 
โด้ยติรง
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กลยุทธ์์ การดูำาเนินงาน การวัดูผิล 2561 2562 2563 เป้าหมาย

เศรษัฐกิจ


คัด้เล่อกและติรวจ
ประเมินุคู่ธิุรกิจ 
ท่�ม่ศึักยภิาพิ่ 

ในุการด้ำาเนุินุธิุรกิจ
ท่�ยั�งย่นุ


ประเมินุผูู้้ข้ายในุด้้านุคุณภิาพิ่ 

(Quality) ราคา (Cost) และกำาหนุด้
สิ่งมอบ (Delivery) (QCD Supplier 

Evaluation)


คู่ธิุรกิจท่�ข้้�นุทะเบ่ยนุ 

(AVL - Approved Vendor 
List) ได้้รับการประเมินุผูู้้ข้าย 
(QD Supplier Evaluation)

100% 100% 100%

100% คู่ธิุรกิจท่�ข้้�นุทะเบ่ยนุ 
(AVL) ได้้รับการประเมินุ
ผูู้้ข้าย (QD Supplier 

Evaluation)


ประเมินุความเสิ่�ยง
และจัด้กลุ่มคู่ธิุรกิจ
เพิ่่�อกำาหนุด้กลยุทธิ์

และวางแผู้นุ 
พิ่ัฒนุาคู่ธิุรกิจ 
ให้สิอด้คล้อง 
กับความเสิ่�ยง


จัด้ทำากระบวนุการประเมินุ 

และจัด้กลุ่มคู่ธิุรกิจท่�ม่นุัยสิำาคัญ 
ติ่อการด้ำาเนุินุธิุรกิจอย่างเป็นุระบบ


ประเมินุและจัด้กลุ่มคู่ธิุรกิจ 

ท่�ม่นุัยสิำาคัญ (Critical 
Supplier)

18% 
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

17%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

14%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา


ด้ำาเนุินุการประเมินุความเสิ่�ยง

ด้้านุความยั�งย่นุและจัด้กลุ่มคู่ธิุรกิจ
ติั�งแติ่ปี 2561


ประเมินุความเสิ่�ยง

ด้้านุความยั�งย่นุ (ESG Risk)

100%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

100%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

100%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

คู่ธิุรกิจ 100% ข้องมูลค่า
การจัด้หาผู่้านุการประเมินุ ESG

ทุกปี (การประเมินุ ESG
เริ�มปี 2561)

สิื่�งแวดูล้อม


พิ่ัฒนุาและยกระด้ับ
ศึักยภิาพิ่คู่ธิุรกิจ 
สิู่ความยั�งย่นุ


สิ่งเสิริมและติรวจประเมินุคู่ธิุรกิจ
เพิ่่�อข้้�นุทะเบ่ยนุคู่ธิุรกิจในุทะเบ่ยนุ

รายการจัด้หาท่�เป็นุมิติรติ่อสิิ�งแวด้ล้อม 
(Green Procurement List)


จัด้ซีื�อสิินุค้าและบริการติามรายการ

จัด้หาท่�เป็นุมิติรติ่อสิิ�งแวด้ล้อม


มูลค่าการจัด้หาและผู้ลิติภิัณฑ์์
ในุรายการจัด้หาท่�เป็นุมิติร

ติ่อสิิ�งแวด้ล้อม

5,806  
ล้านุบาท 

14 
ผู้ลิติภิัณฑ์์

4,363 
ล้านุบาท 

14 
ผู้ลิติภิัณฑ์์

4,790 
ล้านุบาท 

14 
ผู้ลิติภิัณฑ์์


ผู้ลักด้ันุและสิ่งเสิริมให้คู่ธิุรกิจเข้้าร่วม

ประเมินุอุติสิาหกรรมสิ่เข้ียว
(Green Industry)


คู่ธิุรกิจได้้อุติสิาหกรรม

สิ่เข้ียวระด้ับ 2
(Green Industry Level 2) 

ข้้�นุไป

33 ราย 41 ราย 66 ราย

สัื่งคม


พิ่ัฒนุาและยกระด้ับ
ศึักยภิาพิ่คู่ธิุรกิจ 
สิู่ความยั�งย่นุ


สิร้างความติระหนุักและปรับเปล่�ยนุ
พิ่ฤติิกรรมการทำางานุให้เกิด้เป็นุ

วัฒนุธิรรมความปลอด้ภิัย


ใช้ระบบการบริหารจัด้การด้้านุ 
ความปลอด้ภิัยยกระด้ับมาติรฐานุ 

ความปลอด้ภิัยข้องคู่ธิุรกิจ


ให้คู่ธิุรกิจรับทราบและลงนุามปฏิิบัติิ
ติามกฎพิ่ิทักษั์ชีวิติ (Life Saving 
Rules) ทุกครั�งท่�เข้้าปฏิิบัติิงานุ


คู่ธิุรกิจในุกระบวนุการผู้ลิติ

ผู้่านุการรับรองความปลอด้ภิัย  
(SCS)

69% 58% 95%
100% คู่ธิุรกิจในุกระบวนุการ

ผู้ลิติผู้่านุการรับรอง 
ความปลอด้ภิัย


คู่ธิุกิจข้นุสิ่งประจำาผู้่านุการ
รับรองมาติรฐานุการข้นุสิ่ง 

ข้องเอสิซีีจีพิ่่

N/A 87% 100%
100% คู่ธิุรกิจข้นุสิ่งประจำา

ผู้่านุการรับรอง


อัติราการเกิด้อุบัติิเหติุ

ถึึงข้ั�นุหยุด้งานุข้องคู่ธิุรกิจ

0.706
ราย/ 

1,000,000 
ชั�วโมง-คนุ

0.678 
ราย/ 

1,000,000 
ชั�วโมง-คนุ

0.296
ราย/ 

1,000,000 
ชั�วโมง-คนุ

เป้าหมายอุบัติิเหติุถึึงข้ั�นุ
หยุด้งานุปี 2562 เท่ากับ 

0.235 และปี 2563 เท่ากับ 
0.165 โด้ยกำาหนุด้ค่า 

เป้าหมายเป็นุ 0 ในุปี 2565

การกำากับ 
ดููแล


คัด้เล่อกและติรวจ
ประเมินุคู่ธิุรกิจ 
ท่�ม่ศึักยภิาพิ่ 

ในุการด้ำาเนุินุธิุรกิจ
ท่�ยั�งย่นุ


ด้ำาเนุินุการติาม 

“จรรยาบรรณคู่ธิุรกิจเอสิซีีจีพิ่่” 


กำากับดู้แลให้คู่ธิุรกิจรายใหม่
และคู่ธิุรกิจหลักแสิด้งความมุ่งมั�นุ

ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ


คู่ธิุรกิจแสิด้งความมุ่งมั�นุ
ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ 

(COC)

N/A
90%

ข้องมูลค่า
การจัด้หา

90%
ข้องมูลค่า
การจัด้หา

คู่ธิุรกิจ 90% ข้องมูลค่า
การจัด้หาแสิด้งความมุ่งมั�นุ

ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ 
คู่ธิุรกิจเอสิซีีจีพิ่ ่
ภิายในุปี 2563

การกำากับดููแลและการส่ื่งเสื่ริมคู่ธุ์รกิจสู่ื่ความยั�งย่น
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เอสซีีจีีพีีติระหนักำถึงกำ�รเปลี�ยนแปลงอย่�ง
รวดเร็วและกำ�รแข่่งขั่นอย่�งรุนแรงในกำ�ร
ดำ�เนนิธุิรกิำจี รวมถึงคว�มต้ิองกำ�รข่องลูกำค้�
ที�เปลี�ยนแปลงติลอดเวล� จึีงมุ่งมั�นพัีฒน� 
กำ�รเรียนรู้ข่องพีนักำง�นให้สอดคล้องกัำบ 
กำ�รเปลี�ยนแปลงทั�งในปัจีจุีบันและอน�คติ โดย 
มุ่งเน้นกำ�รเรียนรู้ผ่�นระบบดิจิีทัล รวมถึง 
กำ�รเรียนรู้ด้วยตัิวเองเพ่ี�อให้เกิำดเป็น Lifelong 
Learning เพี่�อให้พีนักำง�นมีคว�มรู้และทักำษัะ
ที�ส�ม�รถรองรับคว�มเปลี�ยนแปลงได้อย่�ง
รวดเร็ว 

เป้าหมาย

• ปี 2565 พิ่นัุกงานุ 
 ในุประเทศึไทยได้ร้ับการ 
 ประเมินุสิมรรถึนุะ 
 และการจัด้ทำา 
 แผู้นุการพิ่ัฒนุา 
 รายบุคคล (IDP) 
 บนุระบบบริหาร  
 จัด้การเรียนุรู้ (LMS)  
 ครบทุกคนุ 

 100% 
 ติ่อเนุ่�องทุกปี

• ปี 2565 
 ความผูู้กพัิ่นุต่ิอองค์กร 
 ข้องพิ่นุักงานุเทย่บกับ 
 พิ่นุักงานุทั�งหมด้  
 ในุประเทศึมากกว่า  

 80%

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• ค่าใช้จ่ายในุการ 
 เรียนุรู้และพัิ่ฒนุา 
 พิ่นุักงานุทั�งในุ 
 และต่ิางประเทศึ 

 172 ล้านุบาท

• จำานุวนุวันุฝ่ึกอบรม 
 เฉล่�ยข้องพิ่นัุกงานุ 
 ทั�งในุและติ่างประเทศึ 

 2 วันุต่ิอคนุ 
 (ไม่รวม e-learning)

• ความผูู้กพัิ่นุ 
 ติ่อองค์กรข้องพิ่นุักงานุ 
 เทย่บกับพิ่นุักงานุ 
 ทั�งหมด้ในุประเทศึ  

 80%

กลยุทธ์์

1.	 สร้�งวัฒนธ์รรมกำ�รเรียนร่้และกำ�รโค้ชั	โดยพนักำง�น 
	 รับผู้ิดชัอบกำ�รเรียนร่้และกำ�รพัฒน�ของตินเอง 
	 มีผู้่้บังคับบัญชั�เป็นผู้่้สนับสนุน

2.	 พัฒน�คว�มส�ม�รถของพนักำง�นให้ติอบโจทย์ 
	 กำ�รแข่งขันท�งธ์ุรกิำจ	และพัฒน�ผู้่้นำ�ให้มีทัศนคติ	ิ 
	 คว�มร่้และคว�มส�ม�รถ	และส�ม�รถพัฒน� 
	 ผู้่้ใต้ิบังคับบัญชั�ให้มีศักำยภิ�พข้�นเป็นกำำ�ลังสำ�คัญ 
	 ของเอสซีจีพี

3.	 สร้�งปัจจัยสนับสนุนกำ�รเรียนร่้ด้วยระบบกำ�รบริห�ร 
	 จัดกำ�รกำ�รเรียนร้่	(Learning	Management	System,	 
	 LMS)	ที�มีคุณภิ�พและม�ติรฐ�นเดียวกัำนทั�งภิ่มิภิ�ค	 
	 พร้อมทั�งจัดกำ�รเรียนร่้ในร่ปแบบห้องเรียนดิจิทัล

4.	 กำ�รสร้�งคุณค่�ขององค์กำรเพ่�อดึงดด่ผู้่้มีศักำยภิ�พ	 	
	 และคว�มส�ม�รถเข้�ม�ร่วมง�น

5.	 ด่แลพนักำง�นอย่�งทั�วถึงและเป็นธ์รรมเพ่�อ 
	 สร้�งคว�มผู้่กำพันติ่อองค์กำร

การดููแล
และพัิ่ฒนา
พิ่นักงาน

การพัิ่ฒนาพิ่นักงานเพ่ิ่�อรองรับ 
การขยายตัิวของธุ์รกิจ

ระบบพัิ่ฒนุาบุคลากรข้องเอสิซีจีีพิ่ ่(SCGP Employee 
Development Framework) เป็นุระบบท่�บูรณาการ
โครงการพัิ่ฒนุาความสิามารถึ (Competency Development 
Program) ระบบบริหารผู้ลการปฏิิบัติิงานุ (Performance 
Management System - PMS) และศูึนุย์ฝ่ึกอบรม 
เพ่ิ่�อความเป็นุเลิศึ (SCGP Excellence Training Center - 
SPEC) ไว้ด้้วยกันุ เพิ่่�อเสิริมสิร้างพิ่นุักงานุให้ม่ทักษัะและ
ความสิามารถึท่�พิ่ร้อมต่ิอการเจริญเติิบโติในุหนุ้าท่�การงานุ 
โด้ยม่การปรับปรุงรูปแบบการเรียนุรู้ข้องพิ่นัุกงานุให้ม่ 
ความหลากหลายอย่างต่ิอเนุ่�อง  

• เพีิ�มร่ปแบบกิารเรียนร่้ท์ี�หลากิหลาย (Blended  
 Learning) ส่ิงเสิริมให้พิ่นัุกงานุเรียนุรู้เนุ่�อหาด้้วย 
 ตินุเองผู่้านุดิ้จิทัลแพิ่ลติฟัอร์ม การลงม่อปฏิบัิติิจริง  

 และการเรียนุรู้จากประสิบการณ์ และนุำาองค์ความรู้ทั�งหมด้มาปรับใช้ในุการปฏิิบัติิงานุจริง 
 ในุการจัด้ทำาโครงการต่ิางๆ (Project-Based Learning)

• พีัฒนาโคู่รงกิารเพีิ�มทั์กิษัะกิารปรับปรุงงานเพีื�อส�งเสริมวััฒนธุรรมกิารปรับปรุง  
 อย�างต�อเนื�อง (Continuous Improvement Culture) เพิ่่�อให้พิ่นุักงานุทุกระด้ับ 
 สิามารถึใช้แนุวคิด้เชิงวิทยาศึาสิติร์และการวิเคราะห์ข้้อมูลในุการแก้ไข้ปัญหาได้้ 
 อย่างเป็นุระบบ ได้้แก่ Black Belt Development Program สิำาหรับพิ่นัุกงานุระดั้บ 
 บังคับบัญชา, JH Shi Development Program สิำาหรับพิ่นัุกงานุระด้ับปฏิบิัติิการ 
 ในุสิายการผู้ลิติ    

• พัีฒนาหลักิส่ตรด้าน Data Science และ Digital Literacy เช่นุ Data Visualization,  
 Data Query, Big Data, Machine Learning, Internet of Thing (IOT), Structured  
 Query Language (SQL) ฯลฯ เพ่ิ่�อให้พิ่นุักงานุมค่วามพิ่ร้อมในุการนุำาเทคโนุโลย่ดิ้จิทัล 
 มาประยุกต์ิใช้ในุการทำางานุและการสิร้างสิรรค์นุวัติกรรม

• เพีิ�มเติมคู่วัามร่้และมุมมองด้านธุุรกิิจ นุำาความรูด้้้านุ Design Thinking และ Agile  
 Mindset มาพิ่ัฒนุากิจกรรมการเรียนุรูใ้นุหลักสูิติรต่ิางๆ เพิ่่�อให้พิ่นุักงานุเข้้าใจ 
 การด้ำาเนุินุธิุรกิจท่�ติอบสินุองความติ้องการข้องลูกค้า
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การปรับตัิวดู้านการบริหารทรัพิ่ยากรบุคคล                   

เอสิซีีจีพิ่ป่รับปรุงการบริหารทรัพิ่ยากรบุคคล เพ่ิ่�อให้สิอด้คล้องกับ
ความเปล่�ยนุแปลงข้องรูปแบบการด้ำาเนุินุธิุรกิจและพิ่ฤติิกรรมข้อง
คนุรุ่นุใหม่ และมุง่มั�นุสิร้างคุณค่าข้ององค์กรอย่างต่ิอเนุ่�อง  

• ปรับแนวัท์างกิารสรรหาและคู่ัดเลือกิพีนักิงาน โด้ยเปิด้รับ 
 ผูู้้ม่ประสิบการณ์และความสิามารถึ (Mid-career) ในุธิุรกิจใหม่ 
 ในุอนุาคติและยังไม่ม่ผูู้้เชี�ยวชาญภิายในุองค์กร  

• ศึกิษัาระบบกิารจ้างงานร่ปแบบอื�นๆ เพิ่่�อให้ได้้ผูู้้ปฏิบัิติิงานุ 
 ท่�ม่ทักษัะติรงกับความติ้องการทางธิุรกิจและสิอด้คล้องกับ 
 แนุวโนุ้มข้องติลาด้แรงงานุท่�คนุรุ่นุใหม่ต้ิองการความย่ด้หยุ่นุ 
 ในุการทำางานุ (Flexible Hiring Scheme)

• นโยบาย Growth from Within เนุ้นุพัิ่ฒนุาพิ่นัุกงานุทุกระด้ับ 
 ให้เติิบโติก้าวหนุ้าในุอาชีพิ่ ควบคู่กับการพัิ่ฒนุาขี้ด้ความสิามารถึ 
 ท่�สิอด้คล้องกับหนุ้าท่�ซี้�งได้้รับมอบหมาย เพิ่่�อส่ิงเสิริมความ 
 ผูู้กพิ่ันุกับองค์กร

• เตรียมคู่วัามพีร้อมบุคู่ลากิรท์ี�มีศักิยภัาพีส่ง (Key Talent) 
 โด้ยด้ำาเนุินุการข้ยายผู้ลด้้านุ Talent  Management 
 ให้ครอบคลุมกลุม่พิ่นัุกงานุระด้ับ Junior Management 
 และ Senior Management ซี้�งถึ่อเป็นุ Critical Position 
 ข้องเอสิซีีจีพิ่ ่

• สนับสนุนทุ์นกิารศึกิษัาระดับปริญญาโท์และปริญญาเอกิ เพิ่่�อให้ 
 พิ่นุักงานุได้้พิ่ัฒนุาศึักยภิาพิ่ในุสิาข้าท่�ตินุม่ความเชี�ยวชาญหรือ 
 ด้้านุการบริหารธิุรกิจ ซี้�งจะสิร้างคุณค่าสูิงสุิด้กลับมาสิูอ่งค์กร

• IBE (Integrated Business Excellence) นุำาแนุวการทำางานุ 
 แบบ IBE เข้้ามายกระด้ับประสิิทธิภิิาพิ่ข้องธิุรกิจเพิ่่�อให้องค์กร 
 เติิบโติท่�ยั�งย่นุ โด้ยเนุ้นุการส่ิ�อสิารระหว่างหัวหนุ้างานุ 
 กับพิ่นุักงานุเพ่ิ่�อสิร้างความเข้้าใจในุเป้าหมายข้ององค์กร 
 โด้ยให้ทุกคนุในุองค์กรม่สิ่วนุร่วมเสิริมสิร้างการข้ับเคล่�อนุธิุรกิจ  
 เข้้าใจกระบวนุการทำางานุท่�เชื�อมโยงทุกหนุ่วยงานุเข้้าด้้วยกันุ  
 เกิด้การปรับปรุงงานุอย่างติ่อเนุ่�อง ม่วิธิีการจัด้การเป็นุระบบ 
 และการวัด้ผู้ลชัด้เจนุเป็นุรูปธิรรม

สื่ำารวจความผูิกพัิ่นต่ิอองค์กร

เอสิซีีจีพิ่่สิำารวจความผูู้กพัิ่นุติ่อองค์กรข้องพิ่นุักงานุทั�งในุประเทศึไทย
และประเทศึท่�เอสิซีีจีพ่ิ่เข้้าไปด้ำาเนิุนุธุิรกิจมาอย่างต่ิอเนุ่�อง โด้ยร่วมกับ 
บริษััท Kincentric บริษััทท่�ปร้กษัาระดั้บโลก ผูู้้เชี�ยวชาญการศึึกษัา 
ด้้านุความผูู้กพัิ่นุต่ิอองค์กรและนุายจ้างด่้เด่้นุ ด้ำาเนิุนุการจัด้การสิำารวจ
ทุก 2 ปี เพ่ิ่�อให้เวลากับการนุำาผู้ลมาปฏิิบัติิอย่างจริงจัง 
ก่อนุการสิำารวจครั�งถึัด้ไป 

การสิำารวจล่าสิุด้ในุปี 2563 พิ่บว่าม่พิ่นุักงานุท่�ม่ความผูู้กพัิ่นุ 
ต่ิอองค์กร 80% ข้องจำานุวนุพิ่นุักงานุทั�งหมด้ท่�ติอบแบบสิำารวจ  
ซี้�งคะแนุนุในุภิาพิ่รวมสูิงข้้�นุ 6% เม่�อเท่ยบกับการสิำารวจครั�งก่อนุ
ในุปี 2561

80%

62%
ค่่าเฉล่ี่�ยของ
บริิษััททั�วไป

เอสซ่ีจ่ีพ่ี

Low High

>> พิ่นัุกงานุ 
 ในุประเทศึไทย 
 ท่�มค่วาม 
 ผูู้กพิ่ันุต่ิอ 
 องค์กรคิด้เป็นุ

 80%
 ข้องพิ่นุักงานุ 
 ทั�งหมด้ 
 ในุประเทศึไทย 
 ท่�ติอบแบบสิำารวจ

>> จำานุวนุผูู้้ติอบ 
 แบบสิำารวจ  
 8,518 คนุ 
 จากจำานุวนุ 
 พิ่นุักงานุ 
 ทั�งหมด้ 
 8,736 คนุ 
 คิด้เป็นุ 

 98% 

>> จำานุวนุพิ่นุักงานุ 
 ท่�ม่ความผูู้กพิ่ันุ 
 ติ่อองค์กร  
 6,813 คนุ



การดูำาเนินงาน
ดู้านสิื่ทธิ์มนุษัยช่น
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เอสซีีจีีพีีให้คว�มสำ�คัญต่ิอกำ�รดูแลด้�น 
สิทธิิมนุษัยชื่นติลอดห่วงโซ่ีอุปท�น เพ่ี�อให้
มั�นใจีว่�บุคคลทุกำกำลุ่มจีะได้รับกำ�รปฏิิบัติิและ
ดูแลอย่�งมีเกีำยรติิและศักำดิ�ศรีติ�มปฏิิญญ�
ส�กำลว่�ด้วยสิทธิิมนุษัยชื่น (UDHR) ข้่อติกำลง 
โลกำแห่งสหประชื่�ชื่�ติิ (UNGC) หลักำกำ�ร 
ชีื่� แนะ เ ร่� องสิท ธิิมนุษัยชื่นสำ�ห รับธิุ รกำิ จี 
แห่งสหประชื่�ชื่�ติิ (UNGP) ปฏิิญญ�ว่�ด้วย
หลักำกำ�รและสิทธิิขั่�นพ่ี�นฐ�นในกำ�รทำ�ง�น
ข่ององค์กำ�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) 
และนโยบ�ยด้�นสิทธิิมนุษัยชื่นข่องเอสซีีจีี   

เป้าหมาย

• เป็นุองค์กรต้ินุแบบ 
 ด้้านุสิิทธิิมนุุษัยชนุ 
 ทั�งทางติรงจาก 
 การด้ำาเนุินุงานุในุ 
 กิจกรรมทางธิุรกิจ 
 ข้องเอสิซีีจีพิ่ ่และ 
 ทางอ้อมโด้ยการ 
 สินุับสินุุนุและสิ่งเสิริม 
 คู่ธิุรกิจในุห่วงโซี่คุณค่า 
 ทางธิุรกิจ และกิจการ 
 ร่วมทุนุ ให้ติระหนุัก  
 คุ้มครอง และเคารพิ่ติ่อ 
 สิิทธิิมนุุษัยชนุในุการ 
 ด้ำาเนุินุธิุรกิจ 

• ประเด้็นุท่�เป็นุความเส่ิ�ยง 
 ได้้รับการวางแผู้นุป้องกันุ 
 และแก้ไข้ปัญหา 
 (Mitigation and  
 Preventive Plan) รวมถึึง 
 ได้้รับการจัด้การบรรเทา 
 ผู้ลกระทบท่�เกิด้ข้้�นุ 
 (Remediation Actions)  
 ครบถึ้วนุ 

 100%

• จำานุวนุการละเมิด้ 
 สิิทธิิมนุุษัยชนุเป็นุ 0 

กลยุทธ์์

1.	 ปฏิบิัติิติ�ม	“นโยบ�ยสิทธ์ิมนุษัยชันของเอสซีจี”	 
	 และกำฎหม�ยของแต่ิละประเทศ	หรือสนธ์ิสัญญ� 
	 ที�แต่ิละประเทศมีพันธ์กำรณี

2.	 ดำ�เนินกำระบวนกำ�รจัดกำ�รด้�นสิทธิ์มนุษัยชัน 
	 (Human	Rights	Due	Diligence	Process) 
	 อย่�งติ่อเน่�อง

กระบวนการจัดูการ
ดู้านสิื่ทธิ์มนุษัยช่น

กำาหนดู
ประเด็ูนความเส่ื่�ยง
ดู้านสิื่ทธิ์มนุษัยช่น

การระบุกลุ่ม
ผู้ิไดู้รับผิลกระทบ

การวางแผิน
จัดูทำาแผินแก้ไข
และมาติรการ 

เพ่ิ่�อบรรเทาเย่ยวยา
ความเส่ื่ยหาย

การติรวจสื่อบ
ติิดูติามผิล

ผิลดูำาเนินงานปี 2563

• จำานุวนุการละเมิด้สิิทธิิมนุุษัยชนุ 
 เป็นุ 0 

• สิัด้สิ่วนุพิ่นัุกงานุหญิง 
 ต่ิอพิ่นุักงานุทั�งหมด้ 

 17.5 %  
 โด้ยพิ่นัุกงานุจัด้การ 
 ท่�เป็นุหญิงคิด้เป็นุ 

 20.6 %

• สิ่งเสิริมและสินัุบสินุนุุคนุพิิ่การ 
 มอ่าชีพิ่และรายได้ ้
 โด้ยการจ้างเป็นุพิ่นัุกงานุประจำา  
 17 คนุ และสิ่งเสิริมให้ประกอบ 
 อาชีพิ่อิสิระในุท้องท่�ข้องคนุพิ่ิการ 
 จำานุวนุ 51 คนุ



การสื่นับสื่นุนชุ่มช่นรอบโรงงาน

เอสิซีีจีพิ่่คำานึุงถึึงประเด้็นุความเสิ่�ยงด้้านุสิิทธิิ
มนุุษัยชนุท่�ม่ติ่อชุมชนุ โด้ยระมัด้ระวังและ
ป้องกันุผู้ลกระทบข้องธิุรกิจท่�อาจม่ติ่อชุมชนุ 
พิ่ร้อมกับจัด้สิำารวจและรับฟัังความคิด้เห็นุจาก
ชุมชนุอย่างสิมำ�าเสิมอ และสิร้างสิรรค์กิจกรรม
หรือโครงการท่�ติอบสินุองความติ้องการและ
ช่วยยกระด้ับคุณภิาพิ่ชีวิติข้องคนุในุชุมชนุ 
โด้ยด้ำาเนุินุการอย่างม่สิ่วนุร่วมกับชุมชนุ  

ปี 2563 เอสิซีีจีพิ่่ได้้สินุับสินุุนุกิจกรรมข้อง
ชุมชนุชาติิพิ่ันุธิุล์าวเวียง บ้านุฆ่้องนุ้อย อำาเภิอ
บ้านุโป่ง จังหวัด้ราชบุรี ซี้�งเป็นุชุมชนุภิายในุ
รัศึม่ 4 กิโลเมติรรอบโรงงานุข้องบริษััท 
ประกอบด้้วยกิจกรรมการส่ิงเสิริมชุมชนุ 
ให้ได้้เดิ้นุทางศึึกษัาดู้งานุ เพ่ิ่�อนุำาความรูก้ลับ
มาพัิ่ฒนุาชุมชนุ การรักษัาข้นุบธิรรมเนุ่ยม
ประเพิ่ณแ่ละเผู้ยแพิ่ร่วัฒนุธิรรมข้องชาว 
ลาวเวียงให้เป็นุท่�รู้จัก โด้ยการเข้้าร่วมในุ
กิจกรรมข้องหนุ่วยงานุติ่างๆ เช่นุ กิจกรรม
การแสิด้งจำาลองการเห่เรือเทิด้พิ่ระเก่ยรติิ 
เฉลิมพิ่ระเก่ยรติิ ภิายใติ้ “โครงการปกป้อง
สิถึาบันุข้องชาติิ” เนุ่�องในุโอกาสิมหามงคล 
พิ่ระบาทสิมเด้็จพิ่ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงประกอบพิ่ระราชพิิ่ธีิบรมราชาภิิเษัก 
ติามพิ่ระราชประเพิ่ณ่ 

นุอกจากนุ่�เอสิซีีจีพ่ิ่ยังได้้เข้้าร่วมเป็นุท่�ปรก้ษัา 
ในุคณะกรรมการชุมชนุ เพิ่่�อยกระดั้บชุมชนุ 
ให้เป็นุชุมชนุท่องเท่�ยว OTOP นุวัติวิถึ่ 
“สิะพิ่านุทุ่งนุาบ้านุฆ้่องนุ้อย แลนุด์้มาร์กใหม่
ราชบุรี” ทำาให้ชุมชนุม่รายได้้เสิริมจากการ 
ข้ายสิินุค้าและอาหารพิ่่�นุเม่องแก่ผูู้้สินุใจ 
มาท่องเท่�ยว 

เข้าร่วมเป็นสื่มาชิ่กของ SEDEX   

The Sedex Members Ethical Trade Audit หรือ SEDEX เป็นุองค์กรท่�รวมกลุ่ม
สิมาชิกองค์กรธิุรกิจทั�วโลก ซี้�งสิมาชิกติ้องม่ระบบการบริหารจัด้การอย่างม่จริยธิรรม
ติ่อพิ่นุักงานุและแรงงานุติามข้้อกำาหนุด้ข้อง SEDEX ในุ 4 ด้้านุหลัก ได้้แก่ มาติรฐานุ
แรงงานุ สิุข้ภิาพิ่และความปลอด้ภิัย จริยธิรรมทางธิุรกิจ และสิิ�งแวด้ล้อม ครอบคลุม
ทั�งภิายในุบริษััทข้องตินุเองและคู่ธุิรกิจ

ปี 2562 บริษััทในุเครือเอสิซีีจีพิ่่ได้้ด้ำาเนุินุการติามข้้อกำาหนุด้ SEDEX ทั�งหมด้ 
6 แห่ง ซี้�งม่ทั�งบริษััทในุประเทศึและต่ิางประเทศึ และผู้่านุการติรวจประเมินุจาก 
ผูู้้ติรวจประเมินุภิายนุอกจนุได้้รับการยอมรับให้เข้้าร่วมเป็นุสิมาชิกข้อง SEDEX 
แสิด้งถึึงความมุ่งมั�นุข้องเอสิซีจีีพิ่่ในุการด้ำาเนุินุงานุด้้านุสิิทธิิมนุุษัยชนุอย่างติ่อเนุ่�อง

>> ปี 2563 บริษััทในุกลุ่มเอสิซีจีีพิ่่ได้ร้ับการติรวจประเมินุจากผูู้้ติรวจประเมินุ
ภิายนุอกจำานุวนุ 5 บริษััท และได้ร้ับการยอมรับให้เข้้าร่วมเป็นุสิมาชิกข้อง SEDEX 
จำานุวนุ 5 บริษััท 

แบบทดูสื่อบจริยธ์รรม Ethics e-Testing 

เอสิซีีจีพิ่่จัด้ทำาแบบทด้สิอบจริยธิรรมให้พิ่นุักงานุประจำาคนุไทยทุกคนุได้้ทด้สิอบและ
เรียนุรู้ด้้านุจริยธิรรมและสิิทธิิมนุษุัยชนุ เช่นุ สิิทธิิมนุุษัยชนุและแรงงานุ สิิ�งแวด้ล้อม 
สิุข้ภิาพิ่และความปลอด้ภัิย การต่ิอติ้านุคอร์รัปชันุ การแข้่งข้ันุทางการค้า การป้องกันุ
การฟัอกเงินุ ฯลฯ เพิ่่�อสิร้างความติระหนุักและป้องกันุการกระทำาผู้ิด้ให้แก่พิ่นัุกงานุ 
โด้ยพิ่นุักงานุติ้องทำาแบบทด้สิอบผู้่านุเกณฑ์์ 100%  

ปี 2563 นุับเป็นุปีท่� 6 ท่�เอสิซีจีีพิ่่ได้จ้ัด้ทำาแบบทด้สิอบจริยธิรรมข้องพิ่นัุกงานุมา 
อย่างติ่อเนุ่�อง

>> พิ่นุักงานุประจำาคนุไทยจำานุวนุ 6,380 คนุ จัด้ทำาแบบทด้สิอบจริยธิรรม Ethics 
e-Testing ผู้่านุเกณฑ์์ 100% 
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การพัิ่ฒนา
และม่ส่ื่วนร่วม

กับชุ่มช่น

| 60 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

เ อ ส ซีี จีี พีี ยึ ด มั� น กำ � ร ดำ� เ นิ น ธุิ ร กิำ จี ด้ ว ย 
คว�มรับผิดชื่อบ ควบคู่กัำบกำ�รพัีฒน�ชุื่มชื่นและ 
สังคมที�ยั�งย่น ด้วยกำ�รสร้�งคว�มติระหนักำรู้ 
และส่งเสริมให้คนในชุื่มชื่นมีส่วนร่วมในกำ�ร
พัีฒน� เพ่ี�อเพิี�มขี่ดคว�มส�ม�รถพึี�งพี�ตินเอง 
โดยใช้ื่คว�มรู้และคว�มเชีื่�ยวชื่�ญข่องเอสซีีจีีพีี 
รวมถึงกำ�รประส�นคว�มร่วมม่อกัำบหน่วยง�น 
อ่�น ๆ   ม�สนับสนุน

เป้าหมาย

• ความพิ่ึงพิ่อใจ 
 ข้องชุมชนุ   

 90%

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• ความพิ่ึงพิ่อใจ 
 ข้องชุมชนุ   

 90%

กลยุทธ์์

1.	 กำ�รใชั้คว�มเชัี�ยวชั�ญเฉพ�ะท�งทั�งจ�กำภิ�ยใน 
	 และภิ�ยนอกำ	เพ่�อชั่วยเหล่อด่แลสังคม

2.	 กำ�รสร้�งกำ�รมีส่วนร่วมของพนักำง�นและผู้่้เกำี�ยวข้อง 
	 ทุกำภิ�คส่วน	เพ่�อสร้�งสรรค์คุณค่�ที�ยั�งย่นส่่สังคม

3.	 กำ�รสร้�งนวัติกำรรมเพ่�อติอบสนองคว�มติ้องกำ�ร 
	 ของชัุมชันและแกำ้ไขปัญห�ของสังคม

4.	 กำ�รพัฒน�ชัุมชันติ้นแบบ	และขย�ยผู้ลส่่ชัุมชัน 
	 เครือข่�ย

การสื่ำารวจความพึิ่งพิ่อใจของชุ่มช่น

เอสิซีีจีพิ่่สิำารวจความพิ่ึงพิ่อใจข้องชุมชนุรอบโรงงานุ 5 แห่งในุจังหวัด้
ราชบุรี กาญจนุบุรี ปราจีนุบุรี และข้อนุแก่นุ อย่างติ่อเนุ่�องในุ 6 ด้้านุ ได้้แก่ 
เศึรษัฐกิจ สิิ�งแวด้ล้อม สิังคม กายภิาพิ่ การจัด้การ และการประชาสิัมพัิ่นุธิ์  
เพ่ิ่�อนุำาข้้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผู้นุกิจกรรมติอบสินุองความติ้องการข้อง
ชุมชนุได้้อย่างม่ประสิิทธิิภิาพิ่

ทั�งนุ่�ผู้ลการสิำารวจความพิ่ึงพิ่อใจข้องชุมชนุในุปี 2563 ม่ค่า 90% 
ซี้�งเพิิ่�มข้้�นุทุกปีนัุบจากปี 2559 ท่�ความพิ่ึงพิ่อใจข้องชุมชนุอยู่ท่� 52% 

เอสิซีีจีพิ่่ให้ความสิำาคัญในุการพิ่ัฒนุาความรูแ้ละทักษัะแก่พิ่นัุกงานุ 
ชุมชนุสัิมพัิ่นุธ์ิ รวมทั�งจัด้กิจกรรมศึึกษัาดู้งานุเพ่ิ่�อแบ่งปันุประสิบการณ์ระหว่าง
โรงงานุติ่างๆ เกิด้การแลกเปล่�ยนุเรียนุรูแ้ละเพิ่ิ�มประสิิทธิภิิาพิ่การทำางานุ
ด้้านุกิจกรรมเพิ่่�อสิังคม รวมถึึงม่การจัด้ทำารายงานุผู้ลการด้ำาเนิุนุกิจกรรม
ในุคณะ Community Relations Committee เป็นุประจำาทุกเด้่อนุ

2559 2560 2561 2562 2563

52 54

80 86 90



โครงการดู้านเศรษัฐกิจ การสื่นับสื่นุน
อาช่่พิ่และรายไดู้ชุ่มช่น

• โครงการ “Green Mart – ตลาดสีีเขีียว”

 ด้ำาเนุินุโครงการภิายใติ้แนุวคิด้  
 “ชุมชนุหัวใจสิ่เข้ียว” ติั�งแติ่ปี 2558 เพิ่่�อสินุับสินุุนุ 
 การสิร้างรายได้้ให้ชุมชนุรอบโรงงานุ และสิร้าง  
 เครือข้่ายผูู้้ประกอบการเพิ่่�อสัิงคม (Social 
 Enterprise) ด้้วยการจัด้ติลาด้จำาหนุ่าย 
 ผู้ลิติภิัณฑ์์โด้ยชุมชนุรอบโรงงานุ

• โครงการ “ห้้องเรียนสีร้างบุุญเรียนร้้ 

 สี้�ความม่�นคงทางอาห้าร”

 สิ่งเสิริมความรู้ด้้านุการเกษัติร เช่นุ  
 การปลูกพิ่่ชท่�เหมาะสิมกับสิภิาวะแล้งจัด้ 
 การป้องกันุแมลงศึัติรูพิ่่ชด้้วยเทคนิุคพิ่ิเศึษั 
 การปลูกพิ่่ชหลากหลายชนุิด้แทนุการปลูกพิ่่ช 
 เชิงเด้่�ยวเพ่ิ่�อรักษัาความอุด้มสิมบูรณ์ข้องด้ินุ 
 และการทำาแคปซีูลเพิ่าะพิ่่ชติ้นุอ่อนุ เพิ่่�อช่วยสิร้าง 
 แหล่งอาหารให้แติ่ละครอบครัว รวมทั�งข้ยายผู้ล 
 เป็นุอาชีพิ่หลักหรืออาชีพิ่เสิริมให้ชุมชนุม่คุณภิาพิ่ 
 ชีวิติท่�ด้่ข้้�นุ โด้ยในุปี 2563 ม่การสิ่งเสิริมอาชีพิ่  
 วิสิาหกิจชุมชนุจำานุวนุ 41 ชุมชนุ 

• โครงการสี�งเสีริมอาชีีพและรายได้ให้้ก่บุ 

 ชุีมชีน ท้องถ่ิ่�น

 สิ่งเสิริมการฝ่ึกอาชีพิ่ให้ชุมชนุรอบโรงงานุ 
 ในุด้้านุหัติถึกรรมจักสิานุจากเสิ้นุเทปกระด้าษั   
 (Paper Band) ซี้�งเป็นุวัสิดุ้เหล่อใช้จาก 
 กระบวนุการผู้ลิติกระด้าษั รวมถึึงจัด้หาช่องทาง 
 การประชาสิัมพิ่ันุธิ์สิินุค้าและติ่อยอด้เป็นุผู้ลิติภิัณฑ์์ 
 ติ่างๆ เช่นุ กระเป๋า ติะกร้า ข้องติกแติ่ง เพิ่่�อสิร้าง 
 มูลค่าให้วัสิดุ้เหล่อใช้และสิ่งเสิริมเศึรษัฐกิจชุมชนุ
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• โครงการ “ปล้กต้นไม้เฉล่มพระเกียรต่ 

 ลดโลกร้อน”   

 ร่วมกับหนุ่วยงานุราชการและชุมชนุ 
 ปลูกติ้นุไม้ในุชุมชนุติลอด้ทั�งปี 2563 
 เนุ่�องในุโอกาสิมหามงคล 
 วันุเฉลิมพิ่ระชนุมพิ่รรษัาพิ่ระบาทสิมเด้็จ 
 พิ่ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พิ่รรษัา   
 รวมติ้นุไม้ท่�ปลูกทั�งสิิ�นุจำานุวนุ 37,828 ติ้นุ

โครงการดู้านสิื่�งแวดูล้อมและการรักษัาธ์รรมช่าติิชุ่มช่น

• โครงการ “ร่กษ์น์ำ�า จากภู้ผา สี้�มห้านที”  
 สิ่บสิานุการบริหารจัด้การนุำ�าติามแนุว 
 พิ่ระราชด้ำาริร่วมกับกองพิ่ลทหารราบท่� 9  
 สิร้างฝ่ายชะลอนุำ�าในุจังหวัด้กาญจนุบุรี  
 เพ่ิ่�อเฉลิมพิ่ระเก่ยรติิพิ่ระบาทสิมเด็้จ 
 พิ่ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนุ่�องในุโอกาสิ 
 เฉลิมพิ่ระชนุมพิ่รรษัา 28 กรกฎาคม 2563  
 จำานุวนุ 268 ฝ่าย เพิ่่�อค่นุความชุ่มชื�นุ 
 ให้ผู้่นุป่าและเพิ่ิ�มรายได้้ให้แก่ชุมชนุ

โครงการดู้านการพัิ่ฒนาดู้านสัื่งคม 
และการพัิ่ฒนาคณุภิาพิ่ช่่วิติชุ่มช่น

• แพลตฟอร์มสีำาห้ร่บุกลุ�มส่ีงคมออนไลน์  

 “We Are Greeners” สิร้างแพิ่ลติฟัอร์ม 
 สิำาหรับกลุ่มสิังคมออนุไลนุ์ “We Are   
 Greeners” ติั�งแติ่ปี 2558 เพิ่่�อสิานุติ่อ 
 อุด้มการณ์ความรับผู้ิด้ชอบติ่อสิังคม 
 ด้้วยการเป็นุสิ่�อกลางระหว่างผูู้้บริโภิค 
 และผูู้้ประกอบการผู้ลิติภัิณฑ์์ส่ิเขี้ยว เพิิ่�มช่องทางการข้ายและการประชาสิัมพิ่ันุธ์ิ  
 ผู้ลิติภัิณฑ์์สิุข้ภิาพิ่ สิร้างรายได้้ให้แก่ชุมชนุ

• โครงการชีุมชีนต้นแบุบุตามห้ลก่  

 เศรษ์ฐก่จห้มุนเวียนอำาเภูอบุ้านโป่ง  

 (Banpong Circular Economy Community  

 Project) สิ่งเสิริมการจัด้การข้ยะข้องชุมชนุ 
 ต้ินุแบบบ้านุรางพิ่ลับ อำาเภิอบ้านุโป่ง  
 จังหวัด้ราชบุรี อย่างติ่อเนุ่�องติั�งแติ่ปี 2558  
 และข้ยายผู้ลเป็นุโครงการ “บ้านุโป่งโมเด้ล”  
 เพิ่่�อสิร้างรูปแบบการจัด้การข้ยะชุมชนุระด้ับอำาเภิอท่�ม่ประสิิทธิภิิาพิ่ จนุสิามารถึ 
 สิร้างชุมชนุไร้ข้ยะติ้นุแบบทั�งหมด้ 41 ชุมชนุในุปี 2563 และติั�งเป้าข้ยายผู้ล 
 ให้ครบทั�ง 183 ชุมชนุข้องอำาเภิอบ้านุโป่งในุปี 2565

• โครงการกระดาษ์เก�าแลกกระดาษ์ให้ม� 

 ร่วมกับหนุ่วยงานุราชการและสิถึานุศึึกษัา 
 ท่�ติั�งใกล้เค่ยงกับโรงงานุในุจังหวัด้ราชบุรี  
 กาญจนุบุรี และปราจีนุบุรี นุำากระด้าษัท่�ใช้แล้ว 
 ในุหนุ่วยงานุมาแลกกับกระด้าษัถึ่ายเอกสิาร  
 เพิ่่�อสิ่งกลับสิู่กระบวนุการรีไซีเคิล   
 ร่วมสิร้างจิติสิำานึุกการรักษั์สิิ�งแวด้ล้อมในุ 
 ชุมชนุ โด้ยในุปี 2563 ม่หนุ่วยงานุราชการ 
 และสิถึานุศึึกษัาเข้้าร่วมโครงการ 4 แห่ง นุำากระด้าษักลับเข้้าสิู่การรีไซีเคิล 
 จำานุวนุ 10 ติันุ

• โครงการจ่ดการขียะในชีุมชีนเมือง

 ร่วมกับพิ่ันุธิมิติรท่�ใกล้ชิด้ผูู้้บริโภิค เช่นุ  
 โครงการท่�อยู่อาศึัย และบริษััทข้นุส่ิง 
 ส่ิงเสิริมการจัด้การข้ยะติั�งแติ่ติ้นุทาง เช่นุ  
 แสินุสิิริ ชีวาทัย พิ่ร็อพิ่เพิ่อร์ติ่� เพิ่อร์เฟัค  
 และไปรษัณ่ย์ไทย จัด้เก็บและนุำาสิ่ง 
 เศึษักระด้าษัและบรรจุภิัณฑ์์ใช้แล้วเข้้าสิู่ 
 กระบวนุการรีไซีเคิลเป็นุวัติถึุด้ิบในุการผู้ลิติ 
 ข้องใช้ เช่นุชุด้โติ๊ะเก้าอ่�กระด้าษั เพิ่่�อนุำากลับมาใช้ประโยชนุ์อ่กครั�ง

โครงการดู้านเศรษัฐกิจหมุนเว่ยน



สื่ร้างมูลค่าเพิิ่�มให้ของเส่ื่ยอุติสื่าหกรรม

เอสิซีีจีพิ่่มุ่งมั�นุวิจัยและพิ่ัฒนุาการสิร้างคุณค่าให ้
ข้องเสิ่ย โด้ยแปรรูปข้องเสิ่ยให้เป็นุผู้ลิติภิัณฑ์์ท่�ม่
มูลค่าเพิ่ิ�ม ช่วยลด้ปริมาณข้องเสิ่ยและค่าใช้จ่ายในุ
การกำาจัด้ข้องเสิ่ย ข้ณะเด้่ยวกันุก็สิามารถึสิร้างรายได้้
หรือสิร้างประโยชนุ์ให้แก่ชุมชนุ

การจัดูการ

ดู้านสิื่�งแวดูล้อม
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เอสซีีจีีพีีดำ�เนินกำ�รบริห�รจีัดกำ�รส�รมลพีิษั 
ข่องเสีย และกำ�กำข่องเสียอุติส�หกำรรม โดยยึด
หลักำ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และหลักำ
เศรษัฐกำิจีหมุนเวียน โดยกำ�รปรับปรุงและ
พีัฒน�กำระบวนกำ�รผลิติ ติลอดจีนวิจีัยและ
พีัฒน�นวัติกำรรมเพี่�อลดปริม�ณส�รมลพีิษั
และข่องเสียให้ม�กำที�สุดติลอดห่วงโซี่อุปท�น  
รวมทั�งนำ�ข่องเสียกำลับเข่้�กำระบวนกำ�รผลิติ
เป็นวัติถุดิบ เชื่่�อเพีลิงทดแทน หร่อแปรรูปเป็น
ผลิติภัิณฑ์์ที�มีมูลค่�เพิี�ม  ช่ื่วยลดกำ�รใชื่้วัติถุดิบ
จี�กำทรัพีย�กำรธิรรมชื่�ติิและลดผลกำระทบติ่อ
สิ�งแวดล้อมและสังคม 

เป้าหมาย

• ทุ์กิปี - ปริมาณข้องเส่ิย 
 จากกระบวนุการผู้ลิตินุำาไป 
 ฝั่งกลบเป็นุ

 0 
• ปี 2568 ลด้ปริมาณ 
 ข้องเส่ิยต่ิอตัินุผู้ลิติภัิณฑ์์ 
 ท่�ต้ิองกำาจัด้โด้ยการเผู้าทิ�ง 
 ไม่ก่อประโยชน์ุ  

 92%
 เท่ยบกับปริมาณ  
 ณ ปีฐานุ 2557

ผิลดูำาเนินงาน 
ปี 2563

• ปริมาณข้องเส่ิยจากกระบวนุการผู้ลิตินุำาไปฝั่งกลบ 

 0.77 ตัินุ

• ลด้ปริมาณข้องเส่ิยต่ิอตัินุผู้ลิติภัิณฑ์์ท่�ต้ิองกำาจัด้โด้ยการเผู้าทิ�งไม่ก่อประโยชน์ุ 

 99.6%
 เท่ยบกับปริมาณ ณ ปีฐานุ 2557

กลยุทธ์์

1.	 ลดปริม�ณของเสียจ�กำแหล่งกำำ�เนิด

2.	 บริห�รจัดกำ�รของเสียอุติส�หกำรรมติ�มหลักำ	3R	 
	 และหลักำเศรษัฐกิำจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	 
	 ทั�งของเสียอันติร�ยและไม่อันติร�ยภิ�ยในเอสซีจี	 
	 และเอสซีจีพีให้ม�กำที�สุด

3.	 กำ�รวิจัยและพัฒน�นวัติกำรรมเพ่�อนำ�วัติถุดิบ 
	 และของเสียกำลับม�ใช้ัใหม่

4.	 กำ�รเพิ�มม่ลค่�ให้ของเสียโดยแปรร่ปของเสีย 
	 ให้เป็นผู้ลิติภัิณฑ์์ที�มีม่ลค่�เพิ�ม

• แปรร่ปเถุ้าลอยและเถุ้าหนักิเป็น 
 อิฐบล็อกิ บริษััทไทยเคนุเปเปอร์ 
 จำากัด้ (มหาชนุ) โรงงานุปราจีนุบุรี  
 ศึึกษัาคุณสิมบัติิข้องเถึ้าลอย  
 (Fly ash) และเถึ้าหนุัก (Bottom  
 ash) ซี้�งเป็นุข้องเสิ่ยจากการผู้ลิติ 
 ไฟัฟ้ัาและไอนุำ�าเพ่ิ่�อใช้ในุกระบวนุการ 
 ผู้ลิติกระด้าษั พิ่บว่าม่องค์ประกอบ 
 ท่�สิามารถึทด้แทนุซีีเมนุติ์สิำาหรับ 
 ผู้ลิติอิฐบล็อก จ้งลงทุนุติิด้ติั�ง 
 เครื�องจักรผู้ลิติอิฐบล็อกจาก 
 เถึ้าลอยและเถึ้าหนุัก สิามารถึ 
 ผู้ลิติอิฐบล็อก 300,000 ก้อนุ 
 ติ่อเด้่อนุ ลด้ปริมาณเถึ้าลอย  
 400 ติันุติ่อเด้่อนุ และเถึ้าหนุัก  
 250 ตัินุต่ิอเด่้อนุ แทนุการส่ิงกำาจัด้ 
 ภิายนุอกโรงงานุ โด้ยได้้มอบ 
 อิฐบล็อกให้ชุมชนุใช้ประโยชนุ ์
 ในุการก่อสิร้าง รวมถึึงจำาหนุ่าย 
 ในุราคาย่อมเยา

• เถุ้าลอยเป็นส�วันผสมในสารปรับปรุง 
 คูุ่ณภัาพีของป่นซีีเมนต์ผง  บริษััท 
 สิยามคราฟัท์อุติสิาหกรรม จำากัด้  
 โรงงานุบ้านุโป่ง จังหวัด้ราชบุรี และ 
 โรงงานุวังศึาลา จังหวัด้กาญจนุบุรี  
 ศึึกษัาคุณสิมบัติขิ้องเถึ้าลอยแล้วพิ่บว่า 
 ม่องค์ประกอบท่�สิามารถึทด้แทนุวัติถึุด้ิบ 
 ในุการผู้ลิติปูนุซีีเมนุต์ิ จ้งประสิานุงานุ 
 กับบริษััทปูนุซีิเมนุต์ิไทย (ทุง่สิง) จำากัด้  
 จังหวัด้นุครศึรีธิรรมราช เพ่ิ่�อศึึกษัา 
 และทด้ลองนุำาเถึ้าลอยไปใช้เป็นุสิาร 
 ปรับปรุงคุณภิาพิ่ข้องปูนุซีีเมนุติ์ผู้ง 
 ในุปี 2563 นุำาเถ้ึาลอยไปใช้จำานุวนุ  
 10,000 ตัินุ ทำาให้โรงงานุลด้ค่าใช้จ่าย 
 ในุการกำาจัด้เถึ้าลอยและมร่ายได้้เพิ่ิ�มข้้�นุ  
 10 ล้านุบาท และลด้การใช้พิ่ลังงานุผู้ลิติ 
 ปูนุซีีเมนุต์ิผู้ง 40,000 กิกะจูล ส่ิงผู้ลให้ 
 ลด้การปล่อยก๊าซีเรือนุกระจกจำานุวนุ  
 3,800 ตัินุคาร์บอนุได้ออกไซีด์้
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• จากิกิากิป่นขาวัเป็นสารฆ่�าเชั้�อในฟาร์มกิุ้ง 
 และฟาร์มปลา และเป็นสารปรับปรุงดิน   
 บริษััทผู้ลิติภิัณฑ์์กระด้าษัไทย จำากัด้ และ 
 บริษััทฟัินุิคซี พิ่ัลพิ่ แอนุด้์ เพิ่เพิ่อร์ จำากัด้  
 (มหาชนุ) ม่ข้องเสิ่ยจากกระบวนุการผู้ลิติค่อ  
 กากปูนุข้าว (Lime Mud) ซ้ี�งม่ต้ินุทุนุการกำาจัด้ 
 ปีละประมาณ 40 ล้านุบาท จ้งร่วมกับบริษััท 
 สิยามฟัอเรสิทรี จำากัด้ ซี้�งม่ใบอนุุญาติรับ 
 กำาจัด้ข้องเสิ่ยเพิ่่�อใช้ทำาปุ๋ย ศึึกษัาหาแนุวทาง 
 นุำากากปูนุข้าวไปใช้ประโยชนุ์ในุภิาคเกษัติร  
 โด้ยพิ่ัฒนุาเป็นุสิ่วนุประกอบผู้ลิติภิัณฑ์์ปรับปรุงคุณภิาพิ่ด้ินุ เพิ่ิ�มความเป็นุด้่างและธิาติ ุ
 อาหารให้แก่พิ่่ช ข้ยายติลาด้ผู้่านุทางติัวแทนุจำาหนุ่าย “ปุ๋ยคู่ด้ินุ” และพิ่ัฒนุาเพิ่่�อใช้ปรับ 
 ความเป็นุกรด้-ด้่างในุด้ินุ/นุำ�า สิำาหรับฟัาร์มกุ้งและฟัาร์มปลา จำาหนุ่ายแก่เกษัติรกรในุ 
 พิ่่�นุท่�ภิาคใติ้และภิาคติะวันุออก โด้ยทด้ลองร่วมกับศึูนุย์วิจัยและพิ่ัฒนุาประมงชายฝ่ั�ง 
 เพิ่ชรบุรี 

 ปี 2563 บริษััทสิยามฟัอเรสิทรี จำากัด้ สิามารถึเปล่�ยนุข้องเส่ิยท่�ต้ิองส่ิงไปกำาจัด้เป็นุผู้ลิติภัิณฑ์์ 
 3,500 ติันุติ่อปี ม่รายได้้จากการรับกำาจัด้กากปูนุข้าวประมาณ 3 ล้านุบาท และจาก  
 การข้ายสิินุค้าประมาณ 2 ล้านุบาท โด้ยม่แผู้นุข้ยายติลาด้เพิ่่�อรองรับการกำาจัด้ 
 กากปูนุข้าวทั�งหมด้ข้องโรงงานุ 

มุ่งมั�นลดูผิลกระทบจากมลภิาวะดู้านกลิ�น
เอสิซีีจีพิ่่กำาหนุด้นุโยบายการบริหารจัด้การมลภิาวะด้้านุกลิ�นุอย่างจริงจังโด้ย
การควบคุมกลิ�นุจากแหล่งกำาเนุิด้ เช่นุ การติิด้ติั�งระบบบำาบัด้มลพิ่ิษัทางอากาศึ 
ระบบบำาบัด้ทางชีวภิาพิ่ ฯลฯ การลด้ปริมาณสิิ�งท่�เกิด้กลิ�นุ เช่นุ ติิด้ติั�ง Sludge 
Dryer และจัด้ทำา Odor Mapping เพิ่่�อควบคุมกลิ�นุไม่ให้รบกวนุชุมชนุรอบ
โรงงานุ ประกอบกับการสิำารวจและติรวจวัด้กลิ�นุรอบชุมชนุเป็นุประจำา พิ่ร้อมกับ
นุำาข้้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่่�อให้สิภิาพิ่แวด้ล้อมด้้านุกลิ�นุพิ่ัฒนุาด้่ข้้�นุอย่างติ่อเนุ่�อง  
และม่การพิ่ัฒนุาเทคโนุโลย่การลด้และติรวจวัด้กลิ�นุอย่างต่ิอเนุ่�อง

นุอกจากนุ่�ศึูนุย์พิ่ัฒนุาผู้ลิติภิัณฑ์์และเทคโนุโลย่ และหนุ่วยงานุ Industry 4.0 
Transformation ข้องเอสิซีีจีพิ่่ยังได้พ้ิ่ัฒนุาเครื�องมอ่ DOM (Detect Odor 
Monitoring) ท่�ทำางานุแบบครบวงจร ตัิ�งแต่ิการสิำารวจ
และติรวจวัด้กลิ�นุ ประเมินุผู้ลกระทบและเฝ่้าระวัง 
ซี้�งใช้ติิด้ติามผู้ลได้ทุ้กท่�ทุกเวลาผู้่านุแพิ่ลติฟัอร์ม
เว็บไซีติ์ พิ่ร้อมแจ้งเติ่อนุอัติโนุมัติิเม่�อพิ่บค่าผู้ิด้ปกติ ิ
และนุำาเทคนิุค Machine Learning มาช่วยประมวลผู้ล
เพิ่่�อสิร้างฐานุข้้อมูลอัติลักษัณ์กลิ�นุ ซี้�งสิามารถึ 
คาด้การณ์ผู้ลกระทบและช่วยพิ่ัฒนุาระบบการจัด้การ
กลิ�นุอย่างติ่อเนุ่�อง 

ทั�งนุ่� DOM ได้้รับรางวัลชนุะเลิศึนุวัติกรรมแห่งชาติิ
ประจำาปี 2563 ด้้านุการออกแบบผู้ลิติภัิณฑ์์และ
บริการ

เพิิ่�มประสิื่ทธิ์ภิาพิ่การบำาบัดูนำ�าทิ�ง

เอสิซีีจีพิ่่ด้ำาเนุินุการบำาบัด้นุำ�าทิ�งจากกระบวนุการผู้ลิติ
ข้องโรงงานุก่อนุปล่อยออกสิู่สิิ�งแวด้ล้อม โด้ยติรวจวัด้
คุณภิาพิ่นุำ�าทิ�งอย่างสิมำ�าเสิมอและกำาหนุด้ค่าควบคุม
คุณภิาพิ่นุำ�าทิ�งภิายในุองค์กรท่�เข้้มงวด้กว่ามาติรฐานุ
ทางราชการ ก่อนุปล่อยสิู่แหล่งนุำ�าธิรรมชาติิ การนุิคม
อุติสิาหกรรม หรือสิ่งให้เกษัติรกรใช้เพิ่าะปลูก รวมถึึงหาวิธิี
ป้องกันุและศึึกษัาเทคโนุโลย่ใหม่ๆ เพิ่่�อเพิ่ิ�มประสิิทธิิภิาพิ่
การบำาบัด้ และนุอกจากนุ่�ได้้ม่การติรวจวัด้ค่าข้องแข็้งทั�งหมด้ 
ท่�ละลายในุนุำ�าทิ�ง (TDS) ด้้วยวิธิีมาติรฐานุ เพิ่่�อใช้ในุการ
แบ่งประเภิทคุณภิาพิ่ข้องแหล่งรับนุำ�า และแสิด้งถึึงความ
พิ่ยายามข้องบริษััทในุการปรับปรุงคุณภิาพิ่นุำ�าทิ�ง

ท่�ผู่้านุมาเอสิซีีจีพ่ิ่ได้้ติิด้ตัิ�งระบบบำาบัด้นุำ�าทิ�งแบบไร้อากาศึ 
ทั�งท่�อยู่ในุประเทศึและติ่างประเทศึ อาทิ โรงงานุเวียด้นุาม 
บริษััทสิยามคราฟัอุติสิาหกรรม จำากัด้ (โรงงานุบ้านุโป่ง 
และโรงงานุวังศึาลา) และข้ยายผู้ลไปยังโรงงานุในุ 
ติ่างประเทศึ อาทิ โรงงานุฟัิลิปปินุสิ์ โรงงานุอินุโด้นุ่เซีีย 
เพิ่่�อผู้ลิติก๊าซีชีวภิาพิ่นุำาไปใช้เป็นุเชื�อเพิ่ลิงทด้แทนุในุการ
ผู้ลิติไอนุำ�าและไฟัฟั้า อ่กทั�งยังช่วยลด้ความสิกปรกข้อง 
นุำ�าทิ�งก่อนุเข้้าสิู่ระบบบำาบัด้แบบใช้อากาศึ
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เอสซีีจีีพีีเริ่่�มจีัดทำำ�ริ่�ยง�นก�ริ่พีัฒน�ทำี�ยั�งยืนปริ่ะจีำ�ปีตั้ั�งแตั้่ 
ปี 2562 มีวัตัั้ถุุปริ่ะสงค์์เพีื�อเผยแพีริ่่ผลก�ริ่ดำ�เนินง�น 
ด้�นเศริ่ษฐกิจี สังค์ม และสิ�งแวัดล้อม ตั้่อผ้้มีส่วันได้เสีย 
ซี่�งริ่�ยง�นฉบัับันี�ค์ริ่อบัค์ลุมริ่ะยะเวัล�ตั้ั�งแตั้่วัันทำี� 1 มกริ่�ค์ม 
ถุึง 31 ธัันวั�ค์ม 2563

การเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะพััฒนาการท่ี่�สำำาคััญ
ในปี 2563

มกราคม 2563 เข้�้ริ่่วัมพีันธัมิตั้ริ่ทำ�งธัุริ่กิจีกับั Rengo 
ปริ่ะเทำศฟิิลิปปินส์ เพีื�อเพีิ�มโอก�สข้ย�ยฐ�นลก้ค้์�ในปริ่ะเทำศ
ฟิิลิปปินส์

ตุุลาคม 2563 เริ่่�มซี้�อข้�ยในตั้ล�ดหลักทำริ่ัพีย์แห่งปริ่ะเทำศไทำย
ในวัันทำี� 22 ตัุ้ล�ค์ม 2563 และได้เงน่จี�กก�ริ่ริ่ะดมทำุน IPO 
(ริ่วัมก�ริ่ข้�ยหุ้นส่วันเกิน Over-allotment) เพีื�อลงทุำนข้ย�ย
กิจีก�ริ่ทำั�งในปริ่ะเทำศและตั้่�งปริ่ะเทำศ ปริ่ับัโค์ริ่งสริ่้�ง 
ทำ�งก�ริ่เง่นริ่วัมถุึงเป็นเง่นทำุนหมุนเวัียนภ�ยในกิจีก�ริ่ 

พฤศจิิกายน 2563 ลงน�มในสัญญ�ซี้�อข้�ยหุน้เพีื�อเข้�้ถุือหุ้น
ในสัดส่วันร้ิ่อยละ 100 ใน Go-Pak ซี่�งเป็นหนึ�งในผ้้นำ�ก�ริ่ให้
บัริ่่ก�ริ่โซีล้ชัันด้�นบัริ่ริ่จุีภัณฑ์์อ�ห�ริ่ในสหริ่�ชัอ�ณ�จีักริ่ ยุโริ่ป 
และอเมริ่่ก�เหนือ

ธัันวาคม 2563 เข้้�ซ้ี�อหุ้น Bien Hoa Packaging JSC (SOVI) 
ซ่ี�งเป็นผ้้ผลิตั้ชัั�นนำ�ด้�นบัริ่ริ่จุีภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษริ่�ยใหญ่
ในปริ่ะเทำศเวีัยดน�ม

ขอบเขตการรายงาน

ข้้อม้ลทีำ�นำ�เสนอในริ่�ยง�นฉบัับันี�ปริ่ะกอบัด้วัยผลก�ริ่ดำ�เนินง�น 
ด้�นก�ริ่พีัฒน�ทำี�ยั�งยืนใน 2 ธัุริ่กิจีหลักข้องเอสซีีจีีพีี ปริ่ะกอบั
ด้วัยธัุริ่กิจีบัริ่ริ่จุีภัณฑ์์แบับัค์ริ่บัวังจีริ่และธัุริ่กิจีเยื�อและกริ่ะด�ษ  
ทำั�งนี�ผลก�ริ่ดำ�เนินง�นด้�นก�ริ่พีัฒน�ทำี�ยั�งยืนทำี�นำ�เสนอ 
ในริ่�ยง�นฉบัับันี�เป็นข้้อม้ลทำี�อย้่ในค์วั�มริ่ับัผิดชัอบัข้อง 
เอสซีีจีีพีี และผ้้บัริ่่ห�ริ่เอสซีีจีีพีีพีิจี�ริ่ณ�แล้วัเห็นวั่� 
มีค์วั�มเกี�ยวัข้้องและสริ่้�งค์ุณค์่�ให้แก่ผ้้มีส่วันได้เสียทำุกฝ่่�ย 
โดยปีนี�ไม่มีก�ริ่เปลี�ยนแปลงข้้อม้ลทำี�ได้ริ่�ยง�นไปแล้วั 
ในริ่�ยง�นก�ริ่พีัฒน�ทำี�ยั�งยืนปริ่ะจีำ�ปี 2562

แนวัทำ�งก�ริ่ริ่�ยง�นสอดค์ล้องกับัแนวัทำ�งข้อง Global 
Reporting Initiative (GRI) ฉบับัั GRI Standard ทำี�ริ่ะดับั
ค์วั�มค์ริ่บัถุ้วันตั้�มตั้ัวัชัี�วััดหลัก (Core) และก�ริ่ดำ�เนินก�ริ่ 
เพีื�อเป้�หม�ยก�ริ่พัีฒน�ทำี�ยั�งยืน (SDGs) ในหน้� 5

ข้้อมูลด้้านเศรษฐกิจิ ค์ริ่อบัค์ลุมผลก�ริ่ดำ�เนินง�นข้อง 
บัริ่่ษัทำย่อย ก�ริ่ริ่่วัมค์้� บัริ่่ษัทำริ่่วัม และบัริ่่ษัทำอื�น ทำั�งในปริ่ะเทำศ
และตั้่�งปริ่ะเทำศ เพีื�อให้สอดค์ล้องกับัริ่�ยง�นปริ่ะจีำ�ปี 

ข้้อมูลด้้านสิิ่�งแวด้ล้อม สุิ่ข้ภาพและความปลอด้ภัย ค์ริ่อบัค์ลุม
ผลก�ริ่ดำ�เนินง�นข้องบัร่ิ่ษัทำย่อยถืุอหุ้นตัั้�งแต่ั้ร้ิ่อยละ 50 ข่้�นไป
และบัร่ิ่ษัทำร่ิ่วัมทีำ�ถืุอหุ้นริ่ะหว่ั�งร้ิ่อยละ 20-50 ทีำ�เอสซีีจีีพีีมีอำ�น�จี
ค์วับัคุ์ม ริ่วัมทำั�งบัริ่่ษัทำริ่่วัมทำี�ตั้้องก�ริ่เปิดเผยข้้อมล้ ทำั�งนี�ยังไม่
ริ่วัมบัริ่่ษัทำทำี�อย้่ในตั้่�งปริ่ะเทำศ บัริ่่ษัทำตั้ั�งใหม่ (น้อยกวั่� 3 ปี) 
บัริ่่ษัทำทำี�ได้ค์วับัริ่วัมกิจีก�ริ่ (น้อยกวั่� 4 ปี) โดยมีริ่�ยชั้�อบัริ่่ษัทำ
ดังแสดงในหน้� 77 

ระบบบริหารจััดการเพ่ั�อคัวามยั�งย่น

เพีื�อให้มั�นใจีวั่�เอสซีีจีีพีีมีริ่ะบับับัริ่่ห�ริ่จีัดก�ริ่เพีื�อค์วั�มยั�งยืน
ทำี�ค์ริ่อบัค์ลุมทำั�วัทำั�งองค์์กริ่ เอสซีีจีีพีีจี่งได้ข้อก�ริ่ริ่ับัริ่องริ่ะบับั
บัร่ิ่ห�ริ่จัีดก�ริ่ข้องบัร่ิ่ษัทำในกลุ่มธุัริ่กิจีตั้�มม�ตั้ริ่ฐ�นส�กลต่ั้�งๆ 
เช่ัน ม�ตั้ริ่ฐ�นริ่ะบับับัร่ิ่ห�ริ่ง�นคุ์ณภ�พี (ISO 9001 - Quality 
Management System) ม�ตั้ริ่ฐ�นริ่ะบับัก�ริ่จัีดก�ริ่สิ�งแวัดล้อม 
(ISO 14001 - Environmental Management System) 
ม�ตั้ริ่ฐ�นริ่ะบับัก�ริ่จีัดก�ริ่อ�ชีัวัอน�มัยและค์วั�มปลอดภัย 
(ISO 45001/OHSAS/TIS 18001 - Occupational Health 
and Safety Management System) และม�ตั้ริ่ฐ�นก�ริ่จัีดก�ริ่
ป่�ไม้อย่�งยั�งยืน (FSCTM - Forest Stewardship CouncilTM) 
(License code FSCTM - C135609) โดยในปี 2563 มีบัริ่่ษัทำ
ทำี�ได้ริ่ับัก�ริ่รัิ่บัริ่องม�ตั้ริ่ฐ�นริ่ะบับับัริ่่ห�ริ่ง�นค์ุณภ�พี 97% 
ม�ตั้ริ่ฐ�นริ่ะบับัก�ริ่จีัดก�ริ่สิ�งแวัดล้อม 84% ม�ตั้ริ่ฐ�น 
ริ่ะบับัก�ริ่จีัดก�ริ่อ�ชีัวัอน�มัยและค์วั�มปลอดภัย 88% 
และม�ตั้ริ่ฐ�นก�ริ่จีัดก�ริ่ป่�ไม้อย่�งยั�งยืน 100%

การรับรองรายงาน

ข้้อม้ลผลก�ริ่ดำ�เนินง�นด้�นเศริ่ษฐกิจีในริ่�ยง�นฉบัับันี� 
ได้ม�จี�กริ่ะบับัก�ริ่เก็บัข้้อม้ลทำ�งบััญชีัเช่ันเดียวักับัริ่�ยง�น
ปริ่ะจีำ�ปี โดยได้ริ่ับัก�ริ่สอบับััญชัีจี�กผ้้สอบับััญชัีซี่�งได ้
รัิ่บัอนุญ�ตั้  ในส่วันข้องข้้อม้ลผลก�ริ่ดำ�เนินง�นด้�น 
สิ�งแวัดล้อม สุข้ภ�พีและค์วั�มปลอดภัย ได้มีก�ริ่ตั้ริ่วัจีริ่ับัริ่อง
ค์วั�มถุ้กตั้้อง และค์วั�มสอดค์ล้องตั้�มแนวัทำ�งก�ริ่ริ่�ยง�น
ข้อง GRI Standards โดยบัริ่่ษัทำทำี�ปริ่่กษ�ภ�ยนอก 
ตั้�มทำี�กำ�หนดไวั้ริ่�ยละเอียดในหน้� 82-83  

เก่�ยวกับรายงานฉบับน่้

รายงานฉบับััน้�และฉบัับัท้ี่�ผ่่านมาสามารถ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บัไซต์์ของเอสซีจีพี้

สอบัถามข้อมูลเพ่ี�มเต์่มได้ที่้�

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจีิ�ง จีำ�กัด (มห�ชน)
เลขท้ี่� 1 ถนนปููนซิเมนต์์ไที่ย บัางซ่�อ  
กรุงเที่พีฯ 10800
โที่รศััพีท์ี่: +66 2586 1227-8

E-mail : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
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ข้อมูลี่การดำาเนินงานด้านการพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น เอสำซ่ีจ่ัพ่ั ปี 2563 

EC1 เงน่ปันผลทำี�บัริ่่ษัทำจี่�ยให้ผ้้ถุือหุ้นเป็นเง่นปันผลริ่วัมอ้�งอิงจี�กริ่�ยง�นปริ่ะจีำ�ปี โดยในปี 2562 จี่�ยเป็นเงน่สดและเป็นหุ้นส�มัญปันผล  
EC2 ในปี 2562 ริ่�ยง�นในหัวัข้้อลงทุำนเพีื�อก�ริ่วั่จีัยและพีัฒน� แตั้่หม�ยริ่วัมถุึงก�ริ่ลงทำุนเพีื�อนวััตั้กริ่ริ่มด้วัย     
EC3 เริ่่�มมีก�ริ่ปริ่ะเมินค์วั�มเสี�ยงด้�นสิ�งแวัดล้อม สังค์ม และบัริ่ริ่ษัทำภิบั�ลค์้่ธัุริ่กิจี ในปี 2561
EC4 พิีจี�ริ่ณ�แยกภ้มิศ�สตั้ริ่์ตั้�มข้้อม้ลผ้้ข้�ยและพีิจี�ริ่ณ�ตั้�มสกุลเง่นในก�ริ่ซี้�อข้�ย
EC5 ฉล�ก SCG eco value ได้เปลี�ยนชั้�อเป็น SCG Green Choice ในปี 2563  

ผลี่การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจั 

รายได้จัากการขายสิำนค้ัาแลี่ะบริการท่ี่�ม่มูลี่ค่ัาเพิั�มสูำง 
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รายได้จัากการขายสิำนค้ัาแลี่ะบริการท่ี่�ได้รับฉลี่าก  
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ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

รายได้้จากการขาย (พัันล้้านบาท) 75 81 87 89 93 GRI 201-1

กำาไรสำำาหรับปีี (พัันล้้านบาท) 3 4 6 5 6 GRI 201-1

EBITDA (พัันล้้านบาท) 11 12 15 15 17 GRI 201-1

ผล้ปีระโยชน์ของพันักงาน ปีระกอบด้้วย เงินเดื้อน ค่่าจ้าง สำวัสำด้ิการ ค่่าใช้จ่ายโค่รงการสำมทบเงิน แล้ะ
โค่รงการผล้ปีระโยชน์ท่�กำาหนด้ไว้ (ล้้านบาท)

8,085 8,318 8,673 10,025  10,604 GRI 201-1

เงินปีันผล้จ่ายให้ผ้้ถืือห้้นบริษััทเอสำซีจีี แพัค่เกจจิ�ง จำากัด้ (มหาชน) (ล้้านบาท) EC1  782  782 7,815 3,300 1,932 GRI 201-1

ต้้นทน้ทางการเงินท่�จ่ายให้แก่ผ้้ให้ก้้ยืมเงิน (ล้้านบาท)  912  883 1,040 1,741 1,452 GRI 201-1

ภาษั่ท่�จ่ายให้รัฐบาล้แล้ะหน่วยงานราชการท้องถืิ�น อาทิ ภาษัเ่งินได้้นิต้ิบ้ค่ค่ล้ ภาษั่บำาร้งท้องถืิ�น 
ภาษัโ่รงเรือน แล้ะภาษั่ธุ้รกิจเฉพัาะ (ล้้านบาท)

 696  737 1,296 1,621 1,756 GRI 201-1

สิำทธุิปีระโยชน์ทางภาษัแ่ล้ะอื�นๆ จากการสำ่งเสำริมการล้งทน้แล้ะการวิจัยแล้ะพััฒนา (ล้้านบาท) 474 375 406 408 244 GRI 201-4

ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing System (จำานวน) 2 7 8 3 10 GRI 205-3

เงินล้งท้นเพัื�อการวิจัย พััฒนา แล้ะนวัต้กรรม (ล้้านบาท) EC2 449 574 425 584 529

ค่้ธุ่้รกิจท่�ได้้รับการปีระเมินค่วามเส่ำ�ยงด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม สัำงค่ม แล้ะบรรษััทภิบาล้ 
(% ของม้ล้ค่่าการจัด้หา) EC3 NA NA 100 100 100

สัำด้สำ่วนม้ล้ค่่าการจัด้หาแยกต้ามภ้มิศาสำต้ร์ (% ของม้ล้ค่่าการจัด้หา) EC4

  • ในปีระเทศ
  • ต้่างปีระเทศ
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รายได้้จากการขายสิำนค่้าแล้ะบริการท่�ม่ม้ล้ค่่าเพิั�มสำง้ (พัันล้้านบาท)
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รายได้้จากการขายสิำนค้่าแล้ะบริการท่�ได้ร้ับฉล้าก SCG Green Choice (พัันล้้านบาท) EC5
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NA = Not Available
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ผลี่การดำาเนินงานด้านสิำ�งแวดลี่้อม

ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

ปีริมาณการผล้ิต้ (พัันต้ัน) 3,243 3,411 3,439 3,442 3,359 

ปีริมาณวัต้ถื้ดิ้บ (พัันต้ัน) 4,795 5,224 5,483 5,177 6,405 GRI 301-1

ปีริมาณวัสำด้้นำากล้ับมาใช้ใหม่ (พัันต้ัน) 2,430 2,887 2,550 2,597 4,003 GRI 301-2

ปริิมาณการิผลิิตแลิะการิใช้้วััตถุุดิิบ

ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

ก๊าซีเรือนกระจก Scope 1 (ล้้านต้ันค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่า) EN1 2.88 2.81 2.58 2.53 2.66 GRI 305-1

ก๊าซีเรือนกระจก Scope 2 (ล้้านต้ันค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่า) EN1 0.15 0.21 0.38 0.38 0.26 GRI 305-2

ก๊าซีเรือนกระจก Scope 1+2 (ล้้านต้ันค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่า) EN1 3.04 3.02 2.96 2.91 2.92

ปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกติ้ ณ ปีีฐาน 2550 (ล้้านตั้นค่าร์บอนได้ออกไซีด์้เท่ยบเท่า) 0.31 0.37 0.45 0.49 0.43 GRI 305-5

ปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2550 (%) 9.20 11.00 13.20 14.40 12.79 GRI 305-5

ปีริมาณก๊าซีเรือนกระจก (ตั้นค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่าต้่อต้ันผล้ิต้ภัณฑ์์) 0.94 0.89 0.86 0.85 0.87

เปี้าหมายปีริมาณการปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจก เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2550
(ล้้านต้ันค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เท่ยบเท่า)

3.34 3.39 3.41 3.40 3.35

เปี้าหมายปีริมาณก๊าซีเรือนกระจก (ตั้นค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เทย่บเท่าต้่อต้ันผลิ้ต้ภัณฑ์์) 1.03 1.00 0.99 0.99 1.00

การิปลิ่อยก๊าซเริือนกริะจก

ปริมาณวัสำดุนำากลัี่บมาใช้้ใหม่ 
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ปริิมาณการิใช้้พลิังงาน

%

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

7.00
8.20 8.40

5.40

ปริมาณการใช้้พัลัี่งงานท่ี่�ลี่ดลี่ง 
เม่�อเท่ี่ยบกับกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2550

สัำดส่ำวนการใช้้เช้่้อเพัลิี่งที่ดแที่น

2563 
สัำดส่ำวนการใช้้ 

เช้่้อเพัลิี่งที่ดแที่น

สััดส่ัวนการ์ใช้้เช้้�อเพัลิิงชี้วมวลิ 

12.90%
สััดส่ัวนการ์ใช้้เช้้�อเพัลิิง

จากวัสัดุเหล้ิอใช้้หมุนเวียนไม่ได้ 

15.74%

71.36%

สััดส่ัวนการ์ใช้้เช้้�อเพัลิิง 
จากวัสัดุเหล้ิอใช้้หมุนเวียนได้ 

30.96%

กิกะจูลิต่ัอตััน
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12.14 11.84 11.91 11.86

ปริมาณการใช้้พัลัี่งงานต่อตันผลิี่ตภััณฑ์์

12.14

ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

ปีริมาณการใช้พัลั้งงาน (เพัต้ะจ้ล้) EN2 39.38 40.39 40.97 40.83 40.79 GRI 302-1

ปีริมาณค่วามร้อนแล้ะไอนำ�า (เพัต้ะจ้ล้) EN2 38.43 39.13 39.58 39.45 39.87 GRI 302-1

ปีริมาณเชื�อเพัลิ้งทด้แทน (เพัต้ะจ้ล้) EN2

  • เชื�อเพัลิ้งชีวมวล้
  • เชื�อเพัลิ้งจากวัสำด้เ้หล้ือใช้หม้นเวียนได้้
    • เชื�อเพัลิ้งจากวัสำด้เ้หล้ือใช้หม้นเวียนไม่ได้้

1.05
8.21
1.17

0.95
8.55
1.25

0.96
9.80
1.08

1.39
9.81
0.89

1.59
8.81
1.94

GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1

สัำด้สำ่วนการใช้เชื�อเพัลิ้งทด้แทน (%) EN2 27.16 27.47 29.90 30.60 30.96 GRI 302-1

ปีริมาณพัล้ังงานไฟฟ้า (กิกะวัต้ต์้ชั�วโมง) EN2 264.42 351.00 385.06 383.87 256.42 GRI 302-1

ปีริมาณการขายไฟ (เพัต้ะจ้ล้) NA NA 0.07 0.15 0.45 GRI 302-1

ปีริมาณการใช้พัลั้งงานท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2550 (เพัต้ะจ้ล้) NA 3.03 3.67 3.76 2.31 GRI 302-4

ปีริมาณการใช้พัลั้งงานท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2550 (%) NA 7.00 8.20 8.40 5.40 GRI 302-4

ปีริมาณการใช้พัลั้งงาน (กิกะจ้ล้ต่้อตั้น) 12.14 11.84 11.91 11.86 12.14

เปี้าหมายการใช้พัลั้งงาน เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกติ้ ณ ปีีฐาน 2550 (เพัต้ะจ้ล้) NA 43.42 44.64 44.59 43.10

เปี้าหมายการใช้พัลั้งงาน (กิกะจ้ล้ต่้อตั้น) 0.00 12.73 12.98 12.95 12.83

NA = Not Available
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ปริิมาณนำ�าจากภายนอกแลิะคุุณภาพนำ�า	

ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

ปีริมาณนำ�าจากภายนอก (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 65.16 67.20 65.49 61.32 54.77 GRI 303-3

ปีริมาณนำ�าจากภายนอก
    จากแหล่้งนำ�าจืด้ (ค่่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3

  • นำ�าผิวด้ิน
  • นำ�าใต้้ด้ิน
    • นำ�าทะเล้
    • นำ�าจากปีระปีาหรือผ้้ให้บริการรายอื�น
  จากแหล่้งนำ�าอื�นๆ (ค่่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3  
    • นำ�าผิวด้ิน
  • นำ�าใต้้ด้ิน
    • นำ�าทะเล้
    • นำ�าจากปีระปีาหรือผ้้ให้บริการรายอื�น
  จากแหล้ง่นำ�าจดื้ (ค่่า TDS น้อยกวา่ 1000 mg/L) ท่�อย้ใ่น Water Stress Area (ล้้านล้้กบาศกเ์มต้ร) EN3  
    • นำ�าผิวดิ้น
  • นำ�าใต้้ดิ้น
    • นำ�าทะเล้
    • นำ�าจากปีระปีาหรือผ้้ให้บริการรายอื�น
  จากแหล่้งนำ�าอื�นๆ (ค่่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) ท่�อย่้ใน Water Stress Area (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3  
    • นำ�าผิวดิ้น
  • นำ�าใต้ดิ้้น
    • นำ�าทะเล้
    • นำ�าจากปีระปีาหรือผ้้ให้บริการรายอื�น

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

21.76
44.97
0.00
0.48

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

21.10
44.00
0.00
0.40

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

19.50
41.41
0.00
0.41

0.00
0.00 
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

17.08
30.64
0.00
0.42

0.00
6.64 
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

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

ปีริมาณนำ�าจากภายนอกท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2557 (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) -0.21 -0.53 2.96 7.12 11.07

ปีริมาณนำ�าจากภายนอกท่�ล้ด้ล้ง เมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2557 (%) -0.33 -0.80 4.32 10.40 16.81

ปีริมาณนำ�ากล้ับมาใช้ (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) 4.52 6.12 7.07 8.39 8.97 GRI 303-3

สัำด้ส่ำวนนำ�ากล้ับมาใช้ (%) 6.48 8.35 9.75 12.04 14.08

ปีริมาณการใช้นำ�าจากภายนอก (ล้้กบาศก์เมต้รต้่อต้ันผล้ิต้ภัณฑ์์) 20.09 19.70 19.05 17.82 16.31

เปี้าหมายปีริมาณการใช้นำ�าเมื�อเท่ยบกับกรณ่ปีกต้ิ ณ ปีีฐาน 2557 (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) 64.95 66.67 68.45 68.44 65.84

เปี้าหมายปีริมาณการใช้นำ�า (ล้้านล้้กบาศก์เมต้รต้่อต้ันผลิ้ต้ภัณฑ์์) 20.03 19.54 19.91 19.88 19.60

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล่้งนำ�าผิวด้ิน (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 30.84 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าใต้้ด้ิน (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 1.16 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าทะเล้ (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 0.00 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้่ผ้้ให้บริการแล้ะผ้้ใช้รายอื�น (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 4.69 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้่ผ้้ใช้รายอื�น (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 4.62 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งทั�งหมด้ (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 36.69 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าจืด้ (ค่่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 4.31 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าอื�นๆ (ค่่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) (ล้้านล้้กบาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 32.39 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าจืด้ (ค่่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) 
ท่�อย้ใ่น Water Stress Area (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 0.00 GRI 303-4

ปีริมาณนำ�าทิ�งสำ้แ่หล้่งนำ�าอื�นๆ (ค่่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) 
ท่�อย้ใ่น Water Stress Area (ล้้านล้ก้บาศก์เมต้ร) EN3 NA NA NA NA 0.00 GRI 303-4

ปีริมาณ BOD (ต้ัน) EN3 415 355 214 147 153 GRI 306-1

ปีริมาณ COD (ต้ัน) EN3 6,292 5,899 5,074 4,224 3,623 GRI 306-1

ปีริมาณ TSS (ต้ัน) EN3 922 965 792 572 505 GRI 306-1

NA = Not Available
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ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

ปีริมาณของเสำย่อันต้ราย (พัันต้ัน) 0.77 1.03 1.61 2.00 2.66

ปีริมาณของเสำย่อันต้รายต้่อตั้นผล้ิต้ภัณฑ์์ (กิโล้กรัมต้่อต้ัน) 0.24 0.30 0.47 0.58 0.79

ปีริมาณการจัด้การของเสำย่อันต้ราย EN4

    • การใช้ซีำ�า/การใช้ใหม่ (พัันต้ัน)
  • การกำาจัด้โด้ยการเผาทำาล้าย (พัันตั้น)
    • การฝัังกล้บ (ต้ัน)

0.40
0.41
0.09

0.74
0.27
1.00

1.24
0.32
0.00

1.77
0.06
0.00

2.66
0.02
0.77

GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2

ปีริมาณของเสำย่อันต้รายท่�จัด้เก็บในพัื�นท่�จัด้เก็บ (พัันต้ัน) EN4 NA NA NA 0.13 0.11 GRI 306-2

ปีริมาณของเสำย่ไม่อันต้ราย (พัันต้ัน) 1,015.43 1,025.32 1,065.08 1,053.91 1,042.74

ปีริมาณของเสำย่ไม่อันต้รายต้่อต้ันผลิ้ต้ภัณฑ์์ (กิโล้กรัมต้่อตั้น) 313.12 300.56 309.74 306.19 310.44

ปีริมาณการจัด้การของเสำย่ไม่อันต้ราย EN4

    • การใช้ซีำ�า/การใช้ใหม่ (พัันต้ัน)
  • การกำาจัด้โด้ยการเผาทำาล้าย (พัันตั้น)
    • การฝัังกล้บ (ต้ัน)

1,124.20
2.07

10.60

1,044.21
1.32
0.00

1,011.10
0.40
0.00

1,074.48
0.28
0.00

1,064.32
0.00
0.00

GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2

ปีริมาณของเสำย่ไม่อันต้รายท่�จัด้เก็บในพัื�นท่�จัด้เก็บ (พัันต้ัน) EN4 NA NA NA 145.22 123.63 GRI 306-2

ออกไซีด์้ของไนโต้รเจน (พัันต้ัน) EN5 3.16 2.53 2.86 2.48 2.97 GRI 305-7

ออกไซีด์้ของซีัล้เฟอร์ (พัันต้ัน) EN5 2.60 2.68 2.20 1.81 2.57 GRI 305-7

ปีริมาณฝั้�น (พัันต้ัน) EN5 0.60 0.41 0.39 0.34 0.31 GRI 305-7

ค่่าใช้จ่ายด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม (ล้้านบาท) 738 889 722 681 742

เงินล้งท้นด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม (ล้้านบาท) 541 178 347 383 330

ผล้ปีระโยชน์จากการล้งท้นด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม (ล้้านบาท) EN6 NA NA 19 17 8

จำานวนการล้ะเมิด้ข้อผ้กพัันทางกฎหมาย/ข้อบังคั่บ (ค่รั�ง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GRI 307-1

การิจัดิการิของเสีีย/สีาริมลิพิษทางอากาศ/คุ่าใช้้จ่ายแลิะเงินลิงทุนดิ้านสีิ�งแวัดิลิ้อม/การิลิะเมิดิข้อผูกพันทางกฎหมาย	ข้อบังคุับ

NA = Not Available
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EN1 ก๊าซีเรือนกระจก

หมายถืึงปีริมาณการปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจกจากการด้ำาเนินกิจการ ท่�ค่ำานวณต้าม “แนวทางการรายงานแล้ะค่ำานวณก๊าซีเรือนกระจก”  

ของ WRI/ WBCSD GHG Emissions Protocol รวมถืึง calculation tool จาก International Council of Forest and Paper Associations (ICGPA)  

โด้ยม่หลั้กการด้ังน่�

1.  ข้อบเข้ตุการรายงาน

 1.1 ก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นโด้ยต้รง (Scope 1)

  เกิด้จากกระบวนการผล้ิต้หรือกิจกรรมต้่างๆ ท่�ม่แหล้่งกำาเนิด้อย้่ในค่วามด้้แล้ ค่วบค่้ม แล้ะบริหารจัด้การของบริษััทหรือโรงงาน อาทิ การปีล่้อยก๊าซีเรือนกระจก 

  ท่�เกิด้ข้�นจากการเผาไหม้ท่�อย้่กับท่� การปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นจากการเผาไหม้ท่�ม่การเค่ล้ื�อนท่� การปีล่้อยก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นจากการรั�วไหล้  

  การปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นจากปีฏิกิิริยาเค่ม ่การปีล่้อยค่าร์บอนได้ออกไซีด้์ท่�เกิด้จากการเผาไหม้ชีวมวล้ ก๊าซีชีวภาพั แล้ะการเผา Lime Mud ท่� Lime Kiln  

  ให้ทำาการรายงานแยกออกจาก Scope 1 เนื�องจากค่าร์บอนท่�ปีระกอบอย้่ในชีวมวล้ ก๊าซีชีวภาพั แล้ะปี้นขาวม่แหล้่งกำาเนิด้จากธุรรมชาต้ิ

 1.2 ก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นโด้ยอ้อม (Scope 2)

  เกิด้จากการปีล่้อยก๊าซีเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พัลั้งงาน ได้้แก่ ปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้จากการผล้ิต้ไฟฟ้า ค่วามร้อน หรือไอนำ�าท่�ถื้กนำาเข้า 

  มาจากภายนอกเพัื�อใช้งานภายในองค์่กร

 1.3  ก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นโด้ยอ้อม (Scope 3) 

  เกิด้จากการปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจกทางอ้อมอื�น ๆ  ได้้แก่ ปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นจากกิจกรรมต้่าง ๆ  นอกเหนือจากท่�ระบใ้นปีระเภทท่� 1  

  แล้ะปีระเภทท่� 2 (อย้ร่ะหว่างศึกษัาแล้ะเก็บรวบรวมข้อม้ล้ในสำ่วน Transportation, Processing of sold products, Use of sold products, 

  End-of-life treatment of sold products)"

2.  การรายงานปริมาณ

 2.1 การค่ำานวณปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้จากกระบวนการผล้ิต้โด้ยต้รง (Scope 1)

 เกิด้จากกระบวนการเผาไหม้ รายงานจากปีริมาณการใช้เชื�อเพัลิ้ง (ต้ามนำ�าหนักหรือปีริมาต้ร) อาทิ ปีริมาณนำ�ามันหรือก๊าซีธุรรมชาต้ิ x ค่่าการปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจก 

 ท่�อ้างอิงจากองค์่การบริหารจัด้การก๊าซีเรือนกระจก (องค่์การมหาชน) (TGO) กรณ่ท่�นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on 

 Climate Change 2006”, (IPCC)"

 รายงานจากปีริมาณการใช้เชื�อเพัลิ้ง (ต้ามค่่าค่วามร้อน) อาทิ ปีริมาณถ่ืานหิน x ค่่าค่วามร้อน x ค่่าการปีล้่อยก๊าซีเรือนกระจกท่�อ้างอิงจาก TGO กรณ่ท่�นอกเหนือจาก  

 TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change 2006”, (IPCC)"

 2.2 การค่ำานวณปีริมาณก๊าซีเรือนกระจกท่�เกิด้ข้�นโด้ยอ้อม (Scope 2) จะรายงานจากปีริมาณการซีื�อไฟฟ้า ไอนำ�า x ค่่าการปีล่้อยก๊าซีเรือนกระจกท่�อ้างอิงค่่าจาก TGO  

  ผ้้ผล้ิต้หรือผ้้ขาย

3.  การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจิก

 จะค่รอบค่ล้ม้ถืึงก๊าซี CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs แล้ะ SF6 โด้ยค่ำานวณแล้ะแสำด้งผล้ในร้ปีก๊าซีค่าร์บอนได้ออกไซีด้์เทย่บเท่าจากค่่าศักยภาพัในการทำาให้เกิด้ 

 ภาวะโล้กร้อน (Global Warming Potential : GWP) ท่�กำาหนด้โด้ย IPCC

 ปีัจจ้บันอย้่ระหว่างพัิจารณาปีีฐานใหม่ เพัื�อกำาหนด้เปี้าหมาย Net Zero ในปีี 2050

 
EN2 พัลั้งงาน

การใช้พัล้ังงานรวมปีระกอบด้้วยพัลั้งงานค่วามร้อนแล้ะพัล้ังงานไฟฟ้าทั�งหมด้ท่�ใช้ในพัื�นท่�บริษััท/โรงงาน ในสำ่วนของพัลั้งงานค่วามร้อนม่การแสำด้งให้เห็นถืึงปีริมาณ 

แล้ะสัำด้ส่ำวนของเชื�อเพัล้ิงทด้แทน แล้ะแสำด้งให้เห็นถืึงปีริมาณเชื�อเพัล้ิงชีวมวล้ ปีริมาณเชื�อเพัล้ิงจากวัสำด้้เหลื้อใช้หม้นเวียนได้้ แล้ะปีริมาณเชื�อเพัลิ้งจากวัสำด้้เหล้ือใช้

หม้นเวียนไม่ได้้

ปีริมาณการใช้พัลั้งงานค่วามร้อน = ปีริมาณนำ�าหนักเชื�อเพัลิ้ง หรือปีริมาต้รไอนำ�า (จากการปีระมาณการต้ามปีริมาณท่�ซีื�อ หรือปีริมาณท่�เปีล้่�ยนแปีล้งในท่�กองเก็บ) 

x ค่่าค่วามร้อน (Low Heating Value) (ท่�ได้้จากผล้การทด้ล้องในห้องปีฏิบัิต้ิการหรือจากผ้้ขาย)

ปีริมาณการใช้พัลั้งงานไฟฟ้า = ปีริมาณไฟฟ้าท่�ใช้ในร้ปีแบบของกระแสำไฟฟ้าท่�ซีื�อจากแหล้่งกำาเนิด้ไฟฟ้าภายนอก สำำาหรับกิจกรรมของบริษััท/โรงงาน  

แล้ะไม่นับรวมไฟฟ้าท่�สำร้างข้�นเองจากการเผาไหม้เชื�อเพัล้ิง เนื�องจากถืือได้ว้่าเปี็นการนับพัล้ังงานซีำ�า

เชื�อเพัล้ิง

เชื�อเพัล้ิงทด้แทน = ปีริมาณเชื�อเพัลิ้งชีวมวล้ ปีริมาณเชื�อเพัล้ิงจากวัสำด้้เหลื้อใช้หม้นเวียนได้้ แล้ะปีริมาณเชื�อเพัลิ้งจากวัสำด้้เหล้ือใช้หม้นเวียนไม่ได้้

เชื�อเพัล้ิงจากวัสำด้้เหลื้อใช้หม้นเวียนได้้ = เชื�อเพัลิ้งจากวัสำด้้ท่�ไม่ใช้แล้้ว หรือเหล้ือใช้จากกระบวนการผล้ิต้ท่�มาจากธุรรมชาต้ิ เช่น นำ�ายางด้ำาจากกระบวนการผล้ิต้เยื�อ  

ก๊าซีชีวภาพั แล้ะกากต้ะกอนจากระบบบำาบัด้นำ�าเสำ่ย 

เชื�อเพัล้ิงจากวัสำด้้เหลื้อใช้หม้นเวียนไม่ได้้ = เชื�อเพัล้ิงจากวัสำด้้ท่�ไม่ใช้แล้้ว หรือเหล้ือใช้จากกระบวนการผล้ิต้ท่�มาจากเชื�อเพัลิ้งฟอสำซีิล้ เช่น Waste Reject แล้ะ Used Oil

พัล้ังงานหม้นเวียน = พัลั้งงานสำะอาด้ท่�ได้้จากธุรรมชาต้ิ ได้้แก่ พัลั้งงานชีวมวล้ (Biomass, Biogas, Sludge, Black Liquor), พัลั้งงานแสำงอาทิต้ย์, พัล้ังงานล้ม,   

พัลั้งงานนำ�า, พัลั้งงานค่วามร้อนใต้พ้ัิภพั เพัื�อนำามาใช้ทด้แทนพัลั้งงานจากเชื�อเพัลิ้งฟอสำซิีล้

เชื�อเพัล้ิงชีวมวล้ = เชื�อเพัลิ้งจากชิ�นไม้สำับ, เปีลื้อกไม้, ชานอ้อย
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ค่ณ้ภาพัแหล่้งนำ�า หมายถืึง ค่ณ้ภาพันำ�าของแหล่้งนำ�าต่้างๆ จากการต้รวจวัด้ค่่า TDS (Total Dissolved Solids) ค่ือ ของแข็งล้ะล้ายในนำ�าด้้วยวิธุีต้ามมาต้รฐาน  

เพัื�อใช้ในการแบ่งปีระเภทค่ณ้ภาพัของแหล้่งนำ�าเปี็น 2 ปีระเภท ดั้งน่�

  นำ�าจืด้ (Freshwater) ค่่า TDS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิล้ลิ้กรัมต้่อล้ิต้ร

     นำ�าอื�นๆ (Other Water) ค่่า TDS มากกว่า 1,000 มิล้ลิ้กรัมต้่อล้ิต้ร

นำ�าหม้นเวียน (Recycled Water) หมายถืึง ปีริมาณนำ�าท่�นำากลั้บมาใช้ในทก้กิจกรรมของโรงงานหล้ังผ่านกระบวนการปีรับปีร้งค่ณ้ภาพัแล้้ว  

โด้ยไม่นับรวมนำ�าท่�ไม่ผ่านการปีรับปีร้งค่ณ้ภาพั

ค่้ณภาพันำ�าทิ�ง (Effluent) หมายถืึงค่ณ้ภาพันำ�าท่�ปีล้่อยออกสำ้่ภายนอก อาทิ BOD, COD แล้ะสำารแขวนล้อย ท่�ม่การต้รวจวัด้ค่วามเข้มข้นด้้วยวิธุีการมาต้รฐาน  

ปีระกอบกับปีริมาณนำ�าทิ�งท่�ปีล่้อยสำ้แ่หล่้งรับนำ�าภายนอก

ค่ณ้ภาพัแหล่้งรับนำ�า หมายถืึง ค่ณ้ภาพัของแหล้่งรับนำ�าต้่างๆ จากการต้รวจวัด้ค่่า TDS (Total Dissolved Solids) ค่ือ ของแข็งล้ะล้ายในนำ�าด้้วยวิธุีมาต้รฐาน  

เพัื�อใช้ในการแบ่งปีระเภทค่ณ้ภาพัของแหล้่งนำ�าเปี็น 2 ปีระเภท ดั้งน่�

  นำ�าจืด้ (Freshwater) ค่่า TDS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิล้ลิ้กรัมต้่อล้ิต้ร

          นำ�าอื�นๆ (Other Water) ค่่า TDS มากกว่า 1,000 มิล้ลิ้กรัมต้่อล้ิต้ร

EN4 ของเสำย่อ้ต้สำาหกรรม

การจัด้การของเสำ่ยเปี็นการพัิจารณาเพัื�อปีระเมินปีระสำิทธุิภาพัของกระบวนการผล้ิต้ การเพัิ�มค่้ณภาพัของสำินค่้า แล้ะการล้ด้ต้้นท้นของกระบวนการผลิ้ต้ต้่างๆ  

โด้ยเอสำซีีจีพั่จัด้ทำาแนวทางการเก็บรวบรวมแล้ะรายงานข้อม้ล้ด้้านสำิ�งแวด้ล้้อมต้ั�งแต้่ปีี 2556 เพัื�อใช้เปี็นแนวทางในการเก็บรวบรวมแล้ะรายงานข้อม้ล้ฯ  

สำำาหรับบริษััทต้่างๆ ในเอสำซีจีีพั่

"ปีริมาณของเสำ่ยอ้ต้สำาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึืง ปีริมาณของเสำ่ยท่�เกิด้จากกระบวนการผลิ้ต้ แต้่ไม่นับรวมของเสำย่ท่�ยังอย้่ในกระบวนการผลิ้ต้ท่�สำามารถื 

นำากลั้บเข้าผล้ิต้ซีำ�า (Work in Process, WIP) โด้ยแบ่งเปี็น 2 ปีระเภท ค่ือ ของเสำ่ยอันต้ราย (Hazardous Waste) แล้ะของเสำ่ยไม่อันต้ราย (Non Hazardous Waste) 

ต้ามปีระกาศกระทรวงอ้ต้สำาหกรรมเรื�องการกำาจัด้สำิ�งปีฏิกิ้ล้หรือวัสำด้้ท่�ไม่ใช้แล้้ว ปีี 2548"

ปีริมาณการก่อกำาเนิด้ของเสำ่ยอ้ต้สำาหกรรม (Waste Generated) หมายถืึง ปีริมาณของเสำ่ยหรือวัสำด้้ท่�ไม่ใช้แล้้ว ณ แหล้่งกำาเนิด้ หรือก่อนเข้าอาค่ารเก็บของเสำ่ยฯ  

หาโด้ยการชั�งนำ�าหนักหรือการปีระมาณค่่าของเสำย่ฯ

ปีริมาณสำต๊้อกของเสำย่อ้ต้สำาหกรรม (Waste Stock) หมายถืึง ปีริมาณของเสำ่ยฯ ท่�เกิด้ข้�นท่�ยังไม่ได้จ้ัด้การ หรือเก็บสำะสำมไว้ในพัื�นท่�จัด้เก็บ หาโด้ยการชั�งนำ�าหนัก 

หรือการปีระมาณค่่าของเสำ่ยฯ   

ปีริมาณของเสำ่ยอ้ต้สำาหกรรมท่�นำาไปีกำาจัด้ (Waste Management) หมายถืึง ปีริมาณของเสำ่ยฯ ท่�นำาไปีจัด้การทั�งภายในแล้ะภายนอกเอสำซีจีีพั ่หาโด้ยการชั�งนำ�าหนักเท่านั�น

EN5 มล้พิัษัทางอากาศ

หมายถืึงปีริมาณสำารมล้พิัษัทางอากาศ อาทิ ออกไซีด้์ของไนโต้รเจน ออกไซีด้์ของซีัล้เฟอร์ แล้ะฝั้�นท่�เกิด้จากการเผาไหม้ต้่างๆ  

แล้ะเป็ีนองค์่ปีระกอบอย้ใ่นกระบวนการผลิ้ต้ ซี้�งชนิด้ของสำารมล้พัิษัจะข้�นอย้่กับกระบวนการผล้ิต้ของแต้่ล้ะหน่วยปีฏิิบัติ้การ โด้ยอ้างอิงผล้แล้ะวิธีุการต้รวจวัด้ 

ต้ามท่�กฎหมายกำาหนด้ อาทิ US EPA หรือมาต้รฐานเทย่บเท่า

"การรายงานปีริมาณสำารมล้พิัษั โด้ยการค่ำานวณปีริมาณค่วามเข้มข้นท่�ได้้จากการสำ้่มต้รวจวัด้สำารมล้พิัษัท่�ระบายจากปีล้่อง (Spot Check) 

ต้ามสำภาวะจริงในขณะต้รวจวัด้ โด้ยห้องปีฏิิบัต้ิการท่�ได้้รับการรับรองแล้ะข้�นทะเบย่นกับกรมโรงงานอ้ต้สำาหกรรม ปีระกอบกับอัต้ราการไหล้ของล้มร้อนท่�ปีล้่อย 

แล้ะชั�วโมงการผลิ้ต้ของหม้อต้้มไอนำ�า นอกจากน่�ยังม่การด้ำาเนินการต้รวจวัด้ค่่าการระบายมล้พิัษัจากปีล่้องด้้วยระบบการต้รวจวัด้มล้พิัษัทางอากาศจากปีล่้องแบบอัต้โนมัต้ิ 

อย่างต้่อเนื�อง (Continuous Emission Monitoring Systems, CEMs)"

EN6 สิำทธิุปีระโยชน์ทางภาษั่จากสำำานักงานค่ณะกรรมการสำ่งเสำริมการล้งท้น (BOI) สำำาหรับโค่รงการด้้านสำิ�งแวด้ล้้อม

EN3 นำ�า

การจัด้การนำ�า (ปีระกอบด้้วยปีริมาณนำ�าจากภายนอก นำ�าท่�ผ่านการบำาบัด้ก่อนปีล้่อยสำ้่แหล้่งรับนำ�าภายนอก แล้ะนำ�าท่�นำากล้ับมาใช้ใหม่) เปี็นการพัิจารณาปีระเมิน 

ปีระสิำทธุิภาพัการนำานำ�าจากแหล้่งต้่างๆ มาใช้

ปีริมาณการด้ึงนำ�าจากภายนอก (Water Withdrawal) หมายถืึงปีริมาณนำ�าจากแหล้่งนำ�าดิ้บต้่างๆ มาใช้ในกระบวนการผล้ิต้ สำำานักงาน การซ่ีอมบำาร้ง แล้ะสำาธุารณ้ปีโภค่   

โด้ยแบ่งแหล่้งนำ�าดิ้บออกเป็ีน 5 แหล่้ง คื่อ นำ�าผิวดิ้น นำ�าใต้้ดิ้น นำ�าทะเล้ นำ�าปีระปีา แล้ะนำ�าท่�ถ้ืกผลิ้ต้ข้�นมาพัร้อมกับกระบวนการผลิ้ต้ ซ้ี�งได้้ข้อม้ล้มาจากหลั้กฐานทางบัญชี  

หรือการอ่านค่่าจากมิเต้อร์
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ข้้อมููลการดำำาเนิินิงานิ 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

อััตราการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานถึึงขั้ั�นหยุุดงาน (รายุต่อั 1,000,000 ชม.-คน) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

0.562 

0.875

0.688 

0.324

0.356 

0.706

0.522 

0.678

0.087 

0.296

อััตราความรุนแรงขั้อังการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานถึึงขั้ั�นหยุุดงาน 

(รายุต่อั 1,000,000 ชม.-คน) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

9.723

21.151

8.994

3.937

4.528

7.109

10.200 

8.098

0.831 

8.155

จ็ำานวนผู่้�เสีียุชีวิตจ็ากอัุบัติเหตุทำั�งหมด (รายุ) S1

  • พนักงาน (ชายุ : หญิิง)

  • ค่่ธุุรกิจ็ (ชายุ : หญิิง) (ในพ้�นทำี�ทำำางานและขั้นส่ีงโดยุตรง) 

1 : 0

3 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

1 : 0

0 : 0 

0 : 0

0 : 0 

0 : 0

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนผู้่�เสียีุชีวิตจ็ากอัุบัติเหตุในพ้�นทำี�ทำำางาน (รายุ) S1

  • พนักงาน (ชายุ : หญิิง)

  • ค่่ธุุรกิจ็ (ชายุ : หญิิง) 

0 : 0

2 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

1 : 0

0 : 0 

0 : 0

0 : 0 

0 : 0

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนผู้่�เสียีุชีวิตจ็ากอัุบัติเหตุขั้นส่ีงและจ็ราจ็ร (รายุ) S1

  • พนักงาน (ชายุ : หญิิง)

    • ค่่ธุุรกิจ็ขั้นส่ีงโดยุตรง (ชายุ : หญิิง)

    • ค่่ธุุรกิจ็ขั้นส่ีงอั้�นๆ (ชายุ : หญิิง)

1 : 0

0 : 0

1 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

2 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

จ็ำานวนอัุบัติเหตุจ็ากการทำำางานถึึงขั้ั�นเสีียุชีวิต (รายุ) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

0

2

0

0

0

1

0 

0

0 

0

GRI 403-9 

GRI 403-9

อััตราการเกิดอุับัติเหตุจ็ากการทำำางานถึึงขั้ั�นเสีียุชีวิต 

(รายุต่อั 1,000,000 ชั�วโมง) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

0.000

0.103

0.000

0.000

0.000

0.050

0.000 

0.000

0.000 

0.000

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานทำี�สี่งผู้ลกระทำบรุนแรง (รายุ) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 

N/A

0 

1

GRI 403-9 

GRI 403-9

อััตราการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานทำี�สี่งผู้ลกระทำบรุนแรง  

(รายุต่อั 1,000,000 ชั�วโมง) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 

N/A

0.000 

0.027

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานทำี�ต�อังมีการบันทึำก (รายุ) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

27

34

41 

31

30

50

30

43

23

27

GRI 403-9 

GRI 403-9

อััตราการบาดเจ็็บจ็ากการทำำางานทำี�ต�อังมีการบันทำึก  

(รายุต่อั 1,000,000 ชั�วโมง) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

1.517 

1.750

2.169 

1.672

1.526 

2.521

1.423 

1.823

1.006 

0.727

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนชั�วโมงการทำำางาน (ชั�วโมง) S1

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

17,792,885.00 

19,431,988.00

18,901,992.00 

18,542,902.00

19,654,400.95 

19,833,700.27

21,078,804.75 

23,585,144.27

22,869,682.70

37,155,610.20

GRI 403-9 

GRI 403-9

จ็ำานวนการเจ็็บป่่วยุและโรคจ็ากการทำำางานถึึงขั้ั�นเสีียุชีวิต (รายุ) 

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

0

GRI 403-10

GRI 403-10

จ็ำานวนการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วยุ 

และโรคจ็ากการทำำางานทำี�ต�อังมีการบันทำึกทำั�งหมด (รายุ)  

  • พนักงาน

  • ค่่ธุุรกิจ็ 

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

0

GRI 403-10 

GRI 403-10

อััตราการเจ็็บป่่วยุและโรคจ็ากการทำำางาน (รายุต่อั 1,000,000 ชม.-คน) S1

     • พนักงาน 0 0 0 0 0 GRI 403-10

ผลการดำำาเนิินิงานิดำ้านิสัังคมู 
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ข้อมูลี่การดำาเนินงาน 2559 2560 2561 2562 2563
GRI 

Standards

จำานวนพันักงาน (ค่น) S2 6,781 6,818 6,748 6,660 6,416
GRI 102-8

GRI 102-7

สัำด้สำ่วนพันักงานหญิงในพันักงานทั�งหมด้ (%) 16.65 16.69 16.91 16.92 17.52 GRI 405-1

สัำด้สำ่วนพันักงานหญิงในระดั้บจัด้การ (Management) (%) 18.60 19.03 18.90 19.64 20.61 GRI 102-8

สัำด้สำ่วนพันักงานหญิงในระดั้บจัด้การระด้ับต้้น (Junior Management) (%) 20.54 20.74 20.80 21.33 23.05

สำัด้ส่ำวนพันักงานหญิงในระดั้บจัด้การระด้ับสำง้ (Top Management) (%) 8.33 9.09 6.25 10.53 7.69

สัำด้ส่ำวนพันักงานหญิงในระด้ับจัด้การในหน่วยงานท่�สำร้างรายได้้ (%) S3 30.00 30.23 26.26 27.00 28.45

สำัด้ส่ำวนของผ้้บริหารระดั้บสำง้ท่�เปี็นพันักงานท้องถืิ�นในต้่างปีระเทศ (%) S4 0.51 0.63 0.63 0.87 0.76 GRI 202-2

จำานวนการจ้างงานพันักงานพิัการ (ค่น) S5 NA NA 15 17 16

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระดั้บผ้้บริหาร (Executive Level) (เฉพัาะเงินเด้ือน) (บาท)

  • หญิง

  • ชาย

0

5,645,000

0

5,983,000

0

6,342,000

0

6,723,000

0

6,844,000

GRI 405-2

GRI 405-2

สัำด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล่้�ยระด้ับผ้้บริหาร หญิงต้่อชาย (Executive Level) (เฉพัาะเงินเด้ือน) 0 0 0 0 0 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระดั้บจัด้การ (Management Level) (เฉพัาะเงินเดื้อน) (บาท)

  • หญิง

  • ชาย

2,045,000

2,311,000

2,120,000

2,309,000

2,203,000

2,403,000

2,363,000

2,458,000

2,331,000

2,501,000

GRI 405-2

GRI 405-2

สัำด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล่้�ยระด้ับจัด้การ หญิงต้่อชาย (Management Level) (เฉพัาะเงินเด้ือน) 0.885 0.918 0.917 0.961 0.932 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระดั้บจัด้การ (Management Level) (เงินเด้ือนแล้ะค่่าต้อบแทนอื�นๆ) (บาท)

  • หญิง

  • ชาย

2,859,000

3,431,000

2,938,000

3,402,000

3,148,000

3,650,000

3,170,000

3,485,000

3,143,000

3,585,000

GRI 405-2

GRI 405-2

สัำด้สำ่วนค่่าจ้างเฉล่้�ยระด้ับจัด้การ หญิงต้่อชาย (Management Level) (เงินเด้ือนแล้ะค่่าต้อบแทนอื�นๆ) 0.833 0.864 0.862 0.910 0.877 GRI 405-2

ค่่าจ้างเฉล้่�ยระดั้บบังค่ับบัญชาแล้ะวิชาชีพั แล้ะระดั้บปีฏิบัิต้ิการ (Non-management Level) 

(เฉพัาะเงินเดื้อน) (บาท)

  • หญิง

  • ชาย

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

สัำด้ส่ำวนค่่าจ้างเฉล้่�ยระด้ับบังคั่บบัญชาแล้ะวิชาชีพั แล้ะระด้ับปีฏิิบัต้ิการ หญิงต่้อชาย  

(Non-management Level) (เฉพัาะเงินเดื้อน)
1.203 1.198 1.206 1.221 1.222 GRI 405-2

สัำด้สำ่วนการม่ส่ำวนร่วมในสำหภาพัแรงงาน/องค่์กรแรงงาน (%) S6 100 100 100 100 100 GRI 102-41

สัำด้สำ่วนการล้าหย้ด้ของพันักงาน (%)

    • ล้าปี�วย

  • ล้าหย้ด้จากการทำางาน

    • อื�นๆ

14.79

0.03

85.18

16.05

0.03

83.92

16.99

0.03

82.99

14.71

0.04

85.25

12.99

0.03

86.98

จำานวนพันักงานจ้างใหม่ (ค่น) 376 395 245 174 133 GRI 401-1

สัำด้สำ่วนพันักงานจ้างใหม่ (%) 5.54 5.79 3.63 2.61 2.07

จำานวนพันักงานล้าออกแบบเต็้มใจ (ค่น) 217 231 235 228 289 GRI 401-1

สัำด้สำ่วนพันักงานล้าออกแบบเต็้มใจ (%) 3.20 3.39 3.48 3.42 4.50

จำานวนพันักงานล้าออกทั�งหมด้ (ค่น) 224 239 242 238 475 GRI 401-1

สัำด้สำ่วนพันักงานล้าออกทั�งหมด้ (%) 3.30 3.51 3.59 3.57 7.40

การกลั้บมาทำางานหล้ังล้าค่ล้อด้ (ค่น) S7

  • จำานวนพันักงานล้าค่ล้อด้บ้ต้ร

  • จำานวนพันักงานท่�กล้ับมาทำางานหล้ังล้าค่ล้อด้บ้ต้ร

43

43

44

41

30

30

42

41

34

34

GRI 401-3 

GRI 401-3

ระด้ับค่วามผก้พัันต้่อองค่์กรของพันักงาน (%) S8 60 60 74 74 80

จำานวนวันฝัึกอบรมพันักงานเฉล้่�ย (วัน/ค่น) 8 8 8 7 4 GRI 404-1

ค่่าใช้จ่ายในการฝึักอบรมเฉล้่�ย (บาท/ค่น) 31,839 33,271 50,920 31,617 20,387

ม้ล้ค่่าเวล้าการทำากิจกรรมเพัื�อสัำงค่มของพันักงาน (ล้้านบาท) NA NA 4 3 4

การให้ในร้ปีแบบของสิำนค้่า บริการ หรืออื�นๆ (ล้้านบาท) NA NA 28 11 7

ค่่าใช้จ่ายในการบริหารจัด้การด้้าน CSR (ล้้านบาท) NA NA 22 26 34
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16.65 16.69 16.91 16.92 17.52

สัำดส่ำวนพันักงานหญิงในพันักงานท้ัี่งหมด

%

0

0.3

0.6

0.9

1.2

2559 2560 2561 2562 2563

0.51 0.63
0.87 0.76

0.63

สัำดส่ำวนของผู้บริหารระดับสูำง 
ท่ี่�เป็นพันักงานท้ี่องถิิ่�นในต่างประเที่ศ

ร์ายต่ัอ 1,000,000 ช้ม.-คน

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2559 2560 2561 2562 2563

0.562
0.688

0.356
0.522

0.087

อัตราการบาดเจ็ับจัากการที่ำางานถึิ่งข้ันหยุดงาน
(พันักงาน)

ร์ายต่ัอ 1,000,000 ช้ม.-คน

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2559 2560 2561 2562 2563

0.875

0.324

0.706 0.678

0.296

อัตราการบาดเจ็ับจัากการที่ำางานถึิ่งข้ันหยุดงาน
(คู่ัธุุรกิจั)

S1 ข้อม้ล้จำานวนพันักงานแล้ะค่้่ธุ้รกิจ

1. พันักงาน ค่ือ บ้ค่ค่ล้ท่�ปีฏิบัิต้ิงานให้บริษััทเต็้มเวล้าต้ามสำัญญาจ้าง ได้้แก่ พันักงานระดั้บปีฏิบัิต้ิการ ระด้ับบังคั่บบัญชาแล้ะวิชาชีพั  

 แล้ะระด้ับจัด้การ รวมทั�งพันักงานทด้ล้องงาน แล้ะพันักงานสำัญญาจ้างพิัเศษั

2.  ค่้่ธุ้รกิจ ค่ือ ผ้้ท่�ได้้รับค่วามยินยอมให้ทำางานหรือบริการ หรือทำาปีระโยชน์ให้บริษััท 

 นอกเหนือจากพันักงานของบริษััทต้ามค่วามหมายข้างต้้น ค่้ธุ่้รกิจแบ่งเปี็น 3 ปีระเภทด้ังน่�

 1) ค่้่ธุ้รกิจท่�อย้ภ่ายใต้้การค่วบค่้มของบริษััท ค่ือ ค่้่ธุ้รกิจท่�ปีฏิิบัต้ิงานให้กับบริษััท ซี้�งงานแล้ะ/หรือสำถืานท่�ปีฏิบัิต้ิงานค่วบค่ม้โด้ยบริษััท (ไม่รวมค่้่ธุ้รกิจจากกิจกรรมขนสำ่ง)

 2) ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งโด้ยต้รง คื่อค่้ธุ่้รกิจขนส่ำงท่�บริหารจัด้การภายใต้้แบรนด้์เอสำซีจีีพั่

 3) ค่้่ธุ้รกิจขนสำ่งอื�นๆ ค่ือ ค่้ธุ่้รกิจขนสำ่งอื�นๆ ท่�ไม่ได้้บริหารจัด้การภายใต้้แบรนด์้เอสำซีจีีพั่

ข้อม้ล้ของพันักงานแล้ะค่้ธุ่้รกิจท่�อย้่ภายใต้้การค่วบค่้มของบริษััท จะถืก้นำาไปีใช้วิเค่ราะห์เปี็นหน่วยจำานวนชั�วโมง-ค่น ของการทำางาน  

สำำาหรับค่้่ธุ้รกิจขนส่ำงในบริษััทเอสำซีจีี โล้จิสำต้ิกส์ำ แมเนจเม้นท์ จำากัด้ จะแสำด้งข้อม้ล้เปี็นจำานวนกิโล้เมต้ร

นอกจากน่�เอสำซีจีีพั่ยังม่นิยามของค่้่ธุ้รกิจท่�ไม่อย้่ภายใต้้การค่วบค่ม้ของบริษััท ค่ือ ค่้่ธุ้รกิจท่�ไม่อย้่ภายใต้้การด้แ้ล้ โด้ยบริษััทไม่ม่สำ่วนในการค่วบค่ม้วิธุีการทำางานแล้ะบริษััท

ไม่ได้้ค่วบค่ม้สำถืานท่�ปีฏิบัิต้ิงานนั�นๆ แล้ะบ้ค่ค่ล้ท่� 3 คื่อ บ้ค่ค่ล้อื�นๆ ท่�ไม่ใช่พันักงานแล้ะไม่ใช่ค่้่ธุ้รกิจ ซี้�งไม่ได้ป้ีฏิิบัต้ิงานให้กับบริษััท ซี้�งจะไม่รวมในข้อม้ล้ท่�แสำด้ง

การค่ำานวณชั�วโมง-ค่นของการทำางาน

1. ข้อม้ล้จากระบบการบันทึกเวล้าแล้ะการเก็บบันทึกข้อม้ล้จากหน่วยงานการบ้ค่ค่ล้หรือหน่วยงานบัญชีหรือหน่วยงานธุ้รการท่�เก่�ยวข้อง

2. ข้อม้ล้จากเอกสำารท่�ม่การระบเ้วล้าทำางาน เช่น ใบบันทึกเวล้า บันทึกเวล้าจากหน่วยงานบัญชีท่�ทำาจ่ายค่่าแรง หรือหน่วยงานท่�มห่ลั้กฐานบันทึกจำานวนชั�วโมงการทำางาน  

 หรือเก็บรวบรวมชั�วโมงการทำางานจาก Work Permit

3. ในกรณ่ท่�บริษััทหรือโรงงานไม่ม่ระบบการบันทึกเวล้า จะใช้วิธีุการปีระมาณต้ามสำ้ต้รการค่ำานวณด้ังน่�

จำานวนชั�วโมง-ค่นของการทำางาน = (จำานวนค่น x จำานวนวันทำางาน x จำานวนชั�วโมงการทำางานต้่อวันปีกต้ิ) + จำานวนรวมชั�วโมง-ค่น ท่�ล้่วงเวล้า (เฉพัาะกรณ่พันักงาน

ปีฏิิบัต้ิการหรือค่้ธุ่้รกิจ)



| 76 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

การบันทึกข้อม้ล้ด้้านสำข้ภาพัแล้ะค่วามปีล้อด้ภัย

เอสำซีจีีพั่บันทึกข้อม้ล้ด้้านสำ้ขภาพัแล้ะค่วามปีล้อด้ภัยท่�เกิด้ข้�นจากการทำางาน โด้ยแบ่งออกเปี็น 6 ปีระเภท คื่อ

1. จำานวนผ้้เสำย่ชีวิต้ หมายถืึง จำานวนผ้้เสำย่ชีวิต้จากการบาด้เจ็บจากการทำางาน ไม่ว่าจะเสำ่ยชีวิต้ทันทห่รือเสำ่ยชีวิต้ภายหล้ังท่�เปี็นผล้สำืบเนื�องจากเหต้้การณ์นั�นๆ

2. อัต้ราการบาด้เจ็บจากการทำางานท่�ต้้องม่การบันทึก หมายถึืง จำานวนรายของการบาด้เจ็บท่�ต้้องม่การบันทึกทั�งหมด้ของพันักงานแล้ะ/หรือค่้่ธุ้รกิจ 

 ต่้อ 1,000,000 ชั�วโมง-ค่น

3. อัต้ราการบาด้เจ็บจากการทำางานถึืงขั�นหย้ด้งาน หมายถึืง จำานวนรายของการบาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นหย้ด้งานของพันักงานแล้ะ/หรือ 

 ค่้่ธุ้รกิจต้่อ 1,000,000 ชั�วโมง-ค่น

อ้บัติ้เหต้้ถืึงขั�นหย้ด้งาน หมายถืึง อ้บัต้ิเหต้จ้ากการทำางานท่�ทำาให้ม่ผ้้บาด้เจ็บ เจ็บปี�วย จนไม่สำามารถืมาปีฏิบิัต้ิงานต้ามปีกต้ิในวันทำางานถืัด้ไปีหรือในกะถืัด้ไปีได้้  

รวมถืึงกรณ่ท่�ม่การบาด้เจ็บ เจ็บปี�วย จนไม่สำามารถืมาปีฏิบัิต้ิงานได้้ในภายหล้ังซี้�งเปี็นผล้สำืบเนื�องจากอ้บัต้ิเหต้้นั�นๆ 

4. อัต้ราค่วามร้นแรงของการบาด้เจ็บจากการทำางานถืึงขั�นหย้ด้งาน หมายถืึง จำานวนวันหย้ด้งานจากการได้ร้ับบาด้เจ็บถึืงขั�นหย้ด้งานต้่อ 1,000,000 ชั�วโมง-ค่น

5. อัต้ราการบาด้เจ็บจากการทำางานท่�ส่ำงผล้กระทบร้นแรง หมายถืึง จำานวนรายของการบาด้เจ็บจากการทำางานในระดั้บท่�สำ่งผล้กระทบรน้แรง  

 ไม่รวมกรณเ่สำ่ยชีวิต้ (ราย) ต้่อ 1,000,000 ชั�วโมงการทำางาน-ค่น

6. อัต้ราการเจ็บปี�วยแล้ะโรค่จากการทำางานท่�ต้้องม่การบันทึก หมายถืึง จำานวนพันักงานแล้ะ/หรือค่้่ธุ้รกิจท่�ได้้รับการเจ็บปี�วยแล้ะเปี็นโรค่จากการทำางาน 

 ท่�ต้้องม่การบันทึกทั�งหมด้ (ราย) ต้่อจำานวน 1,000,000 ชั�วโมง-ค่น

ปีรับฐานการค่ำานวณใหม่ จากรายหรือวัน/200,000 ชั�วโมง-ค่น เป็ีนรายหรือวัน/1,000,000 ชั�วโมง-ค่น เพัื�อให้เหมาะสำมกับขนาด้องค่์กรแล้ะการเปีรียบเทย่บ 

ในกล้้่มอ้ต้สำาหกรรมเด่้ยวกัน

ปีี 2563 เริ�มม่การเก็บแล้ะค่ำานวณข้อม้ล้การบาด้เจ็บจากการทำางานท่�สำ่งผล้กระทบรน้แรง

หมายเหต้้ ผล้การด้ำาเนินงานด้้านสัำงค่มเปี็นข้อม้ล้เฉพัาะในปีระเทศไทย ยกเว้นสำัด้ส่ำวนของผ้้บริหารระด้ับสำ้งท่�เปี็นพันักงานท้องถืิ�นในต้่างปีระเทศ (%)

ข้อม้ล้ผล้การด้ำาเนินงานต้ั�งแต้่หัวข้อจำานวนพันักงาน จนถืึงค่่าใช้จ่ายในการบริหารจัด้การด้้าน CSR เปี็นข้อม้ล้ท่�ไม่รวมบริษััทท่�อย้่ในขอบเขต้รายงานการพััฒนาท่�ยั�งยืน 

ได้้แก่ บริษััทล้ำาด้ับท่� 5-6, 8, 14, 18 แล้ะ 23-31

S2 จำานวนพันักงานในปีระเทศไทยทั�งหมด้ 

ปีี  2559  2560  2561  2562  2563

จำานวนพันักงาน (ค่น)  8,434 8,767 9,318 9,231 8,802

S3 หน่วยงานท่�สำร้างรายได้้ เช่น การต้ล้าด้ การขาย การผลิ้ต้

S4 ปีรับฐานจำานวนผ้้บริหารระด้ับสำง้ท่�เปี็นพันักงานท้องถืิ�นในต้่างปีระเทศให้สำอด้ค่ล้้องกับผ้้บริหารระดั้บสำ้งท่�เปี็นพันักงานในปีระเทศไทย

S5 พิัการทางสำายต้า ทางภายภาพั หรือค่วามเค่ล้ื�อนไหว แล้ะพิัการด้้านอื�นๆ เช่น การได้ย้ิน สำมอง การสำื�อสำาร

S6 พันักงานท่�เข้าร่วมเปี็นสำมาชิกสำหภาพัแรงงานแล้ะพันักงานท่�สัำงกัด้บริษััทท่�ม่ค่ณะกรรมการสำวัสำดิ้การฯ

S7 พิัจารณาเฉพัาะพันักงานหญิงท่�ล้าค่ล้อด้

S8 ระด้ับค่วามผก้พัันต่้อองค่์กรของพันักงาน ทำา 2 ปีี/ค่รั�ง



| 77 |ผลการดำำาเนิินิงานิ

 NR = Non Relevance Information เป็นบัริ่่ษัทำทำี�ดำ�เนินก�ริ่ผลิตั้ แตั้่ข้้อม้ลไม่มีค์วั�มเกี�ยวัข้้อง หริ่้อไม่มีนัยสำ�ค์ัญ         
  สำ�นักง�น/ลงทำุน/ข้�ย/บัริ่่ก�ริ่ ทำี�ไม่ตั้้องเก็บัข้้อม้ล        
  เป็นบัริ่่ษัทำตั้ั�งใหม่ (น้อยกวั่� 3 ปี) หริ่้อบัริ่่ษัทำทำี�เพีิ�งเข้้�ค์วับัริ่วัมกิจีก�ริ่ (น้อยกวั่� 4 ปี) จี่งยังไม่ตั้้องริ่�ยง�นข้้อม้ลสิ�งแวัดล้อม ค์วั�มปลอดภัย ก�ริ่เจี็บัป่วัยและโริ่ค์จี�กก�ริ่ทำำ�ง�นในปี 2563   
 บัริ่่ษัทำกริ่ะด�ษสหไทำย จีำ�กัด (มห�ชัน) ได้จีดทำะเบัียนยกเลิกกับักริ่มพีัฒน�ธัุริ่กิจีก�ริ่ค์้� กริ่ะทำริ่วังพี�ณิชัย์ เมื�อวัันทำี� 31 กริ่กฎ�ค์ม 2561 และปัจีจีุบัันอย้่ในริ่ะหวั่�งก�ริ่ชัำ�ริ่ะบััญชัี  
 ริ่ะบับับัริ่่ห�ริ่จีัดก�ริ่เพีื�อค์วั�มยั�งยืนไม่นับับัริ่่ษัทำทำี�ข้้อม้ลไม่มีค์วั�มเกี�ยวัข้้องหริ่้อไม่มีนัยสำ�ค์ัญ (NR) จี�กบัริ่่ษัทำย่อยทำั�งหมดและบัริ่่ษัทำริ่่วัมทำี�ตั้้องก�ริ่เปิดเผยข้้อม้ลในปริ่ะเทำศไทำย 
 โดยบัริ่่ษัทำทำี�ได้ริ่ับัก�ริ่ริ่ับัริ่อง ISO 9001 ค์ิดเป็น 97%, ISO 14001 ค์ิดเป็น 84%, ISO 45001 TIS/OHSAS 18001 ค์ิดเป็น 88% และ FSCTM ค์ิดเป็น 100% (พีิจี�ริ่ณ�ริ่�ยบัริ่่ษัทำ) (License code FSCTM -C135609)
 สำ�หริ่ับัก�ริ่ริ่�ยง�นข้้อม้ลข้องบัริ่่ษัทำเอสซีีจีี แพีค์เกจีจี่�ง จีำ�กัด (มห�ชัน) หม�ยริ่วัมถุึง สำ�นักง�นใหญ่, หน่วัยง�นภ�ยใตั้้เอสซีีจีีพีี 
 สำ�หริ่ับัก�ริ่ริ่�ยง�นข้้อม้ลข้องบัริ่่ษัทำผลิตั้ภัณฑ์์กริ่ะด�ษไทำย จีำ�กัด หม�ยริ่วัมถุึง สำ�นักง�นใหญ่ โริ่งง�นผลิตั้กริ่ะด�ษ และโริ่งง�นผลิตั้บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์อ�ห�ริ่

บริษัที่ท่ี่�อยู่ในขอบเขตของรายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น ประจัำาปี 2563
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1 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีี แพีค์เกจีจี่�ง จีำ�กัด มห�ชัน                     

 บริษัที่ย่อย                     

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (นวันค์ริ่) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	       NR          

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (ปทำุมธั�นี) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	  	 	  	 	  NR NR NR       

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (สมุทำริ่ปริ่�ก�ริ่) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	  	 	  	  NR          

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (ริ่�ชับัุริ่ี) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	  	 	  	  	 NR NR NR       

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (สงข้ล�) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ   	 	  	 	  	  NR	 	         

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (ชัลบัุริ่ี) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	  	 	  	 	 NR	 NR NR NR       

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (ปริ่�จีีนบัุริ่ี) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ  	 	       NR          

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (สริ่ะบัุริ่ี) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ                    

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (กำ�แพีงเพีชัริ่) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ          NR NR NR NR       

 บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด (บั�งซี้�อ) สำ�นักง�น                    

3 บัริ่่ษัทำไทำยค์อนเทำนเนอริ่์ข้อนแก่น จีำ�กัด  บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ 70         NR NR NR NR       

4 บัริ่่ษัทำไทำยค์อนเทำนเนอริ่์ริ่ะยอง จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ 70         NR          

5 บัริ่่ษัทำตั้ะวัันน�บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ 50         NR          

 บัริ่่ษัทำโอเริ่ียนทำ์ค์อนเทำนเนอริ่์ จีำ�กัด (สมุทำริ่ส�ค์ริ่)   	 	  	 	  	 	  NR NR NR       

6 บัริ่่ษัทำโอเริ่ียนทำ์ค์อนเทำนเนอริ่์ จีำ�กัด (อ้อมน้อย) บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ 70         NR          

 บัริ่่ษัทำโอเริ่ียนทำ์ค์อนเทำนเนอริ่์ จีำ�กัด (นค์ริ่ปฐม)   	 	  NR NR NR 	  NR NR NR NR       

7 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีีพีี โซีล้ชัั�น จีำ�กัด กิจีก�ริ่ลงทำุน 100 	 	     	            

8 บัริ่่ษัทำพีริ่ีซี่ชัั�น พีริ่่�นทำ์ จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์และเยื�อกริ่ะด�ษ 75 	 	  NR NR NR 	  NR          

 บัริ่่ษัทำสย�มค์ริ่�ฟิทำ์อุตั้ส�หกริ่ริ่ม จีำ�กัด (ก�ญจีนบัุริ่ี) กริ่ะด�ษบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์                    

9 บัริ่่ษัทำสย�มค์ริ่�ฟิทำ์อุตั้ส�หกริ่ริ่ม จีำ�กัด (ริ่�ชับัุริ่ี) กริ่ะด�ษบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์ 100                   

 บัริ่่ษัทำสย�มค์ริ่�ฟิทำ์อุตั้ส�หกริ่ริ่ม จีำ�กัด (บั�งซี้�อ) สำ�นักง�น                    

 บัริ่่ษัทำไทำยเค์นเปเปอริ่์ จีำ�กัด (มห�ชัน) (ก�ญจีนบัุริ่ี)                      

 บัริ่่ษัทำไทำยเค์นเปเปอริ่์ จีำ�กัด (มห�ชัน) (ปริ่�จีีนบัุริ่ี)                      

11 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีี เปเปอริ่์ เอ็นเนอริ่์ยี� จีำ�กัด พีลังง�นและส�ธั�ริ่ณ้ปโภค์ 100         NR         	 NR

12 บัริ่่ษัทำเอสเค์ไอซีี อินเตั้อริ่์เนชัั�นแนล จีำ�กัด กิจีก�ริ่ลงทำุน  100                  

13 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีีพีี-ทำี พีล�สตั้ิกส์ จีำ�กัด กิจีก�ริ่ลงทำุน  51                   

14 บัริ่่ษัทำค์อนิเมก จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์แบับัค์งริ่้ป  38 	 	  NR NR NR 	  NR NR NR NR       NR

15 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีีพีี ริ่ีจี่ด พีล�สตั้ิกส์ จีำ�กัด กิจีก�ริ่ลงทำุน 100                  

16 บัริ่่ษัทำวัีซีี� แพี็ค์เกจี่�ง (ปริ่ะเทำศไทำย) จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์แบับัค์งริ่้ป  80                   

17 บัริ่่ษัทำทำีซีี เฟิล็กซี่เบัิ�ลแพีค์เกจีจี่�ง จีำ�กัด กิจีก�ริ่ลงทำุน 53                   

 บัริ่่ษัทำพีริ่ีแพีค์ ปริ่ะเทำศไทำย จีำ�กัด (สมุทำริ่ส�ค์ริ่)           NR NR NR NR       NR

18 บัริ่่ษัทำพีริ่ีแพีค์ ปริ่ะเทำศไทำย จีำ�กัด (สมุทำริ่สงค์ริ่�ม)  บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์แบับัอ่อนตั้ัวั  38         NR NR NR NR       NR

 บัริ่่ษัทำพีริ่ีแพีค์ ปริ่ะเทำศไทำย จีำ�กัด (ริ่ะยอง)       NR NR NR   NR NR NR NR       NR

19 บัริ่่ษัทำฟิินิค์ซี พีัลพี แอนด์ เพีเพีอริ่์ จีำ�กัด (มห�ชัน) ภ�ชันะบัริ่ริ่จีุอ�ห�ริ่/เยื�อและกริ่ะด�ษ 70                    

 บัริ่่ษัทำผลิตั้ภัณฑ์์กริ่ะด�ษไทำย จีำ�กัด (ผลิตั้กริ่ะด�ษ)      NR NR NR   NR NR NR NR        

20 บัริ่่ษัทำผลิตั้ภัณฑ์์กริ่ะด�ษไทำย จีำ�กัด (ผลิตั้เยื�อ-บั้�นโป่ง) ภ�ชันะบัริ่ริ่จีุอ�ห�ริ่/เยื�อและกริ่ะด�ษ 70           NR NR NR        

 บัริ่่ษัทำผลิตั้ภัณฑ์์กริ่ะด�ษไทำย จีำ�กัด (ผลิตั้เยื�อ-วัังศ�ล�)            NR NR NR NR        

21 บัริ่่ษัทำฟิินิค์ซี ย้ทำิลิตั้ี�ส์ จีำ�กัด ส�ธั�ริ่ณ้ปโภค์ 70    NR NR NR   NR NR NR NR NR      NR 

22 บัริ่่ษัทำสย�มฟิอเริ่สทำริ่ี จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70    NR NR NR  NR NR NR NR NR NR      

23 บัริ่่ษัทำสย�มพีน�เวัศ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่�  70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

24 บัริ่่ษัทำสวันป่�ริ่ังสฤษฎ์ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

25 บัริ่่ษัทำพีนัสนิมิตั้ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

26 บัริ่่ษัทำไทำยพีน�บั้ริ่ณ์ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

27 บัริ่่ษัทำไทำยพีน�ริ่�ม จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

28 บัริ่่ษัทำไทำยพีน�ดริ่ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

29 บัริ่่ษัทำไทำยพีน�สณฑ์์ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

30 บัริ่่ษัทำไทำยวันภ้มิ จีำ�กัด กิจีก�ริ่สวันป่� 70  NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

31 บัริ่่ษัทำกริ่ะด�ษสหไทำย จีำ�กัด (มห�ชัน) เยื�อและกริ่ะด�ษ   NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

32 บัริ่่ษัทำเอสซีีจีีพีี เอ็ค์เซีลเลนซี์ เทำริ่นนิ�ง เซี็นเตั้อริ่์ จีำ�กัด อบัริ่มและสัมมน� 100                   

   

                      

 บริษัที่ร่วมแลี่ะบริษัที่อ่�น ๆ                      

1 บัริ่่ษัทำสย�มทำบัพีันแพีค์เกจีจี่�ง จีำ�กัด บัริ่ริ่จีุภัณฑ์์จี�กเยื�อและกริ่ะด�ษ 49 

2 บัริ่่ษัทำสย�มนิปปอน อินดัสเตั้ริ่ียล เปเปอริ่์ จีำ�กัด ผลิตั้ภัณฑ์์กริ่ะด�ษ  31    NR NR NR   NR NR NR NR       

3 บัริ่่ษัทำสหกริ่ีน ฟิอเริ่สทำ์ จีำ�กัด พีลังง�นและส�ธั�ริ่ณ้ปโภค์ 17

2 70

กริ่ะด�ษบัริ่ริ่จีุภัณฑ์์

บัริ่่ห�ริ่จีัดก�ริ่สินทำริ่ัพีย์
และทำริ่ัพีย์สินทำ�งปัญญ�บัริ่่ษัทำอินวัีนิค์ จีำ�กัด

98

100
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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).

GRI Standards Disclosure Location 
(OR/SR)

External 
Assurance

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

2. Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR1, SR inside front cover

102-15 Key impacts, risks, and opportunities SR34

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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GRI Standards Disclosure Location 
(OR/SR)

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
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GRI Content Index

GRI Standards Disclosure Location 
(OR/SR)

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

Energy

302-1 Energy consumption within the organization SR46-47, SR67 Yes

302-4 Reduction of energy consumption SR67

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

Biodiversity

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 
and areas of high biodiversity value outside protected areas

SR50-51

Emissions

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 Yes

Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination SR68, SR72

306-2 Waste by type and disposal method SR70, SR72 Yes

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations SR70
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GRI Standards Disclosure Location 
(OR/SR)

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



| 82 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี



| 83 |ผลการดำำาเนิินิงานิ



| 84 | รายงานการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2563 เอสซีีจีีพีี

บริษัทสิ่ยามคราฟท์
อุตุสิ่าหกรรมจิำากัด้ โรงงาน
บ้านโป่ง และโรงงานวังศาลา 

ได้รัิ่บัริ่�งวััลอุตั้ส�หกริ่ริ่มดีเด่น 
(The Prime Minister’s 
Industry Award 2020) 
ปริ่ะเภทำค์วั�มริ่ับัผิดชัอบั 

ตั้่อสังค์ม และบัริ่่ษัทำ 
สย�มค์ริ่�ฟิท์ำอุตั้ส�หกริ่ริ่ม จีำ�กัด 
โริ่งง�นวัังศ�ล� ได้ริ่ับัริ่�งวััล
ปริ่ะเภทำก�ริ่จีัดก�ริ่พีลังง�น 
จี�กกริ่ะทำริ่วังอุตั้ส�หกริ่ริ่ม

รางวัลเชิิด้ชูิเกียรตุิสิ่ถานประกอบกิจิการด้ีเด้่น 
ด้้านแรงงานสิ่ัมพันธ์ัและสิ่วัสิ่ด้ิการแรงงาน  
จี�กกริ่มสวััสดิก�ริ่และค์ุม้ค์ริ่องแริ่งง�น กริ่ะทำริ่วังแริ่งง�น

• บัริ่่ษัทำกลุ่มสย�มบัริ่ริ่จุีภัณฑ์์ จีำ�กัด 
 โริ่งง�นนวันค์ริ่ โริ่งง�นปริ่�จีีนบุัริ่ี โริ่งง�นสริ่ะบัุรีิ่ 
 โริ่งง�นกำ�แพีงเพีชัริ่ โริ่งง�นสมุทำริ่ปริ่�ก�ริ่  
 โริ่งง�นสงข้ล� โริ่งง�นปทำุมธั�นี โริ่งง�นชัลบัุริ่ี 
• บัริ่่ษัทำไทำยค์อนเทำนเนอริ่์ข้อนแก่น จีำ�กัด 
• บัริ่่ษัทำไดน่�แพีค์ส์ จีำ�กัด 
• บัริ่่ษัทำไทำยเค์นเปเปอริ่์ จีำ�กัด (มห�ชัน) 
 โริ่งง�นปริ่�จีีนบัุริ่ี 
• บัริ่่ษัทำฟิินิค์ซี พีัลพี แอนด์ เพีเพีอริ่์ จีำ�กัด 
 (มห�ชัน)

รางวัลี่แห่งคัวามภูัมิใจั ปี 2563

บริษัทเอสิ่ซีจิี แพคเกจิจิิ�ง 
จิำากัด้ (มหาชิน)

ได้ริ่ับัริ่�งวััลชันะเลิศ
นวััตั้กริ่ริ่มแห่งชั�ตั้ิ 

ด้�นก�ริ่ออกแบับัผลิตั้ภัณฑ์์
และบัริ่่ก�ริ่ ปริ่ะจีำ�ปี 2563 

จี�กนวัตัั้กริ่ริ่ม Detect Odor 
& Monitoring (DOM) จี�ก
สำ�นักง�นนวััตั้กริ่ริ่มแห่งชั�ตั้ิ

บริษัทสิ่ยามคราฟท์
อุตุสิ่าหกรรม จิำากัด้ 

โรงงานบ้านโป่ง โรงงาน 
วังศาลา และโรงงาน
ไทยเคนเปเปอร์ จิำากัด้ 

(มหาชิน) โรงงาน
กาญจินบุรี และโรงงาน

ปราจิีนบุรี

ได้ริ่ับัริ่�งวััล CSR-DIW  
Continuous Award 2020 
จี�กกริ่ะทำริ่วังอุตั้ส�หกริ่ริ่ม

รางวัลระดั้บโลก WorldStar Packaging Awards 2020 จี�ก 
Packaging Organization (WPO) จีำ�นวัน 4 ริ่�งวััล ได้แก่

• ประเภท Point of Sale จีำ�นวัน 1 ริ่�งวััล
• ประเภท Luxury Packaging จีำ�นวัน 2 ริ่�งวััล

บริษัทสิ่ยามคราฟท์
อุตุสิ่าหกรรม จิำากัด้ 

โรงงานบ้านโป่ง

ได้ใบัริ่ับัริ่องอุตั้ส�หกริ่ริ่ม
สีเข้ียวั (Green Industry) 
ริ่ะดับั 4 จี�กกริ่ะทำริ่วัง

อุตั้ส�หกริ่ริ่ม

บริษัทได้น่าแพคสิ่์ จิำากัด้

ได้รัิ่บัริ่�งวััลสถุ�นปริ่ะกอบัก�ริ่ 
ดีเด่นตั้้นแบับัด้�นค์วั�ม
ปลอดภัย ปริ่ะจีำ�ปี 2563 
ริ่ะดับัปริ่ะเทำศ ริ่ะดับัทำอง 
จี�กกริ่ะทำริ่วังแริ่งง�น

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ 
จิำากัด้ (มหาชิน)

ได้ริ่ับัริ่�งวััล Kincentric 
Best Employer Awards 
2020 หริ่้อสุดยอดน�ยจ้ี�ง 

ดีเด่นแห่งปริ่ะเทำศไทำย ปริ่ะจีำ� 
ปี 2563 ซี่�งเป็นริ่�งวััลทำี�ได้ 
ดำ�เนินก�ริ่ม�แล้วักวั่� 20 ปี 
โดยพิีจี�ริ่ณ�จี�กปัจีจัียทีำ�ส่งผล 
ตั้่อค์วั�มยั�งยืนข้ององค์์กริ่ 
ผ่�นกริ่ะบัวันก�ริ่ตั้่�ง ๆ  เชั่น 
ก�ริ่สำ�ริ่วัจีค์วั�มค์ิดเห็นข้อง
พีนักง�น กริ่ะบัวันก�ริ่บัริ่่ห�ริ่
จีัดก�ริ่ทำริ่ัพียกริ่บัุค์ค์ลข้อง
องค์์กริ่ ก�ริ่สำ�ริ่วัจีมุมมอง

ข้อง CEO ด้�นนโยบั�ยทำี�ก่อ
ให้เกิดผลทำี�ยั�งยืนข้ององค์์กริ่ 
ริ่วัมถุึงค์วั�มสอดค์ล้องและ
ค์วั�มเชั้�อมโยงข้องภ�พีริ่วัม

บริษัทกลุ่มสิ่ยามบรรจิุภัณฑ์์ 
จิำากัด้ โรงงานสิ่งข้ลา

ได้ริ่ับัริ่�งวััลเจี้�หน้�ทำี� 
ค์วั�มปลอดภัยในก�ริ่ทำำ�ง�น

ริ่ะดับับัริ่่ห�ริ่ ดีเด่นริ่ะดับั
ปริ่ะเทำศ ปริ่ะจีำ�ปี 2563 

จี�กกริ่มสวััสดิก�ริ่และคุ้์มค์ริ่อง
แริ่งง�น กริ่ะทำริ่วังแริ่งง�น

รางวัลระดั้บประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2020 
จี�กกริ่มส่งเสริ่่มอุตั้ส�หกริ่ริ่ม กริ่ะทำริ่วังอุตั้ส�หกริ่ริ่ม 
จีำ�นวัน 10 ริ่�งวััล ได้แก่

• ประเภท Point of Purchase จีำ�นวัน 4 ริ่�งวััล
• ประเภท Consumer Packaging จีำ�นวัน 4 ริ่�งวััล
• ประเภท Eco Package จีำ�นวัน 1 ริ่�งวััล
• ประเภทบรรจุิภัณฑ์์เพ่�อการข้นสิ่่ง จีำ�นวัน 1 ริ่�งวััล

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง จีำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััท 
กล่�มสย�มบริริจ่ีภััณฑ์์ จีำ�กัด ได้รัิบริ�งวััลชนะเลิศจี�กก�ริปริะกวัด
ออกแบบบริริจ่ีภััณฑ์์ ได้แก� 

บัร่ิ่ษัทำไทำยเค์นเปเปอร์ิ่ จีำ�กัด (มห�ชัน) โริ่งง�นปริ่�จีีนบุัรีิ่ ได้รัิ่บัริ่ะดับัส้งสุดข้องริ่�งวััลอุตั้ส�หกริ่ริ่มสีเขี้ยวั 
Green Industry “อุตุสิ่าหกรรมสิ่ีเขี้ยวระด้ับที� 5 เครือข่้ายสีิ่เขี้ยว (Green Network)” (เลข้ทำี�ริ่ับัริ่อง 
GI 5-004/2564) 
ริ่�งวััลอุตั้ส�หกริ่ริ่มสีเขี้ยวั Green Industry คื์อ อุตั้ส�หกริ่ริ่มทีำ�ยึดมั�นในก�ริ่ปริ่ะกอบักิจีก�ริ่ทีำ�เป็นมิตั้ริ่ต่ั้อ 
สิ�งแวัดล้อม โดยมุ่งเน้นทีำ�ก�ริ่พัีฒน�และปรัิ่บัปรุิ่งอย่�งต่ั้อเนื�อง และปริ่ะกอบักิจีก�ริ่ด้วัยค์วั�มริ่ับัผิดชัอบั 
ต่ั้อสังค์มทำั�งภ�ยในและภ�ยนอกองค์์กริ่ตั้ลอดห่วังโซี่อุปทำ�นเพีื�อก�ริ่พัีฒน�อย่�งยั�งยืน



บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจีจิี�ง จีำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2586 1227-8

E-mail :  scgpackaging@scg.com
Website :  www.scgpackaging.com
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