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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: +66 2586 3333 โทรสาร: +66 2586 3007

E-mail: scgpackaging@scg.com
www.scgpackaging.com รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนเลขที ่ 0107537000921

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

ประเภทธุรกิจ	 บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจหลัก 
	 ในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	สายธุรกิจหลัก	 
	 คือ	สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ	รวมถึงธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 4,500,000,000	 บาท

	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 	 4,292,920,200	 บาท

	 หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 4,292,920,200	 หุ้น

	 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 -	ไม่มี	-

		 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เว็บไซต	์ www.scgpackaging.com

ติดต่อ	 โทรศัพท์	 +66	2586	3333

	 โทรสาร	 +66	2586	3007

	 อีเมล	 scgpackaging@scg.com

นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้ง	 ชั้น	1	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 โทรศัพท์	 +66	2009	9999

	 โทรสาร	 +66	2009	9991

	 เว็บไซต์	 http://www.set.or.th



โครงสร้างการก�ากับ 
ดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

สารบญั

2 210110

8 211

18 317126

30 172

62 198

76

88

108

การประกอบธุรกิจ 

และผลการด�าเนินงาน

งบการเงิน เอกสารแนบ*การก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

1. นโยบายและแนวปฏิบัติ
การก�ากับดูแลกิจการ  
ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได ้
จัดท�า

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

สารจากคณะกรรมการ และ
รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

งบการเงินรวมประจ�าปี 2564 
บรษิทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย

2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ

ผลการด�าเนินงานปี 2564 งบการเงินประจ�าปี 2564 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน)

3. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2564

โครงสร้างและการด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท

รายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญั 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และรายการระหว่างกัน

การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลส�าคัญอื่น

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

ในกรณทีีแ่บบ 56-1 One Report ฉบบัน้ีอ้างองิข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษัิท ให้ถอืว่าข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการน�าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้



ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

2564 2563 2562 2561 2560

งบกำ�ไรข�ดทุนรวม1

รายได้รวม 126,755 93,389 90,034 87,770 82,862 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 115,100 85,148 83,147 79,661 76,888 

EBITDA2 21,150 16,876 15,147 14,566 12,082 

กำ�ไรสำ�หรับปี3 8,294 6,457 5,269 6,066 4,425 

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

สินทรัพย์ 206,824 172,429 139,513 93,246 91,312 

หนี้สิน 84,524 62,588 76,697 39,986 35,661 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96,837 88,738 42,952 40,441 42,891 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 122,300 109,841 62,816 53,260 55,651 

หุ้น 

จ�านวนหุ้นที่ออก4
(ล้านหุ้น) 4,293 4,293 3,126 3,126 3,126 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น4
 (บาท) 22.56 20.67 13.74 12.94 13.72 

ก�าไรต่อหุ้น4
 (บาท) 1.93 1.95 1.69 1.94 1.42 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น4, 5
 (บาท)  0.65  0.45  0.98  0.50  2.50 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 33.6 29.9 57.9 25.8 176.6 

อัตราก�าไรสุทธิ6  (%) 6.7 7.0 5.9 7.0 5.4 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 5.1 4.7 5.1 7.4 6.1 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทใหญ่  (%) 

8.9 9.8 12.6 14.6 10.6 

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ:
1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
3 หมายถึง ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4 ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) และออกหุ้นสามัญปันผล 

จ�านวนหุ้นที่ใช้ค�านวณอัตราส่วนทางการเงินปี 2560-2561 ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการออกหุ้นสามัญปันผลเกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
5 ปี 2562 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.98 บาท ค�านวณเฉลี่ยจาก 1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.11111111 จากจ�านวนหุ้น 1,563 ล้านหุ้น
  2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจ�านวนหุ้น 3,126 ล้านหุ้น
6 อัตราก�าไรสุทธิ = ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขาย

2  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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15%
CAGR ป 2560-2564:

91,312 93,246

206,824

139,513

172,429

2560 2561 2562 2563 2564

23%
CAGR ป 2560-2564:

4,425

6,066

8,294

5,269
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2560 2561 2562 2563 2564

17%
CAGR ป 2560-2564:

81,455
87,255

124,223

89,070
92,786

11%

2560 2561 2562 2563 2564

CAGR ป 2560-2564:

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA

สินทรัพย์

ก�าไรส�าหรับปี*

รายได้จากการขาย

อัตร� EBITDA margin (%)

อัตร�ส่วนหนี้สิน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%)

ร�ยได้จ�กก�รข�ยต�มลูกค้�ปล�ยท�ง 

ซึ่งอยู่นอกประเทศไทย (%)

0.637% 0.839% 1.243% 0.648%

15% 17% 17% 18% 17%

0.7

5% 7% 6% 7% 7%

57%

*ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  3SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



43%
20%

15%

13%

3%
2%

2%
2%

ประเทศในกลุมอาเซ�ยน
(นอกประเทศไทย)

40%

ประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซ�ย

ประเทศเว�ยดนาม

ประเทศฟ�ลิปปนส

ประเทศมาเลเซ�ย

ประเทศอื่นในอาเซ�ยน

สหภาพยุโรป

ประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงินปี 2564
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศลูกค้า

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามธุรกิจ สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

   8,294
ล้�นบ�ท

สินทรัพย์

206,824
ล้�นบ�ท

33% 

14%
9%

29% 

3%
9%

3%

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ
แบบครบวงจร

รายไดจากการขาย
ที่เช�่อมโยงกับผูบร�โภค

กิจการบรรจุภัณฑจากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร

กิจการบรรจุภัณฑเยื่อและกระดาษ

กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

52%
15%

25%
8%

71%85%

อาหาร

เคร�่องดื่ม

สินคาอุปโภคบร�โภคที่มี

การหมุนเว�ยนอยางรวดเร�ว

(FMCG)

เคร�่องใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

กระดาษพ�มพเข�ยน

สินคาเพ��อใชในอุตสาหกรรม

สายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ

15%
33% 

14%
9%

29% 

3%
9%

3%

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ
แบบครบวงจร

รายไดจากการขาย
ที่เช�่อมโยงกับผูบร�โภค

กิจการบรรจุภัณฑจากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร

กิจการบรรจุภัณฑเยื่อและกระดาษ

กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

52%
15%

25%
8%

71%85%

อาหาร

เคร�่องดื่ม

สินคาอุปโภคบร�โภคที่มี

การหมุนเว�ยนอยางรวดเร�ว

(FMCG)

เคร�่องใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

กระดาษพ�มพเข�ยน

สินคาเพ��อใชในอุตสาหกรรม

สายธุรกิจเยื่อ
และกระดาษ

15%

124,223
ล้านบาท

ร�ยได้จ�กก�รข�ย

124,223
ล้�นบ�ท

EBITDA

  21,150
ล้�นบ�ท

4  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



SCGP ดำาเนินกลยุทธ ์
ตามเป้าหมายการเติบโต 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำา 
ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ ์
แบบครบวงจรในภูมิภาค



มูลค่�ก�รจัดห�ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

ล้�นบ�ท

ล้�นบ�ท ตัน

ล้�นบ�ท

ร้อยละ

ร้อยละ

สินค้�

5,421

958
044

1,251
100.0

99.99

11.0

20.7

2

570 1,817,694

30

1,140

3,807,853 429

28 580,000

55,315

0 100.00

14.2
0.608

16คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

ร�ย

ฝ�ย บ�ท

ชุมชน

ทุน ใน 62 โรงเรียน

ลบ.ม. คน

ศูนย์ บ�ท

ต้น

ร�ย

ร้อยละ 

ร้อยละ

ผลติภณัฑ์

คู่ธุรกิจที่ได้รับก�รประเมินคว�มเสี่ยง

ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม  

และก�รกำ�กับดูแล

สินค้�และบริก�รที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมภ�ยใน  

SCG Green Choice

ค่�ใช้จ่�ยและเงินลงทุนด้�นสิ่งแวดล้อม

(คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาท)

ก�รลงทุนเพื่อก�รวิจัย 

พัฒน�และนวัตกรรม

สัดส่วนก�รใช้พลังง�น

หมุนเวียน

จำ�นวนอุบัติเหตุถึงขั้น

เสียชีวิตในพื้นที่ทำ�ง�น 

พนักง�นและคู่ธุรกิจ

สร้�งฝ�ยชะลอนำ้� ก�รสนับสนุน 

สินค้�ชุมชน

ทุนก�รศึกษ� 

ช่วยเหลือเย�วชน

โครงก�รนำ้�เพื่อก�รเกษตร พนักง�นอ�ส�

ส่งเสริมก�รเรียนรู้

อ�ชีพในชุมชน

พัฒน�วิส�หกิจชุมชน - ร�ยได ้
จ�กโครงก�รหัตถกรรมจักส�น
จ�กวัสดุเหลือใช้ของโรงง�น

พัฒน�และ 
ขย�ยผล  
“ชุมชนไร้ขยะ”

ปลูกป่�บกในพื้นที่โรงง�น 

และพื้นที่นอกโรงง�น

อัตร�ก�รเจ็บป่วย 

และโรคจ�กก�รทำ�ง�น

ของพนักง�น

จำ�นวนก�รละเมิด 

สิทธิมนุษยชน

จำ�นวนพนักง�นผ่�นก�รเรียนรู ้

และทดสอบด้�นจริยธรรมและ 

สทิธมินษุยชน ผ่�น Ethics e-Testing

สัดส่วนก�รนำ�นำ้� 

กลับม�ใช้ซำ้�

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�ก 
ก�รทำ�ง�นถงึข้ันหยดุง�น 
ของพนักง�นและคู่ธุรกิจ

ปริม�ณของเสียจ�ก 
กระบวนก�รผลิต 
ในประเทศไทย 
นำ�ไปฝังกลบ

ลดปริม�ณของเสีย 

ต่อตันผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

กำ�จัดในประเทศไทย 

โดยก�รเผ�ทำ�ล�ยโดย

ไม่ได้พลังง�น

เทียบกบัปรมิาณ ณ ปีฐาน 2557

ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ลดลง ปริม�ณก�รใช้พลังง�นที่ลดลง

ปริม�ณก�รใช้นำ้�ที่ลดลง

คิดเป็นร้อยละ0.1
4.0

28.1

5.8

26.3

2.4ล้�นตัน 
ค�ร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่�

เทียบกับปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจ 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ

เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

เทียบกับกรณีปกติ  
ณ ปีฐาน 2557

คิดเป็นร้อยละ

คดิเป็นร้อยละ

เพตะจูล

ล้�น 
ลูกบ�ศก์เมตร ร�ยต่อ 1,000,000 ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

ร�ยต่อ 1,000,000 ชั่วโมงก�รทำ�ง�น

ข้อมูลสำ�คัญด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนปี 2564
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SUSTAINABLE
GROWTH WITH
MEGATRENDS
TO EVOLVE
THE WAY OF LIFE



ส�รจ�กคณะกรรมก�ร

“เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์
 และยกระดับประสบการณ์ในชีวิตประจำาวันของผู้บริโภค”

ในป ี  2564 เศรษฐกิจของอาเซียน
และเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจาก
วิกฤตการณ์การแพร ่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ที่ส ่งผลกระทบในวงกว ้าง  
อย่างไรกต็าม วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ 19 ในภมูภิาคอาเซียนในช่วงปลายปี 
เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการซ้ือ
ในกลุ ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยังสามารถ
เติบโตได้ เนื่องจากเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิต 
ประจ� า วัน  อี กทั้ ง ยั ง มีสัญญาณการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ท�าให้ความ 
ต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัว 
สงูข้ึน ประกอบกับประสทิธภิาพในการผลิต 
ส� าห รับภาค อุตสาหกรรมที่ ป รั บตั ว 
ดีขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ 
ความต้องการใช้บรรจภัุณฑ์เพิม่ขึน้ แม้ยงัคง 
ต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและ
ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการ 
กลายพันธุ ์ของไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไป

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ท่ีต้องเผชิญ SCGP 
ยังสามารถด�าเนินกลยุทธ์ตามเป้าหมาย
การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่
การเป็นผู้น�าด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบ
ครบวงจรในภมูภิาค รวมถงึการด�าเนนิงาน 
ตามแผนในการรับมือกับผลกระทบท่ี
เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่าง
ระมัดระวังด ้วยกลยุทธ ์การขยายฐาน
การผลิตและขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร 
(Merger & Partnership) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการเข ้าถึง 
ตลาดใหม่ทีม่โีอกาสเตบิโตสงูในระดบัสากล  
ซึ่งท�าให้ SCGP สามารถขยายฐานลูกค้า 

และขยายขอบเขตการท�าธุรกิจได้มาก 
ยิง่ขึน้ โดยในปี 2564 SCGP ได้เข้าถอืหุน้ 
กิจการโซลูชันด ้านบรรจุภัณฑ์อาหาร 
ในสหราชอาณาจกัร (Go-Pak UK Limited) 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปรายใหญ่
ในประเทศเวยีดนาม (Duy Tan Plastics 
Manufacturing Corporation) กิจการ 
บรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟกูในประเทศอนิโดนีเซีย 
(Intan Group) และการขยายธุรกิจเข้าสู่
ตลาดวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการ
ลงทนุในประเทศสเปน (Deltalab, S.L.)

เ น่ืองจากบรรจุภัณฑ ์ เป ็นส ่วนส�าคัญ 
ในห่วงโซ่การผลิตของลูกค้า SCGP จึงมุ่ง
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและเป็น 
ส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนัของผูบ้รโิภคด้วย 
การพฒันาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
ผ่านนวัตกรรมที่มาจากความเช่ียวชาญ
ของพนักงานและความร่วมมือกับลูกค้า 
ในการพัฒนาโซลูชัน สินค้า และบริการที ่
ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ในปัจจบุนัและอนาคต 
โดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร ์ซและธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เติบโตสูงในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน SCGP ยังคงมุ ่งเน ้น
การปรับปรุ งและเพิ่ มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและการด�าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
อาท ิระบบดจิทิลัเทคโนโลย ี(Digitization) 
ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ  ( A u t o m a t i o n )  
ระบบป ัญญาประดิษฐ ์  (A r t i fic ia l 
Intelligence: AI) เพือ่ช่วยในการวเิคราะห์ 
คาดการณ์ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และผลิตผล (Productivity)  
เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า  

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ยกระดบัประสทิธิภาพการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถงึการบริหารสภาพคล่องที่สอดคล้อง
กับสภาวะของธุรกิจ

นอกจากน้ี SCGP ได้ให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และมุ่งยกระดับ 
การด� า เนินธุ รกิ จตามกรอบแนวคิด 
ESG โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบาย 
บรรษัทภิบาลในทุกหน่วยงานและทุก 
ประเทศที่ SCGP ไปลงทุน การบริหารงาน 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุน
การมีส ่วนร ่วมและการส่ือสารกับผู ้ม ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดูแล 
ช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล ้อมผ ่าน
กิจกรรมและโครงการส�าคัญต่าง ๆ  รวมถึง 
การก�าหนดเป้าหมายระยะยาวในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป ็นศูนย ์  
(Net Zero) ในปี 2593 ส่งผลให้ในปี 2564 
SCGP ได ้รับรางวัล Sustainability 
Excellence ประเภท Rising Star 
Susta inab i l i ty  Awards ส� าหรับ
บริษัทที่มีการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื และรางวลั Business 
Excellence ประเภท Best Deal of  
the Year Awards ส�าหรับบริษัทที่มีความ 
ยอดเย่ียมและโดดเด่นในการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนต ่อประชาชนทั่วไป 
เป็นครั้งแรก (IPO) จากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย อนัเป็นรางวลัทีท่รงเกยีรติ 
และเป็นความภาคภูมิใจซึ่งสะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของ SCGP ในการมีส่วน 
ช่วยยกระดับมาตรฐานและร่วมสร้าง 
การเติบโตแก่เศรษฐกิจและสังคมไทย 
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
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จากความทุ ่มเทตลอดระยะเวลา 1 ป ี
ที่ผ่านมา ท�าให้ SCGP เติบโตอย่างมั่นคง 
ท่ามกลางความท้าทาย โดยมีรายได้จาก 
การขายรวม  124 ,223  ล ้ านบาท  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 34 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ก�าไร 
ส� าห รับป ี เท ่ ากับ 8 ,294 ล ้ านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เม่ือเทียบกับปีก่อน 
คณะกรรมการบริษัทจงึมมีตเิสนอให้ทีป่ระชุม 
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2565 อนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 
2,790 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 33.64 
ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินรวม ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผล โดยแบ่ง
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ  
0.25 บาท และเงินป ันผลประจ�าป  ี
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ในปี 2565 SCGP ยังคงวางกลยุทธ  ์
เพื่อรักษาความเป ็นผู ้น�าด ้านโซลูชัน 

บรรจุภัณฑ ์แบบครบวงจรด ้ วยการ
สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ 
โดยร ่ วมมือกับพันธมิตรในอาเซี ยน 
อันเป ็นพื้นที่ยุทธศาสตร ์  เพื่อเข ้าถึง 
โอกาสในตลาดใหม่นอกภูมิภาค วาง 
โมเดลขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน�้า 
การกระจายฐานลูกค้าในหลากหลาย
อตุสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าอปุโภค
บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ 
อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อ
สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและ 
การแพทย์ ที่ยังมีการเติบโตได้ดี เนื่องจาก 
เป็นสนิค้าทีม่คีวามจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั 
และบริษัทยังคงด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด
กับลูกค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและโซลูชัน
บรรจุภัณฑ ์ตอบสนองความต ้องการ 
ท่ีเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์
และพฤติกรรมของผู ้บริ โภค รวมถึง 
การเพิ่มความสามารถและศักยภาพ 
ในการจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้อง

กับการเติบโตของธุรกิจ และการบริหาร
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่าน 
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า คู่ธุรกิจ 
ลูกค้าและผู้เกีย่วข้องทกุฝ่าย สถาบนัการเงนิ 
ทั้ ง ในและต ่ า งประ เทศที่ สนั บสนุ น 
การด�าเนนิงานด้วยดตีลอดมา รวมถงึพนกังาน 
ทุกคนที่ทุ ่มเทสรรพก�าลัง ท�าให้ภารกิจ 
องค์กรบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับจาก 
นักลงทุน ทั้งนี้ SCGP ยังคงมุ่งมั่นในการ 
พฒันาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้าสูร่ะดบัสากล 
ที่ม่ันคงและยั่งยืน พร้อมเคียงข้างลูกค้า 
ควบคู ่ไปกับการยกระดับประสบการณ ์
ในทุก ๆ วันของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น โดยม ี
ESG เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
ให้แข็งแกร่ง เพื่อสังคมที่น่าอยู ่ คนท่ีมี
คุณภาพ และโลกที่ยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มกราคม 2565

(นายวิชาญ จิตร์ภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่21 มถุินายน 
2562 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�า
ทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ก�ากับดูแลและตรวจสอบการด�าเนิน
งานในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าท่ี
ที่ก�าหนดไว ้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว สรุปได้ว่าการ
ด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เพียงพอ นอกจากน้ี คณะกรรมการ 
ตรวจสอบยงัคงเน้นบทบาทในการน�า Digital 
Technology มาใช้ในการตรวจสอบ  
การก�ากับดูแล การก�าหนดกลยุทธ ์  
การปฏิบัติงาน และการติดตามผล 

ปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 5 คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
ร่วมประชมุครบทกุครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
ที่ดี ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบม ี
การประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมิน 
ตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
หัวข ้อที่ประเมิน ได ้แก ่  โครงสร ้าง 
และคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบ การปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการประชมุ 
ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ  
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ 
พิจารณาอนุมั ติ แผนงานตรวจสอบ 
งบประมาณ และก�าลังพลของส�านักงาน

ตรวจสอบให้เหมาะสมและเพียงพอกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของส�านักงาน 
ตรวจสอบ สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ในรอบปี 2564 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
ข้อมลูท่ีส�าคญัของงบการเงนิรายไตรมาส 
และประจ�าปี 2564 ของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) งบการเงนิรวม 
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดท�า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระ
ส�าคัญ รายการพิเศษ ซึ่งรวมถึงการ
สอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
การเงินและผู้อ�านวยการส�านักงาน
บัญชี เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการ
จัดท�างบการเงิน และได้รับค�าช้ีแจง 
จากผู ้สอบบัญชี ฝ ่ายจัดการ และ 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ 
จนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�างบการเงิน 
รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ในงบการเงนิ เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิ จงึได้ให้ความเหน็ชอบงบการเงนิ 
ดังกล ่าวที่ผู ้สอบบัญชีได ้สอบทาน 
และตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการ 
ได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มี
สาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 
เรื่องส�าคัญจากการตรวจสอบ (Key  
Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์
อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย ์  (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2564 ผู้สอบบัญชี
ไม่ได้มีข้อสังเกตและไม่พบพฤติการณ์
อันควรสงสัย

2. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนด 
กรอบการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายงานของกรรมการท่ี
เกีย่วข้อง พบว่าสอดคล้องตามนโยบาย
การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
กรอบที่ก�าหนดไว้ พร้อมทั้งเปิดเผยให้
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ
อย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด 

3. การสอบทานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 
การพัฒนาอย ่างยั่งยืนภายใต ้หลัก 
บรรษทัภิบาล   โดยอ้างองิตามมาตรฐานสากล
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization 
for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ส�านักงาน
คณะกรรมการก� ากับหลั กทรัพย ์
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และตลาดหลั กทรัพย ์  ( ก .ล .ต . ) 
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
(ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2564  
มี การทบทวนและปรับปรุ ง คู ่ มื อ 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อ
ความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ทีัง้ในระดบัประเทศและ
มาตรฐานสากล และการด�าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ด้านการก�ากบัดแูล สอบทานประสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่าย 
จัดการ และพนักงานปฏิ บัติตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จดัการเป็นแบบอย่างทีด่ ีพนกังานทีท่�า 
แบบทดสอบทกุคนผ่านการทดสอบ Ethics  
e-Testing ด้วยคะแนนร้อยละ 100  
ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 บริษัท 
ให้ความส�าคญัเร่ืองการต่อต้านคอร์รปัชนั 
โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วม 
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: “CAC”) ตัง้แต่ปี 
2563 และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง
เป็น Certified Company นอกจากนี ้
ยังขยายผลไปสู ่คู ่ ธุ ร กิจโดยจัดท�า 
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางในการด�าเนิน 
ธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ควบคู ่ ไปกับการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ ค� านึ งถึ งสั งคมและสิ่ งแวดล ้อม 
เป็นรูปธรรมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด 

4. การสอบทานระบบการประเมิน 

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนด
โครงสร ้างและผู ้รับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติ
กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเส่ียง 
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ทบทวน
ความเส่ียงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และหน่วยงาน 
บรหิารความเส่ียง ท�าหน้าทีจ่ดัท�ารายงาน 
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ต ่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม�่าเสมอในรูปแบบ Risk Dashboard 
ทั้งนี้ คณะจัดการบริหารความเส่ียงได้
ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งในการวางแผนธุรกิจ 
ระยะกลาง แผนธุรกิจประจ�าปี และใน 
แต่ละโครงการลงทุน เพื่อให้บริษัท 
มีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจ
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

บริษัทยังให้ความส�าคัญกับ Emerging 
Risk ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยง
ท่ีมีนัยส�าคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น ความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่อง
มาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ความ
เสี่ยงจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ
การปรบัเปลีย่นไปสูเ่ศรษฐกจิหมนุเวยีน 
และความเส่ียงด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง 
การปฏบิตัิตามกฎหมายคุม้ครองข้อมลู 

ส่วนบคุคล โดยบรษิทัได้ประกาศนโยบาย 
การคุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคลของ 
เอสซีจ ีแพคเกจจ้ิง (SCGP Privacy Policy)  
เพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการข้อมูล 
ส่วนบคุคล และด�าเนนิการเตรยีมระบบ 
ต่าง ๆ  เพือ่รองรบัการปฏบิตัติามกฎหมาย 
โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยง 
ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล 

5. การสอบทานการก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงาน (Compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การด�าเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
(Compliance Policy & Guideline) 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหาร
งานด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Management System-
CMS) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน  
ISO 19600 และน�าไปประยุกต์ใช ้
ให้เหมาะสมกบักลุ่มธรุกจิ โดยบรูณาการ 
กบัระบบบรหิารงานต่าง ๆ มกีารจดัท�า
แนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการ
ตรวจประเมนิ (Checklist) เพือ่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ส�าคัญ มีการประเมินผลกระทบจาก 
กฎหมายใหม่/หรือการเปล่ียนแปลง 
กฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และส่งถึงมือผู้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได ้อย ่างสอดคล้อง ถูกต ้อง  
และทนัท่วงที 

รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
(Business License Management 
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System) โดยใช้ระบบ IT เป็นเคร่ืองมอื 
ช่วยในการจัดเก็บ ติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และรายงานผลต ่อ 
คณะจดัการบรหิารความเสีย่งเป็นระยะ 

6. การประเมินและสอบทานระบบ 

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน
และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�านักงาน
ตรวจสอบได้รายงาน ซึ่งเป็นภารกิจ
หนึ่งที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรส�านักงาน
ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของส�า นักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามคีวาม
เพียงพอ เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็น
ของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการ
สอบทานไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษัท ฝ่ายจัดการเน้นการสร้าง
ความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน 
(Proactive and Preventive System) 
ประกอบด้วย Ethics e-Testing  
และ e-Policy e-Testing แนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมท่ีดีตามแนวป้องกัน 
3 ด ่าน (Three Lines Model) 
สื่อสารกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ 
ประเด็นส�าคัญท่ีตรวจพบ จัดฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับ 
เกิดความเข้าใจร่วมกนัในเรือ่งความเส่ียง 
ผลกระทบ และการควบคุมภายใน 
ท่ีส�าคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน 
น�าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมของแต่ละ 
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ีได้น�าแบบประเมินตนเอง
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมของแต่ละ
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เน ้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่
ลงทนุในต่างประเทศ โดยตระหนกัเรือ่ง
การก�ากับดูแล ความเส่ียง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และ  
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง ส�านกังานตรวจสอบ 
ร่วมกบัผู้ปฏิบตังิาน (First Line) พฒันา
รายงาน โดยใช้ Data Analytics 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจ
ใช้ก�ากับดูแลงานในความรับผิดชอบ  
และผู ้ตรวจสอบสามารถใช ้ในงาน 
ตรวจสอบไปพร้อมกัน

7. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กฎบตัรส�านกังานตรวจสอบเป็นประจ�า
ทุกปี ในปี 2564 ส�านักงานตรวจสอบ
ด�าเนนิการตรวจสอบทัง้ด้านการปฏิบตัิ
งานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทัง้ส้ิน 66 โครงการ ไม่พบประเดน็ที่
เป็นสาระส�าคญั ส�านกังานตรวจสอบได้
ทบทวนและปรบักลยทุธ์การปฏบัิตงิาน
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โควิด 19 และความเส่ียงในยุค New 
Normal โดยใช้ Machine Learning 

(ML), Robotics Process Automation 
(RPA), Data Analytics (DA) วิเคราะห์
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ลง Fieldwork เท่าที่จ�าเป็น สร้าง
ความตระหนักรู ้ด ้านการก�ากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
เรื่อง Cyber security รวมถึงการจัด
สมัมนา Online จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
ด้าน Data Science ให้ผู้ตรวจสอบ
เพื่อสามารถเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นได้ 
จัดกิจกรรม Hackathon ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบเสนอ
โครงการภายใต ้แนวคิดในการน�า 
Digital Technology มาประยุกต์ใช ้
ในการตรวจสอบ ศึกษาและผลักดัน 
แนวทางป้องกัน 3 ด ่าน (Three 
Lines Model) อย่างต่อเนื่อง เช่น  
ให้ First Line ล�าดบัสูงสุดของหน่วยงาน 
มีบทบาทส�าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบัพนักงาน ส่ือสารและให้ค�าแนะน�า 
กับผู ้ ใ ต ้บั ง คับบัญชา เพื่ อร ่ วม กัน 
ประเมนิความเสีย่ง ก�าหนดการควบคุม 
ตดิตามผลการปฏบิตังิาน ฯลฯ ท้ังระบบ 
งานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของ
บริษัท พัฒนาผู้ตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการก�ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง 
การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ  
การควบคุมภายในของบริษัทย ่อย 
ทั้งในและต่างประเทศ จัดท�าและ 
ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายใน
เพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เปลี่ยนแปลงจากการน�าเทคโนโลยี 
มาประยกุต์ใช้ จดัประชมุเชิงปฏบิตักิาร 
ทั้ ง ด ้ านการป ฏิบั ติ ง านและด ้ าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เผยแพร่ความรู ้
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง  
การควบคมุภายใน และผลการตรวจสอบ

8. การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรยีน 

และแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดท�าระบบรับข้อร้องเรียน
และแจ ้งเบาะแสส�าหรับพนักงาน 
และบคุคลภายนอก โดยบคุคลภายนอก
สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.
scgpackaging.com ทั้งภาษาไทย
และอังกฤษได้ตลอดเวลา เพิ่มเติมจาก
การรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 
E-mail จดหมายถงึคณะกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักงาน
ตรวจสอบ ส�านักงานเลขานุการบริษัท 
ในปี 2564 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบ
ข้อร ้องเรียนที่ บุคคลภายนอกและ
พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
ของผู้กระท�าความผิดอันเกิดจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบาย 
บรรษัทภบิาล อดุมการณ์ 4 จรรยาบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือจรรยาบรรณ 
คู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง ด�าเนินการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงแล ้วเสร็จรวม  
7 เร่ือง (อยูร่ะหว่างการสอบสวน 1 เรือ่ง) 
แบ่งเป็นเร่ืองทีไ่ม่เป็นไปตามข้อร้องเรยีน 
หรือหลักฐานไม ่ชัด เจน 4 เรื่ อง  
ผดิจรรยาบรรณ 1 เรือ่ง การบรหิารงาน
ทีไ่ม่เหมาะสม 2 เรือ่ง ไม่มเีรือ่งเกีย่วกบั 

นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั นโยบายการ
แข่งขันทางการค้า สิทธิมนุษยชน และ
การใช้ข้อมูลภายใน โดยมูลค่าความ
เสียหายไม่มีนัยส�าคัญ ข้อเท็จจริงจาก
การสอบสวนได้น�ามาก�าหนดวิธีปฏิบัติ
และแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ผลสรุป บทลงโทษและการก�าหนด
แนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะ 
เกดิขึน้ได้ในระบบต่าง ๆ  การตรวจสอบ
การทุจริต การประเมินความเสี่ยง และ
ความเหมาะสมกับสภาพการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

9. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

และค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี
จ�ากัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ัง 
เ ป ็ นผู ้ ส อบ บัญชี ขอ งบ ริ ษัทและ
บริษัทย ่อย โดยก�าหนดให ้ มีการ 
คัดเลือกส�านักงานสอบบัญชีทุกรอบ  
5 ป ี  ทบทวนและเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปี เพื่อค�านึงถึง
ความเป็นอิสระ ศักยภาพ คุณภาพงาน 
ข้อเสนอการให้บรกิาร วธิกีารตรวจสอบ 
บญัช ีและเพือ่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ
ในการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีหลัก  
(Key Audit Partner) ตามประกาศ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ ผลการปฏบิตังิาน 

ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระ มีทักษะความรู ้ความสามารถ  
มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบและให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือ 
จากการสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและมีมติ เ ห็นชอบ 
ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 
หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565 หรือ 
นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 10235 แห่งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 
2565 และอนมัุตค่ิาสอบบญัชงีบการเงนิ 
ประจ�าป ี 2565 และค่าสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท 
และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งสิ้น 
2.675 ล ้านบาท รวมทั้งรับทราบ 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี 2565 
ของบริษัทย ่อย ซึ่งตรวจสอบโดย 
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี 
ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็น 
ผู ้ รับผิดชอบค ่าสอบบัญชี เป ็นเงิน
จ�านวน 23.85 ล้านบาท
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัทได ้ มีมติแต ่งตั้ ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพือ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา ในปี 2564 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
มีการประชุมรวม 6 คร้ัง ซึ่งกรรมการ
เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 สรุป
สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน ้าที่ ในป ี 
2564 ได้ดังนี้

1. การเสนอแนะ / ทบทวนนโยบาย 

และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ม ี
มติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ให ้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ด้านบรรษัทภิบาลของ SCGP เพิ่มเติม 
เพื่อส่งเสริมแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการเติบโต
ของ SCGP ซึง่มกีารท�าธรุกรรมทีซ่บัซ้อน 
และหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีธุรกิจ
ในต่างประเทศกว้างขวางมากขึ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ 
SCGP เพิ่มเติมดังนี้ 

• นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
• นโยบายด้านภาษี
• นโยบายด้านการบรหิารความหลากหลาย 

และยอมรบัความแตกต่างของบคุคล
• แนวปฏิบัติในกรณีท่ีกรรมการบริษัท

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• แนวปฏบิตักิารพฒันาคณะกรรมการ

บริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มี 
มติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ 
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนว 
ปฏบิติัด้านบรรษทัภบิาลของ SCGP เพือ่ให้ 
ม่ันใจว่าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของ SCGP มีความเหมาะสมกับ
กลยทุธ์ของบรษิทัและการเปลีย่นแปลง
ต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
และการบรหิารจดัการทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่ม 
มูลค่าระยะยาวให้ผู ้ถือหุ ้น รวมถึง 
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายและสนับสนุนส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของ SCGP  
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายและแนว
ปฏิบัติด ้านบรรษัทภิบาลที่ปรับปรุง 
ในปี 2564 มีดังนี้

• จรรยาบรรณ SCGP
• นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและ

การสรรหากรรมการบริษัท
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
• นโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อย

• โครงสร้างบรรษัทภิบาล SCGP
• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
• กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา
• กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทน
• กฎบัตรส�านักงานตรวจสอบ

2. การปรับปรุงขอบเขตหน้าที่และ 

การมอบหมายกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 
ได ้มีมติ เห็นชอบตามข ้อเสนอของ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา
ให้ปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ และ
มอบหมายกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 
และตามความรู ้ ค วาม เชี่ ย วชาญ 
และประสบการณ ์ของกรรมการ  
เพื่อเสริมสร ้างการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการชุดย่อยที่มีประสิทธิผล

3. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

แทนกรรมการที่ลาออกในปี 2564 

และกรรมการที่ครบก�าหนดออก

จากต�าแหน่งตามวาระในปี 2565

สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทน 
กรรมการที่ลาออกในปี 2564 ให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้ง 
และแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจาก 
ต�าแหน่งตามวาระในปี 2565 เพือ่เสนอให้ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนเสนอ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลือกตัง้ในปี 2565 โดย
ค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง 
คณะกรรมการทั้ ง ในด ้ านความ รู ้  
ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ เพศ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
(Board Skills Matrix) เพื่อส่งเสริม
มุมมองและวิสัยทัศน ์ที่กว ้างขวาง  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
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นอกจากนี ้เพือ่สนบัสนนุการมส่ีวนร่วม
ของผู ้ถือหุ ้นในการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ 
ตามข ้อ เสนอของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา ในการให้สทิธ ิ
แก่ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยในการเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2565 ระหว่างวนัที ่2 สงิหาคม 
- 2 พฤศจิกายน 2564 โดยได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ ตลอดจน
ลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านทางระบบ SET Link ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซต์ของบริษทั เพือ่ให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
ประกอบการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาตามล�าดับ 

4. การเพิม่พนูความรู้และความสามารถ 

ของกรรมการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในปี 
2564 รวม 2 คน เพื่อให้มีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามที่ ได ้ รับมอบหมาย รวมไปถึง
การให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แนวทางการ
ด�าเนนิธรุกจิ นโยบายด้านบรรษทัภบิาล 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
SCGP

จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง  
และประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการ 
บริษัทและองค์กรภายนอกที่มีความรู้
และประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ  รวม 3 คร้ัง 
เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่ ส� า คั ญ แ ล ะ อ น า ค ต ข อ ง ต ล า ด 
บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลง 
ด้านพลังงาน การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึง 
ถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล 
(Environmental, Social and 
Governance - ESG) รวมถึงการท�า 
กจิกรรมเพือ่สังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR) ในระดับชุมชน 
เพือ่เพิม่พนูความรูใ้ห้กบักรรมการทัง้ใน
ด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
กบัธรุกจิ และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

(ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมและสรุปสาระ
ส�าคัญของแนวปฏิบัติและข้อแนะน�า
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ท่ีเผย
แพร่โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  
และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ให้กรรมการรับทราบ เพื่อให้กรรมการ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงด้าน 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้อย่างครบถ้วน 
และต่อเนื่อง 

การด�าเนินธุรกิจตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด ้านบรรษัทภิบาลของ 
SCGP อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ SCGP 
ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 จากสมาคม 
ส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และได้รับการประเมิน 
ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าป ี  
2564 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ในระดับดเีลศิ นอกจากนี ้ตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ SCGP 
เป็นหน่ึงในรายช่ือหุ้นยั่งยืนประจ�าปี 
2564 อีกด้วย
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

ในระหว ่างป ี  2564 คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม
จ�านวน 7 ครั้ง ซ่ึงกรรมการเข ้าร ่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้มีการ 
พิจารณาค ่ าตอบแทนของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู ้บริหารระดับสูง
ของบริษัทให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติ
งานและสอดคล้องกับผลประกอบการ 
เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู ้บริหาร
ระดับสูงในการบริหารงานให ้บริษัท 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้ยังให้ความเห็นและค�าแนะน�า 
ฝ่ายจดัการเรือ่ง นโยบายการดแูลพนกังาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
การก�าหนดค ่าตอบแทนที่ เหมาะสม 
เพือ่สร้างขวญัก�าลังใจให้พนักงาน ตลอดจน 
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่
กับองค์กร

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัทภายใต้ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่ำาหนด

ไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 

และสมเหตุสมผล โดยพิจารณา 

ผลตอบแทนเปรียบเทยีบกบับรษิทั

จดทะเบียนและบริษัทชั้นนำาอื่น ๆ  

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในนามคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

(นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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SCGP ตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้า
และเป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตประจำาวัน 
ของผู้บริโภค



ผลการดำาเนินงาน
ปี 2564

ผลก�รดำ�เนินง�น
ของธุรกิจ
SCGP รักษาความเป็นผู้นำาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจร มุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน

ระดับภมูภิาคตามแผนธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ท่ามกลาง

ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์

การแพร่ระบาดและการกลายพนัธุข์องโรคโควดิ 19 

ด้วยการขยายการผลิตและสร ้างการเติบโต

ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการ 

ผนึกความสามารถระหว่างกัน เพื่อเพิ่มสัดส่วน 

การขายบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ม ี

อัตราการเติบโตสูง รวมถึงการพัฒนาโซลูชัน 

ด้านบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย  ์

ความต้องการของลกูค้าและผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง 

โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(ESG) อันเป็นหัวใจในการดำาเนินธุรกิจ

ในปี 2564 SCGP มีรายได้จากการขายรวม 124,223 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Merger & Partnership) และการขยายก�าลังการผลิต 
(Organic Expansion) ประกอบกับมีป ัจจัยเกื้อหนุนจาก 
ความต้องการซื้อในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรม
อาหาร ธุรกิจบริการด้านอาหาร รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ียังคง
เติบโตได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นการที่ SCGP มีฐานการผลิตในหลาย
ประเทศและผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม 
ช ่วยกระจายความเส่ียงที่ เกิดขึ้นจากความไม ่แน ่นอนของ 
ปัจจัยภายนอกได้ดี ทั้งนี้  การบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุก 
ในภาวะที่ ต ้ อ ง เ ผชิญกั บต ้ นทุ นที่ อ ยู ่ ใ น ระดั บสู ง  และ 
การพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ท�าให้ SCGP มี EBITDA เท่ากับ 21,150 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน และมีก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 
8,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เม่ือเทียบกับปีก่อน
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สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

(Integrated Packaging Business) 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
ในปี 2564 เท่ากับ 105,834 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 34  
จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการซื้อสินค้า 
ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค อาหารและ
เครื่องดื่ม และสินค้าเพื่อสุขอนามัยส่วนตัว ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา 
SCGP ได้ขยายก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ของ Fajar 
และยังมีการรวมผลการด�าเนินงานของ SOVI, Duy Tan,  
Intan Group และ Deltalab จากการท�า M&P ส่วน EBITDA 
เท่ากับ 16,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  

(Fibrous Business) 

รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษเท่ากับ 
20,656 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 34 จากปีก่อน โดยสาเหตหุลัก 
มาจากการขยายธรุกิจบรรจภุณัฑ์อาหาร การรวมผลการด�าเนนิงาน 
ของ Go-Pak และราคาของเยื่อและเยื่อเคมีละลายได้  
(Dissolving Pulp) ที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูง ส�าหรับ EBITDA 
เท่ากับ 4,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 341 จากปีก่อน

ความท้าทายของธุรกิจ

ในปี 2564 SCGP ยังคงเผชิญความท้าทายจากวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจากการประกาศใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของการอปุโภคบรโิภคในภูมภิาค 

รายไดจากการขาย

105,834
ลานบาท
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16,078
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เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

34 เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

2

รายไดจากการขาย

20,656
ลานบาท

EBITDA

4,526
ลานบาท

เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

34 เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

341

รายไดจากการขาย

105,834
ลานบาท

EBITDA

16,078
ลานบาท

เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

34 เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

2

รายไดจากการขาย

20,656
ลานบาท

EBITDA

4,526
ลานบาท

เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

34 เพ��มข�้น
รอยละ 
จากปกอน

341

ประกอบกับต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการ
ชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความต้องการ
บรรจุภณัฑ์ในกลุ่มท่ีมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
เช่น อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ
บรกิารด้านอาหาร และธรุกจิอคีอมเมร์ิซยงัคงเตบิโตได้ด ีในขณะที ่
ความต้องการใช้กระดาษพมิพ์เขยีนปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน
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การพัฒนาองค์กรด้านธุรกิจและ 

การลงทุน

• เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน 
Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ซึง่เป็น
หนึง่ในผูน้�าในการให้บรกิารโซลูชนัด้าน
บรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร 
ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดย Go-Pak 
มสี�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีส่หราชอาณาจกัร 
มีฐานการผลิตอยู ่ทางตอนใต ้ของ
ประเทศเวียดนาม

• เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ใน 
Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation Joint Stock Company 
(Duy  Tan)  ซึ่ ง เป ็นผู ้ ผลิ ตสินค ้ า 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid 
Packaging) ชัน้น�าในประเทศเวยีดนาม 
มลีกูค้าเป็นบรรษทัข้ามชาตแิละเจ้าของ
แบรนด์สนิค้าอปุโภคบรโิภคในประเทศ
ที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่

• เข้าถือหุ ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 
20.0 ใน Visy Packaging (Thailand) 
Limited ส่งผลให้ SCGP มีสัดส่วน 
การถือหุ ้น ใน V isy Packag ing 
Thailand เพิ่มขึ้นจากเดิมร ้อยละ 
80.0 เป็นร้อยละ 100.0 และขยายก�าลงั 
การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบกดขึ้นรูปด้วย

ความร้อน (Thermoform) สายการผลิต 
ที่ 7 พร้อมด้วยคลังสินค้าใหม่ ส่งผลให้
ก�าลงัการผลติรวมของ Visy Packaging 
Thailand เพิ่มขึ้น 347 ล้านชิ้น หรือ
ประมาณร้อยละ 15 - 20 ขึ้นอยู่กับ 
กลุม่ผลติภัณฑ์ของบรษิทัในช่วงเวลานัน้

• เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ใน 
Intan Group ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ผลิต 
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
อาหาร เคร่ืองดืม่ และผลติภณัฑ์อปุโภค
บริโภค ทั้ งที่ เป ็นบรรษัทข ้ามชาต ิ
และเจ้าของกิจการภายในประเทศ
อินโดนีเซีย

• เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.0 ใน 
Deltalab, S.L. (Deltalab) ซ่ึงเป็นบริษทั 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
สเปน โดยการลงทุนครั้งนี้สอดคล้อง 
กับเมกะเทรนด ์ ในการดูแลรักษา
สุขภาพและแนวโน้มการเข้าสู ่สังคม 
ผู้สูงอายุ

• ลงทุนขยายก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ ์
อาหารจากกระดาษเพิม่ขึน้ 1,615 ล้านชิน้ 
ต่อปี ที่โรงงานจังหวัดราชบุรี และที ่
โรงงาน Binh Duong ประเทศเวยีดนาม 
และยังขยายก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารจากเ ย่ือธรรมชาติ เพิ่ มขึ้ น 
223 ล้านช้ินต่อปี ที่โรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนิน
การผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต รองรับ
การขยายตลาดและความต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในตลาดต่างประเทศ

• ลงทุนสร ้างฐานการผลิตกระดาษ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ทางตอนเหนือของ 
ประเทศเวยีดนามโดยบรษิทั Vina Kraft 
Paper Co., Ltd. (VKPC) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ 
ทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) โดยคาดว่าจะพร้อม 
ด�าเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567
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การพัฒนาบุคลากร

• สนับสนนุการพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 
ตาม SCGP Learning Framework 
เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
ทีท่นัต่อสถานการณ์ สามารถตอบโจทย์ 
ความท ้าทาย ความต ้องการและ
ไลฟ์สไตล์ผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งในส่วน
ของความรู ้ความสามารถตามหน้าที่ 
(Functional Competency) และ
ความรู้ความสามารถด้านการเป็นผู้น�า 
(Leadership Competency) ผ่าน 
รปูแบบการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย
และกระบวนการเรียนรู้ 70 20 10 โดย
พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่าน Learning Platform และ
เน้นประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียน 
สอดคล้องกับ People Capability  
และ Organization Capability

• สามารถออกแบบเส้นทางอาชีพของ
ตนเองได ้ผ ่านการประเมินความรู ้ 
ความสามารถ (Competency) ของตนเอง 
เทยีบกบัต�าแหน่งงานในองค์กร ซ่ึงท�าให้ 
พนกังานสามารถมองเหน็ความก้าวหน้า 
ในเส ้นทางอาชีพ (Career Path) 
ของตนเองได้ และยงัเป็นกลไกทีก่ระตุน้
ให ้พนักงานตระหนักถึงการเรียนรู ้  
การพฒันาตนเอง ให้มคีวามรูค้วามสามารถ 
มากย่ิงขึ้นกว่าเดิม สามารถตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์องค์กร ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตนเอง และสามารถส่งมอบ
คุณค่าไปถึงลูกค้าได้อย่างภาคภูมิใจ

• ประเมนิพนกังานกลุ่มศักยภาพ (Talent) 
เป ็นประจ�าทุกป ี  พิจารณาเกณฑ์ 
การประเมินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) ของบริษัท 
รวมถึงทัศนคติ (Value and Culture) 
พฤติกรรม (Behavior) ที่สามารถ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เมกะเทรนด์ และยังมุ่งเน้นเรื่องการ
ยดึถอืลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer 

Centricity) ในส่วนของการพัฒนา
พนกังานกลุม่ศกัยภาพ บรษิทัสนบัสนนุ
ให ้พนักงานท�าแผนพัฒนาตนเอง  
จดัโปรแกรมการเรยีนรู้ทีเ่สรมิศกัยภาพ 
ทัง้การเรยีนและ Workshop ทัง้รปูแบบ 
Online และ Offline การมีระบบ
พี่ เลี้ยงให ้ค�าปรึกษา (Mentoring 
System) การมอบหมายโครงการ 
(Project Assignment) การประเมิน
ศักยภาพพนักงาน รวมทั้งการท�าแผน
สืบทอดธุรกิจ (Succession Plan)  
ในอนาคตด้วย

• ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรด้านนวตักรรม 
(Innovative Culture) ผ่านกิจกรรม 
The Inspiring Innovation เพือ่มุง่เน้น 
ให้พนกังานสร้างสรรค์นวตักรรม โมเดล
ธุรกิจ (Business Model) สินค้า 
บริการ ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ หรือระบบการท�างานที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
สนิค้าได้ด้วยการลงมอืท�าจรงิในรปูแบบ 
การ ให ้ ความรู ้ และการประกวด  
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้มีการเสริมความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมโดยวิทยากร
ภายนอกและพนกังานร่วมเป็นทีป่รึกษา 
เพื่อน�าความรู ้มาต่อยอดและน�าไป
พัฒนาในงานเพิ่มเติมได้
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การพัฒนาโมเดลธุรกิจ โซลูชัน สินค้า 

และบริการ

• พัฒนา เฟสท์ เดลี่ (Fest® Daily)  
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ผลิตจาก
กระดาษสนี�า้ตาล ซึง่เป็นเยือ่ใหม่ 100% 
สมัผสัอาหารได้โดยตรง บรรจุอาหารร้อน 
ได ้ถึง 100 องศาเซลเซียส ทนน�้า 
ทนน�้ามัน ไม่ละลาย เหมาะส�าหรับ
อาหารหลากหลายประเภท

• เป ิดด�าเนินการ SCGP Inspired 
Solutions Studio เพิ่มอีกหน่ึงแห่ง 
ภายในบริษัทกลุ ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 
จ�ากัด โรงงานราชบุรี เพื่อน�าเสนอ
นวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ  ์
ของ SCGP ซึ่งลูกค้าสามารถสัมผัส 
ได้จริง และสามารถเลือกบรรจุภัณฑ ์
ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของลูกค ้ าและผู ้ บริ โภคได ้อย ่ าง
แท้จริง

• ร ่วมมือกับองค์การส ่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในการ 
พัฒนาหลอดกระดาษเพื่อใช้กับนม
ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี  
ซึ่งเป็นแบรนด์แรกท่ีใช้หลอดกระดาษ
จากผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อส่งเสริม
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

• ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการออกแบบและผลิตโครงสร้าง
หน้ากาก Respirator “CUre AIR 
SURE” ป้องกันเช้ือโรคและอนุภาค
ขนาดเล็กและแบคทีเรียได ้  99%  

ผ่านเกณฑ์หน้ากากอนามยั ชัน้ที ่1 ตาม
มาตรฐาน Medical Face Mask ASTM 
F2100 สวมใส่สบาย เข้ากบัโครงสร้าง
ใบหน้าคนไทยและชาวเอเชยีโดยเฉพาะ 
ดีไซน์ทันสมัย ที่ออกแบบจากความ
ใส่ใจสู ่ความปลอดภัยของบุคลากร
ทางสาธารณสุข เป็นทางเลือกส�าหรับ
ป้องกันโรคโควดิ 19 โดยหน้ากากนีไ้ด้รับ
รางวลั G-Mark Award 2021 ประเภท 
Accessories and personal items 
for professional use จาก Japan 
Institute of Design Promotion ด้วย

• พัฒนา ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือ ที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ 
AQUACELLA นาโน เทคโนโลยี
จาก SCGP ช่วยกักเก็บความชุ่มช้ืน 
บ� า รุ ง ผิ วมื ออย ่ า งล�้ า ลึ ก  รั บ รอง 
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานโดยแพทย ์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านผวิหนงัจาก DermScan 
Asia (Dermatologically test) 

• สนับสนุนบริษัทสตาร์ตอัป DezpaX 
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 
ผู ้ให ้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร
แบบครบวงจร ท่ีรวบรวมบรรจุภัณฑ์
คุณภาพไว้ทุกรูปแบบ พร้อมบริการ
ออกแบบและพิมพ์โลโก ้ในราคาที่ 
จับต ้องได ้  ค� านวณราคาได ้ทันที 
สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
นับเป็นรายแรกที่น�าเอาอุตสาหกรรม
แพคเกจจิง้และอตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพ์
มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย

• สนับสนุน LocoPack ซึ่งเป็นธุรกิจ
ภายในให ้พร ้อมต ่อการเป ็นธุรกิจ 
สตาร์ตอัป โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการช่วยเช่ือมระหว่างผู ้ซื้อ 
และผู้ขายเข้าด้วยกันผ่านเว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้น โดยลูกค้าสามารถออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจาก
นักออกแบบส่วนตัวที่คอยให้บริการ 
หรอืลกูค้าสามารถออกแบบด้วยตนเอง
ได้ง่าย ๆ โดยเลือกแบบบนเว็บไซต์ 
อีกทั้งยังสามารถส่ังผลิตและส่งตรง
ถึงที่ด้วยปริมาณเริ่มต้นเพียง 100 ชิ้น  
ช่วยให้ลกูค้าสะดวก ไม่ต้องสตอ็กสนิค้า 
บริหารต้นทุนได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้ 
ยงัมกีารเชือ่มต่อผูป้ระกอบการโรงพิมพ์
เข้ามาในระบบเพื่อรับงาน เกิดการ
สร้างรายได้จากการพึ่งพากัน (Sharing 
Economy)
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• ก า ร น� า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช ้ ใ น ก า ร
ท�างาน เช่น ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี 
(D i g i t i za t ion )  ระบบอัต โน มัติ 
(Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence:AI) เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตและผลิตผล 
(Productivity) ให้กบัภาคอตุสาหกรรม 
เช่น Angel-Maintenance ระบบที่
ช่วยให้การบริหารงานซ่อมบ�ารุงของ
โรงงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน Print 
Image Inspection ระบบปัญญา

ประดิษฐ ์ที่ ใ ช ้ ตรวจสอบคุณภาพ 
งานพิมพ์ เพ่ือให้ลูกค้าได้บรรจุภัณฑ์
ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า AI 
wood log quality inspection ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช ้ตรวจรับขนาด
ของไม้ท ่อนท่ีถูกต้องและปลอดภัย 
ในการตรวจรบัไม้ Business Spending 
Management ระบบที่ ใช ้ ในการ 
บริหารการจัดหาครบวงจร ที่มี AI 
มาช ่วยวิ เคราะห ์และแนะน�าเพื่อ
จั ด ห า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
Automatic Warehouse ระบบ

การจัด เ ก็บและจัดส ่ งสินค ้ าด ้ วย
เครื่องจักรกลหรือพาหนะไร้คนขับ 
ได้แก่ Autonomous Guidance 
Vehicle (AGV), Automation and 
Retrieval System (AS/RS), Robot 
โปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้า 
(Wa rehouse  Managemen t 
System) ที่ท�าให้รู ้สถานะ จ�านวน
สินค ้า  และต�าแหน ่งที่ ถูกจัด เก็บ 
อย่างแม่นย�า ท�าให้สามารถจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด

SCGP ให ้ความส�าคัญในการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 
2573 เทียบกับปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจ 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ และตั้ง 
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็น 
ศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพื่อเป็น 
ส่วนหนึ่งในความพยายามควบคุมการ 
เพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกไม่ให้เกนิ 1.5 องศา
เซลเซยีส ตามความตกลงปารสี นอกจากนี้ 
SCGP ยังตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณน�้า 
ที่น�ามาใช้ลงร้อยละ 35 ภายในปี 2568  
เทียบกับกรณปีกต ิณ ปีฐาน 2557 (Business 
As Usual:BAU) ผ ่านการก�ากับดูแล 
และด�าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องตาม 
แนวทางสากลเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 
SCGP ยังเน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพิ่ม
สัดส่วนการน�ากระดาษที่ใช้งานแล้วจาก 
ผู้บริโภค น�ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ที่สามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้

ก�รจัดก�รพลังง�นและ 

ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

SCGP สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 2.4 ในปัจจุบัน ด้วย
กิจกรรมดังนี้

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและ ESG

• ปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยน 
กระบวนการท�างานและอุปกรณ์ โดย
สามารถลดการใช้พลังงานได้ 53,413  
กิกะจูลต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกได้ 7,762 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี

• เพิ่มปริมาณการใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
277,440 ตันคาร ์บอนไดออกไซด  ์
เทยีบเท่าต่อปี

• ขยายผลการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทติย์ เพิม่ขึน้รวมเป็น 11.78 
เมกะวตัต์ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ได้ 8,757 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อปี 

• ปฏิบัติตามแนวคิด Natural Climate 
Solution (NCS) ด้วยการปลูกและ
อนุรักษ์ป ่าไม ้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ ดูดซับ 
และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ ผ่านโครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ 
ในพืน้ท่ีโรงงานและพืน้ทีน่อกโรงงานใน
จงัหวดัต่าง ๆ  รวมทัง้สิน้ 55,315 ต้น ท้ังนี้ 
บรษิทัสยามฟอเรสทร ีจ�ากดั ได้น�าร่อง
ปลูกในพืน้ทีโ่ครงการป่าอนรุกัษ์ สวนไม้
ก�าแพงเพชร และขึน้ทะเบยีนโครงการ 
T-VER จ�านวน 684.4 ไร่ โดยมปีรมิาณ
การกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กรณี
ฐาน 14,315 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า และร่วมมอืกบัชมุชนท้องถ่ิน 
ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ 
กว่า 570 ฝาย
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• ร่วมกับบริษัทเดอะครีเอจี จ�ากัด และ
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) ศึกษาและพัฒนา
กลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือก�าหนด
ราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal 
Carbon Pricing:ICP) เพื่อสนับสนุน 
โครงการที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ช่วยสร้างโอกาสในการลงทนุทีย่ัง่ยนื และ 
เป็นประโยชน์แก่องค์กรในการบริหาร
จดัการความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุ
ส�าคัญของภาวะโลกร้อน

• ร่วมกับ SCG ในการประเมินและระบุ
ความเส่ียง โอกาส และผลกระทบ
ทางการเงิน พร้อมเปิดเผยการจัดการ
ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศตามแนวทางสากล 
Task force on Climate – Related 
Financial Disclosures (TCFD)

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 

• SCGP บรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการ 
โดยประยุกต ์ใช ้ เครื่องมือประเมิน 
ความเสีย่งด้านน�า้ AQUEDUCT ของ WRI 
มาประเมิน Water Stress ในพื้นที่
ที่ด�าเนินธุรกิจทั่วท้ังภูมิภาคอาเซียน 
ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์น�้า
เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพ 
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและโครงสร้าง 
ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งกับชุมชน 
และจัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�้า 
คาดการณ ์ปริมาณน�้ า ในแหล ่งน�้ า
ภายนอก ร ่วมกับการประเมินการ
บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCM) ส�าหรับการเตรียมแผนส�ารอง
การใช้น�้า (BCP) และร่วมติดตาม 
แนวโน้มสถานการณ์น�า้และวางแนวทาง 
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ากับภาครัฐ 
ประชาชน และอุตสาหกรรม

• SCGP มีเป้าหมายในการลดการใช้น�้า 
จากภายนอกร้อยละ 35 ภายในปี 2568 
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 
ตามแนวคิด 3R โดยมุ ่ ง เน ้นที่จะ 

พัฒนาการใช้น�้าในกระบวนการผลิต
ของบริษัทให ้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ป ัจจุบันสามารถลดการใช ้น�้ าจาก
ภายนอกได้ร้อยละ 26.3 เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 2557 และน�าน�้ากลับมา 
หมุนเวียนใช้ใหม่เป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.2 ของน�้าจากภายนอกที่ใช้ทั้งหมด

• SCGP เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า 
อย่างต่อเนือ่ง โดยการวเิคราะห์การใช้น�า้ 
ทั้งวงจรตั้งแต ่ต ้นทางถึงปลายทาง 
ของกระบวนการผลิต และแสวงหา 
แนวทางที่จะปรับปรุงการใช้น�้าของ
บริษัท ด้วยการปรับเปล่ียนเทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต การปรับปรุง
เครื่องจักร และการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 
เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ ใช ้น�้ า 
ในกระบวนการผลิต  

• SCGP ได้ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าด้วย 
วิ ธี ท า ง ชี ว ภ า พ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
คุณภาพของน�้าเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก�าหนด โดย SCGP ติดตั้งระบบ 
ตดิตามคุณภาพน�า้แบบเรยีลไทม์ ท�าให้ 
สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได  ้
นอกจากนี้ น�้าที่ผ ่านการบ�าบัดแล้ว
ของธุรกิจสามารถน�ากลับมาใช้ใหม  ่
ใ นก ร ะบวนกา รผ ลิ ตและส ่ ง ใ ห ้

พื้นที่ เพาะปลูกของชุมชนโดยรอบ
โรงงานผ่านโครงการจัดการน�้าเพื่อ
การเกษตร (Water Management for 
Agriculture) โดยส่งมอบน�้าที่ผ่านการ 
บ�าบดัแล้วประมาณ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกรอบโรงงานใน
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยคดิเป็นพืน้ทีร่วมประมาณ 3,850 ไร่

ก�รบรหิ�รจดัก�รของเสยีอตุส�หกรรม

SCGP ด�าเนินการบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลัก 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) และหลัก
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
ด้วยการลดปริมาณของเสียจากแหล่ง 
ก�าเนดิ การบรหิารจดัการของเสยี ทัง้ของเสยี 
อันตรายและไม ่อันตรายให ้มากท่ีสุด  
โดยใช้มาตรการ มาตรฐานท่ีก�าหนดจาก
ภาครัฐ หรือองค์กรมาตรฐานโลกเป็น 
บรรทดัฐาน และมุง่ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
หรือแปรรูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเพ่ิม โดยมีปริมาณของเสียจาก
กระบวนการผลิต ประเทศไทย น�าไป 
ฝังกลบ 0 ตัน และน�าของเสียไปจัดการ 
ด้วยการน�ากลับมาใช้ใหม่และได้พลังงาน
ได้ถึงร้อยละ 99.99 ของปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่ส่งไปจัดการ
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โครงก�ร “เตยีงสน�มกระด�ษ SCGP”

SCGP พัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
สร ้างสรรค ์ เ พ่ือสั งคม “เตียงสนาม 
กระดาษ SCGP” ท่ีผลิตจากกระดาษ
รีไซเคิล โดยร ่วมมือกับมูลนิธิ เอสซีจี
เพื่อช่วยเหลือในภาวะขาดแคลนเตียง 
ผู้ป่วยในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และได้ร่วมกับองค์กร
และประชาชนทั่วไปให ้ มีส ่วนร ่วมรัก 
สิ่ งแวดล ้อมและช ่ วย เหลือสั งคมไป 
พร้อม ๆ กัน ผ่านโครงการ “รวมใจสู้โควิด 
เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ 
SCGP” ด้วยการรณรงค์ให้ผูบ้รโิภคใส่ใจใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการ
ใช้และจัดการกับวัสดุประเภทกระดาษท่ี
เหลือใช้เพื่อหมุนเวียนน�าทรัพยากรกลับ
มาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า รวมถึงการน�ามา
รีไซเคิลเป็น “เตียงสนามกระดาษ SCGP” 
โดยมีองค์กรที่ เข ้าร ่วมโครงการท้ังสิ้น 
150 ราย เปิดจุดรับสาธารณะเพื่อให ้
ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมทั้งสิ้นกว่า 
1,800 แห่ง สามารถจัดเก็บกระดาษ 
เหลือใช ้ที่มีผู ้น�ามาส ่งมอบรวมท้ังสิ้น  
450 ตัน ส่งต่อให้ SCGP น�ามารีไซเคิล 
เพือ่เปลีย่นเป็น “เตยีงสนามกระดาษ SCGP” 
มอบให้แก่ผูร้บัการสนบัสนนุในพืน้ทีต่่าง ๆ  
โดยในปี 2564 SCGP มอบเตียงสนาม 
กระดาษจ�านวนกว่า 110,000 เตียง 
ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม  
และประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก�รช่วยเหลอืและป้องกนัก�รระบ�ด

ของโรคโควดิ 19 

SCGP ร่วมสนบัสนนุและช่วยเหลอืด้วยการ 
ส่งมอบนวตักรรมห้องความดนัอากาศบวก 
(Positive Pressure Room) นวัตกรรม
ห้องน�้าส�าเร็จรูป หน้ากาก Respirator 

“CUre AIR SURE” บรรจุภัณฑ์อาหาร 
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุเจลแอลกอฮอล ์
บรรจภุณัฑ์เพือ่การขนส่ง วสัดทุางการแพทย์ 
กระดาษถ่ายเอกสาร และอาหารและ
เครื่องด่ืมแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือและป้องกัน 
การระบาดของโรคโควดิ 19 ทัง้ในประเทศไทย 
และประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

โครงก�ร “ส่งเสริมอ�ชีพจักส�น 

Paper Band”

SCGP ร ่วมศึกษากับครูวิทยากรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส่งเสริม
งานหัตถกรรมจักสานจากวัสดุเหลือใช้
ในกระบวนการผลิตกระดาษที่เรียกว่า
เส้นเทปกระดาษ หรือ Paper Band ซ่ึง
มีลักษณะเหนียว คงทน ไม่ขึ้นรา สีสวย
เป็นธรรมชาติ เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียน
และชุมชนรอบโรงงานในการใช้เวลาว่างให้ 
เป็นประโยชน์ ส่งเสรมิให้หัตถกรรมจกัสาน
เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี พัฒนาเป็น
สินค้าหลากหลายประเภท ต้ังแต่สินค้า

ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า ถาด ที่รองแก้ว 
สนิค้าสขุภาพ เช่น ทีดึ่งนิว้ลอ็ก ถุงการบรูหอม 
และสินค้าแฟชั่น เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋า
สะพาย ถุงตาข ่าย กระเช ้าดอกไม ้  
กล ่องของขวัญ อย ่างต ่อเนื่องตั้ งแต ่ 
ปี 2557 ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์
เรียนรู้ในชุมชน รวมถึงพัฒนาช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายเพื่อการส่งออกไปจ�าหน่าย 
ต่างประเทศ โดยในปี 2564 ได้พัฒนา 
เพิ่มเติมด้านเทคนิคการย้อมสี เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและความสวยงาม ส่งมอบเส้นเทป 
กระดาษให้ชุมชนรวม 5,100 กิโลกรัม  
สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 580,000 บาท

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  25SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



โครงก�ร SCGP Packaging  

Speak Out 2021 

SCGP จัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ (Gen Z) 
ได้เสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
แพคเกจจิ้ง เพ่ือให้เป็นสื่อกลางท่ีสามารถ
พดูแทนทกุประเดน็เกีย่วกบัโลกและสงัคม
ที่ Gen Z สนใจมากที่สุดใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 
Packaging Design และ Packaging 
Solutions เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ได้มีเวทีในการออกแบบ ส่งเสริมความรู้ 
และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและอาเซียนให้มีคุณภาพ 
โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจ�านวนรวม 379 
ผลงาน จากหลากหลายสาขาวิชาและ
สถาบันการศึกษากว่า 70 แห่ง ท้ังใน 
และต่างประเทศ

โครงก�ร SCGP Packaging Design 

Challenge Vietnam 2021

SCGP จัดโครงการประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศ
เวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่
มีความคิดสร้างสรรค์และมีเวทีในการ
แสดงศักยภาพด้านการออกแบบผ่านการ
ประกวด โดยมผีูเ้ข้าร่วมส่งผลงานประกวด
จ�านวน 87 ผลงาน จาก 16 มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ นอกจากน้ียังได้จัด Design 
Talk ภายใต้แนวคิด “Enhance Your 
Creativity” ในระหว่างการประกวด 
เพื่อแบ่งปันความรู ้และประสบการณ  ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากนักออกแบบ

ในระดับสากลให้กับนักศึกษา อาจารย ์ 
นกัออกแบบ และผูท่ี้สนใจด้านการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ด้วย

โครงก�รสนบัสนนุและส่งเสรมิด้�นกีฬ�

SCGP ร ่ วมสนับสนุนและส ่ ง เสริ ม  
โปรโม -  โมรี ยา  จุฑานุกาล และ 
โปรเม - เอรียา จุฑานุกาล นักกีฬากอล์ฟ 
ระดบัโลก และ บาส - เดชาพล พวัวรานเุคราะห์ 
และปอป้อ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬา 
แบดมินตันระดับโลก ที่มีศักยภาพ และ 
ความพร้อมในการทุ ่มเทแรงกายแรงใจ 
ปลุกตัวเองให ้ ลุก ข้ึนมาสู ้กับเส ้นทาง 
ที่ท ้าทายในการก ้าวสู ่ เป ้าหมายและ 
ความส�าเร็จในเวทีระดับโลก อีกทั้งยัง
สามารถถ ่ายทอดแรงบันดาลใจและ 
เป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่

การจัดการขยะถึง 58 ชุมชน และได  ้
ตั้งเป้าขยายผลต่อเนื่องจนครบทั้งอ�าเภอ
บ้านโป่ง 183 ชุมชน ในปี 2566 ซึ่ง ชุมชน
บ้านหนองสองห้อง หนึง่ในชุมชนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการบ้านโป่งโมเดล ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการชุมชน 
ปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสรมิ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมปี 2564 นอกจากนี ้
SCGP ได้น�าแนวคิดไปขยายผลต่อใน
จังหวัดที่มีโรงงาน SCGP ตั้งอยู ่ ได้แก่ 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดขอนแก่น อีกรวม 13 ชุมชน

โครงก�ร “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก”

SCGP รวมพลังปลูกต้นไม้ในชุมชนพื้นท่ี 
จังหวัดที่ตั้ ง โรงงานในจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดขอนแก่น เพื่อช ่วยดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหลัก 
ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วย 
รักษาฟื ้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาต ิ
และคืนความสมดลุให้กบัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อม 
ปลูกจิตส�านึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความ 
ส�าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ป่าไม้ โดยในปี 2564 ได้ด�าเนินการใน 
โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก”  
รวมทัง้ส้ิน 44,300 ต้น เพือ่ส่งต่อองค์ความรู ้
การปลูกต ้นไม ้ให ้อยู ่ รอดและเติบโต 
อย่างยั่งยืน

โครงก�ร “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ”

SCGP ร่วมกับอ�าเภอบ้านโป่งและ 17 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอ
บ้านโป่ง จงัหวัดราชบรุ ีด�าเนนิการส่งเสรมิ 
หลัก เศรษฐกิ จห มุน เวี ยน เพื่ อสร ้ า ง
อ�าเภอต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิผลที่เรียกว่า “บ้านโป่งโมเดล” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีชุมชนเข้า
ร่วมจ�านวน 17 ชุมชน ท�าให้จนถึงปัจจุบัน
โครงการนี้สามารถสร้างชุมชนต้นแบบ
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รางวัลที่ได้รับประจ�าปี 2564

• บริษัทเอสซีจี  แพคเกจจิ้ ง  จ� า กัด 
(มหาชน) ได ้รับรางวัล Business 
Excellence ประเภท Best Deal of 
the Year Awards ที่มีความยอดเยี่ยม
และโดดเด่นในการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) และรางวัล Sustainability 
Excellence ประเภท Rising Star 
Sustainability Awards ที่มีการ
ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย ่างยั่ งยืน จากตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย

• บริษัทเอสซีจี  แพคเกจจิ้ ง  จ� า กัด 
(มหาชน) ได้รบัการประเมินความยัง่ยนื 
จากสถาบัน S&P Global โดยในปี 
2564 อยูใ่นระดบั Silver Class ในสาขา 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

• บริษัทเอสซีจี  แพคเกจจิ้ ง  จ� า กัด 
(มหาชน) ได ้รับรางวัลเหรียญทอง
ด้านความยั่งยืนจากการจัดอันดับของ 
EcoVadis ประจ�าปี 2564

• บรษิทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (WPO) ได้แก่

ร�งวัลระดับโลก WorldStar 

Packaging Awards 2021

จาก World Packaging Organisation 
(WPO) จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่
 ประเภท Luxury Packaging 

จ�านวน 1 รางวัล

ร�งวลัระดบัโลก Certificate of Merit

จาก World Packaging Organisation 
(WPO) จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่
 ประเภท Point of Purchase 

จ�านวน 1 รางวัล

โครงก�ร “รกัษ์นำ�้ จ�กภผู� สูม่ห�นท”ี

SCGP ร่วมกับจิตอาสาป่าชุมชนในพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี ขยายผลการบริหาร
จดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าร ิจากต้นน�า้
สูป่ลายน�า้อย่างต่อเนือ่ง สร้างฝายชะลอน�า้ 
รวม 570 ฝาย เพ่ือคืนความชุ่มช้ืนให้ 
ผืนป่า สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ  
เกดิเป็นห่วงโซ่ยัง่ยนืตลอดเส้นทางน�า้ ชมุชน 
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าได้อย่าง
ยั่งยืน ช่วยปลูกฝังและสร้างจิตส�านึก 
รักษ์ธรรมชาติ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของทรัพยากรน�้าและป่าไม้จากรุ่นสู่รุ่น

ร�งวัลระดับประเทศ ThaiStar 

Packaging Awards 2021

จากกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จ�านวน 8 รางวัล ได้แก่ 
 ประเภท Consumer Package 

จ�านวน 6 รางวัล
 ประเภท Eco Package จ�านวน  

2 รางวัล

• บรษิทัเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
และบรษิทักลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ�ากัด 
ได้รับรางวัล DEmark Award 2021 
ประเภทกลุม่ผลงานออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
จ�านวน 2 รางวลั จากผลงาน Wealthy 
Orange Box (กล่องส้มมั่งมี) และ 
ผลงาน CocoBucket (โคโค่บัคเก็ต) 
และประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
และดจิิทลั จากผลงาน CUre AIR SURE 
จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณชิย์

โครงก�ร “ข.ขวดพพิเพอร์ ม�รไีซเคลิ”

SCGP ได้ร่วมกบั Pipper Standard ในการ 
น�าขวดพลาสติกที่ผ ่านการใช้งานแล้ว  
มาคัดแยกประเภท ผ่านกระบวนการ
ท�าความสะอาด ปรับปรุงคุณสมบัติด้วย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เ พ่ือส ่งไป 
ผลิตเป็นเม็ดพลาสติก Post Consumer 
Recycled Resin (PCR) ก่อนน�าไปขึ้นรูป
เป็นขวดใหม่

โครงก�ร “We Draw  

the New World Together”

SCGP ร่วมกับศูนย์นิทรรศการและการ 
ประชมุไบเทค (BITEC) ส่งเสริมการใช้วสัดทุี่
เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และน�าวสัดเุหลอืใช้
จากการจดังานในไบเทคมาหมนุเวยีนใช้ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการ
บรหิารจดังานอย่างยัง่ยนื ตามเป้าหมายใน
การขบัเคลือ่นให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ธรุกิจไมซ์แห่งภมูภิาคอาเซยีน เช่น อปุกรณ์
ตกแต่งบธู อปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการประชมุ 
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช ้ในส่วนจัดเลี้ยง 
ด้านอาหารและเครือ่งดืม่ของไบเทค 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  27SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



• บริษัทเอสซี จี  แพคเกจจิ้ ง  จ� า กัด 
(มหาชน) ได้รับรางวัล G-Mark Award 
2021 ประเภท Accessories and 
personal items for professional use 
จากผลงาน CUre AIR SURE จัดโดย 
Japan Institute of Design Promotion

• บริษัทกลุ ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด  
และบริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
ได้รับรางวลั Best Material Innovation 
Awards 2021 จาก World Corrugated 
Awards 2021 

• บริษัทเอสซี จี  แพคเกจจิ้ ง  จ� า กัด 
(มหาชน) และบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ากัด ได ้ รับรางวัล 
ชนะเลศิ ASEAN Energy Awards 2021 
ประเภท ASEAN Coal Awards :  
การขนส่ง การจัดการและการกองเก็บ 
ถ่านหนิ และรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 
ประเภท Best Practice in Clean 
Coal Use and Technology จาก The 
ASEAN Centre for Energy (ACE)

• บริษัทใน SCGP ได้รับรางวัลด้าน 
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 
2564 จากกระทรวงแรงงาน
โล่ร�งวัลระดับแพลทินัม

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานปทุมธานี 

โล่ร�งวัลระดับเพชร

 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ากัด 
ร�งวัลเกียรติบัตรระดับแพลทินัม

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานนวนคร

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานสมุทรปราการ 

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานสงขลา 

 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ากัด
ร�งวัลเกียรติบัตรระดับเพชร

 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น 
จ�ากัด

 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
 บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ�ากดั (มหาชน) 

โรงงานกาญจนบรุี 

• บรษัิทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั 
โรงงานวังศาลา บริษัทไทยเคนเปเปอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี 
และโรงงานปราจีนบุรี  และบริษัท
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด โรงงาน
วังศาลา ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) ระดับ 5  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• Vina Kraft Paper Co., Ltd. ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 องค์กรที่มี
การจัดการด้านความเท่าเทียมทางเพศ 
และเป ็น 1 ใน 100 องค ์กรของ
ประเทศเ วียดนามที่มีการจัดการ 
ความยั่งยืน จาก Vietnam Chamber 
of Commerce and Industry (VCCI)

• PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ได้รับ
รางวัล Green Industry Award 2021 
จาก the Ministry of Industry  
of the Republic of Indonesia

• Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation Joint Stock Company 
ได ้รับการคัดเลือกเป ็น Top 100  
Best Place to Work in Vietnam 
จัดโดย VnEconomy และ Vietnam 
Economic Times

• Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation Joint Stock Company 
ได้รบัรางวลั Ho Chi Minh City Golden 
Brand Award ทีม่กีารสร้างและพฒันา
แบรนด์สินค้าและบริการในประเภท
อตุสาหกรรมยอดเยีย่ม จาก Ho Chi Minh 
City People’s Committee

ร�งวัลเกียรติบัตรระดับทอง

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานก�าแพงเพชร 

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานปราจีนบุรี 

 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
จ�ากัด โรงงานวังศาลา 

 บริษัทไทยเคนเปเปอร ์  จ� ากัด 
(มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี 

• บริษัทใน SCGP ได้รับรางวัลด้าน
สถานประกอบกิจการดี เด ่นด ้ าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ปี 2564 จากกระทรวงแรงงาน
ร�งวัลเกียรติยศสูงสุด

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานราชบุรี 

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานปทุมธานี 

 บริษัทไทยเคนเปเปอร ์  จ� ากัด 
(มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี

 บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด 
ร�งวัลเชิดชูเกียรติ

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานนวนคร 

ร�งวัลระดับประเทศ

 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
โรงงานสมุทรปราการ

 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม 

จ�ากัด
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โครงสร้างและการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

วสิยัทัศน์ วตัถุประสงค์ พนัธกจิ กลยทุธ์

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
(SCGP) มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
4 ประกำรที่ส�ำคัญ คือตั้งมั่นในควำม 
เป็นธรรม (Adherence to fairness) มุ่งมัน่ 
ในควำมเป็นเลศิ (Dedication to excellence)  
เช่ือมัน่ในคณุค่ำของคน (Belief in the value 
of the individual) ถือม่ันในควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม (Concern for social 
responsibility) บริษัทมวีิสัยทัศน์ในการ
เป็นผู ้น�าด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบ 
ครบวงจรในภมูภิาค ด้วยนวตักรรมสินค้า
และบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นต่อ
พันธกิจต่อไปนี้

• ส่งเสริมแบรนด์และประสิทธิภำพ
ของห่วงโซ่อุปทำนของลูกค้ำผ่ำน
นวัตกรรมกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ของ
สินค้ำและบริกำร

• ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ เพิม่ควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำและฐำนลูกค้ำ เพ่ือให้รับ
ประโยชน์จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
มหภำคและกำรใช้จ่ำยของผู ้บริโภค 
ในภูมิภำค และ

• มุ ่งมั่นเดินหน้ำเชิงรุกด้ำนกำรพัฒนำ
อย ่ำงยั่ งยืนและเป ็นผู ้ บุกเบิกหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภำคอำเซียน

SCGP มีวัตถุประสงค ์ระยะยำว คือ  
การสร้างความเติบโตให้ทีมงาน ธุรกิจ 
และโลกที่ดีขึ้น บริษัทจึงมุ ่งมั่นด�ำเนิน 
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมกรอบแนวคิด ESG 
(Environmental,  Social and  Governance) 
โดยมีกำรน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) มำปรับใช้ในกำร
ด�ำเนินงำน ซึ่งหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
มีเป้ำหมำยคือกำรใช้ทรัพยำกร วัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์ให ้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และรกัษำคณุค่ำของสิง่เหล่ำนีไ้ว้ ผ่ำนกำร 
น�ำกลับมำใช้ซ�้ำ กำรลดกำรใช้และกำร 
รี ไซเคิล เพื่อแก ้ ไขป ัญหำทรัพยำกร 

ธรรมชำตทิีม่อีย่ำงจ�ำกดัและปัญหำเรือ่งขยะ 
ซึ่งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของบริษัท และก่อให ้เกิดกำรพัฒนำ 
ทีย่ัง่ยนื

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

• มุง่เน้นกำรเตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ ด้วยกำร 
เข้ำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Merger 
and Partnership) และกำรขยำยธรุกจิ
ในปัจจุบัน (Organic Expansion)

• มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำด้ำนโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรอนัดับต้น ๆ  ทีลู่กค้ำนกึถึง 
(Top-of-mind) ผ่ำนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 
และบริกำรด้วยนวัตกรรม รวมถึงกำร
ออกแบบโซลูชันเพื่อตอบสนองต่อ 
เมกะเทรนด์อย่ำงธรุกจิอคีอมเมร์ิซ 

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

• ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ตำมกรอบ
แนวคิดของ ESG (Environmental, 
Social and Governance)
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มกราคม

เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo ในประเทศฟิลิปปินส์ ผ่าน UPPC 
ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างบริษัทกับ Rengo ใน UPPC เป็นร้อยละ 74.8 และ  
ร้อยละ 25.0 ตามลำาดับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์

เมษายน

เข้าถือหุ้นใน INDOCORR เพิ่มเติมจำานวนร้อยละ 19.9
ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นใน INDOCORR เพิ่มเป็นร้อยละ 99.9

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญต่ำง ๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมล�ำดับเวลำดังนี้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2562

2563

2564

มิถุนายน

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.0 ใน Fajar โดย Fajar เป็นผู้ผลติ 

กระดาษบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย

ธันวาคม

เพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษทั จำานวนไม่เกนิ 2,937,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ
จำานวน 1,563,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวนใหม่จำานวนไม่เกิน

4,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจำานวนไม่เกิน 2,937,000,000 หุน้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย

หุ้นสามัญปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำาระแล้วภายหลัง

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน
ชำาระแล้วจำานวน 3,126,000,000 บาท

ตุลาคม

เริม่ทำาการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัที ่22 ตลุาคม 2563 โดยมี
มลูค่า Market capitalization ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO)

และได้เงินจากการระดมทุน IPO (รวมการขายหุ้นส่วนเกิน Over-allotment)
40,092 ล้านบาท เพือ่ใช้ในการลงทุนขยายกิจการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

มกราคม

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Go-Pak ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำาในการให้บริการ
โซลชัูนด้านบรรจภุณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร ยโุรป และอเมรกิาเหนอื โดย Go-Pak
มสีำานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่สหราชอาณาจักร มฐีานการผลิตอยูท่างตอนใต้ของประเทศเวยีดนามมีนาคม

ขยายกำาลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบกดขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoform)
สายการผลิตที่ 7 พร้อมด้วยคลังสินค้าใหม่ของ Visy Packaging Thailand

ส่งผลให้กำาลังการผลิตรวมของ Visy Packaging Thailand เพิ่มขึ้น 347 ล้านชิ้น 

กรกฎาคม

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ใน Duy Tan ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นนำาในประเทศเวียดนาม

สิงหาคม

เข้าถือหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 20.0 ใน Visy Packaging Thailand
ส่งผลให้ SCGP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Visy Packaging Thailand

เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80.0 เป็นร้อยละ 100.0

ธันวาคม

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.0 ใน Deltalab ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในประเทศสเปน โดยการลงทุนครั้งนี้

สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สิงหาคม

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.0 ใน Visy Packaging Thailand ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คงรูปสำาหรับบรรจุอาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน
(High-Barrier Rigid Food Packaging) ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ธันวาคม

เข้าถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 94.1 ใน Bien Hoa Packaging Joint 
Stock Company (SOVI) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำาด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ 

และกระดาษรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม

เมษายน

ดำาเนินการออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยเป็นหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำารอง

เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 
วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

พฤษภาคม

ลงทุนขยายกำาลงัการผลติของบรรจภัุณฑ์อาหารจากกระดาษเพิม่ขึน้ 1,615 ล้านชิน้ต่อปี
ที่โรงงานราชบุรี ประเทศไทย และที่โรงงาน Binh Duong ประเทศเวียดนาม

ขยายกำาลังการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเพิ่มขึ้น 223 ล้านชิ้นต่อปี
ทีโ่รงงานกาญจนบุร ีประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริม่ดำาเนนิการผลติได้ในไตรมาสที ่2 ของปี 2565

สิงหาคม

เข้าถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ใน Intan Group ซึง่เป็นหนึง่ในผูผ้ลิตบรรจภุณัฑ์
กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลติภัณฑ์อปุโภคบรโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัข้ามชาตแิละเจ้าของกจิการภายในประเทศอนิโดนเีซยี

กันยายน

ลงทุนสร้างฐานการผลติกระดาษบรรจุภณัฑ์ใหม่ทางตอนเหนอืของประเทศเวยีดนาม
โดยบริษัท Vina Kraft Paper Co., Ltd. (VKPC) ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษา

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
โดยคาดว่าจะพร้อมดำาเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  31SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน

ตำมที่  SCGP ได ้เสนอขำยหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุนต่อประชำชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 
(“IPO”) จ�ำนวน 1,127,550,000 หุ้น 
และเสนอขำยให้แก่ผู ้จัดหำหุ้นส่วนเกิน
ของบริษัท จ�ำนวน 39,370,200 หุ ้น  

คำาอธิบาย
จำานวนเงิน

และระยะเวลา
การใช้เงินจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 64
รายละเอียด

1 ใช ้เป ็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ 
ด้วยกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตของบริษัท 
(organic) กำรเข้ำซ้ือกิจกำร รวมถึง
ทรัพย์สนิอืน่ (inorganic) และ / หรือกำร
ลงทุนเพื่อบ�ำรุงรักษำ (maintenance)

27,000 ล้านบาท
(ภำยในปี 2566)

22,451 ล้ำนบำท ใช้เงินเพื่อซื้อหุ้นในบริษัท SOVI, 
Go-Pak, Duy Tan, Intan Group 
และ Deltalab และซือ้หุน้ส่วนเพิม่ 
ใน Visy Packaging Thailand  
รวมท้ังลงทุนในกำรขยำยก�ำลัง 
กำรผลิตและเพื่อบ�ำรุงรักษำอื่น ๆ

2 ช�ำระคืนเงินกู ้ยืมให้กับสถำบันทำง 
กำรเงนิ (ซึง่อำจรวมถึงสถำบนัทำงกำรเงนิ 
ที่มีควำมสัมพันธ ์ กับ ท่ีปรึกษำทำง 
กำร เงิน  และ  /  ห รือผู ้ จั ดกำรกำร 
จดัจ�ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ�ำหน่ำย 
หลักทรัพย์ และ / หรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยและ 
รับประกันกำรจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์)

13,000 ล้านบาท
(ภำยในปี 2564)

13,000 ล้ำนบำท ใช้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถำบัน
ทำงกำรเงิน

3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนิน
กิจกำร

92 ล้านบาท
(ภำยในปี 2566)

92 ล้ำนบำท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด�ำเนินกิจกำร

รวมท้ังสิ้น 1,166,920,200 หุ้น ในรำคำ 
หุ้นละ 35.00 บำท บริษัทได้รับเงินจำก
กำรเสนอขำยหุ ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน  
40,842 ล้ำนบำท ซึ่งภำยหลังหักค่ำใช้จ่ำย 
ทีเ่ก่ียวข้อง บรษิทัได้รบัเงนิจำกกำรเสนอขำย 

หุ ้นสุทธิ 40,092 ล้ำนบำท จนถึงวันท่ี 
ออกรำยงำนฉบับน้ี บริษัทได้ใช้เงินจำก
กำรเสนอขำยหุ้นแล้ว 35,543 ล้ำนบำท 
ดังนี้

32  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 สำยธุรกิจหลัก ได้แก่ สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Business)  
และสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ (Fibrous Business)

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

บรรจุภัณฑจากเยื่อ
และกระดาษ

บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
 แบบกลองฝาชน
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
 แบบ Die Cut
• บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง

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

กระดาษบรรจุภัณฑ
• กระดาษบรรจุภัณฑลูกฟูก
• กระดาษกลองขาวเคลือบ
• กระดาษสำหรับผลิต
 ถุงอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑกระดาษพิมพเขียน
• กระดาษถายเอกสาร
• กระดาษกราฟก

เยื่อ
• เยื่อจากไมยูคาลิปตัส
• เยื่อเคมีละลายได

ผลิตภัณฑจากปาปลูก
(Plantation)
• ไมสับ (Wood chip) 
 สำหรับ Biomass

ภาชนะบรรจุอาหาร
• บรรจุภัณฑอาหาร
 เฟสท
• บรรจุภัณฑอาหาร
 สำหรับธุรกิจฟาสตฟูด
• บรรจุภัณฑอาหาร
 สำหรับนำกลับไปบริโภค
 (takeaway)

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบออนตัว
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
 สำหรับผูบริโภค
• บรรจุภัณฑแบบออนตัวสำหรับ
 การใชงานอุตสาหกรรม
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
 ชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบคงรูป
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการเปา ฉีด 
 และหลอดอัดรีีด
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการอัด

วัสดุอุปกรณทางการแพทย

ผลิตภัณฑกระดาษอื่น ๆ 
• กระดาษปดแผนยิปซัม
• กระดาษแกนและกรวยกระดาษ
• ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินคา
 อุปโภคบริโภค
• ถุงอุตสาหกรรม

กระดาษบรรจุภัณฑ

การใหบร�การและโซลูชันบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑจากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร

บรรจุภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑเยื่อและกระดาษ

• โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
• โซลูชันสำหรับงานยอย
• โซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก

• โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉริยะ
• โซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิรซ
• โซลูชันดานกิจกรรมทางการตลาด

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร:

SCGP จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ ์
จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-based 
Packag ing )  กระดำษบรรจุภัณฑ ์ 
(Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์ 
จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร ์
(Performance and Polymer Packaging: 
PPP) ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อ 
และกระดำษ บริษัทผลิตและจ�ำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated 
Containers) บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สี
เพื่อกำรแสดงสินค้ำ (Retail Display 
Pa c ka g i n g )  ถุ ง ก ระดำษ รี ไ ซ เ คิ ล
ส�ำหรับสินค ้ำอุปโภคบริโภค และถุง
อุตสำหกรรมเป็นหลัก และเพื่อส่งเสริม 
กำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือ
และกระดำษที่แข็งแกร่งและตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทจึงได ้
พัฒนำธุรกิจสำย PPP ตั้งแต่ปี 2558 
จนสำมำรถผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว 
(Flexible Packaging) และบรรจุภัณฑ์
แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะกับลูกค้ำผู้ด�ำเนินธุรกิจ
ในอุตสำหกรรมสินค ้ำอุปโภคบริโภค 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Fast- 
Moving Consumer Goods หรือ  
“FMCG”)  เช่น  อำหำรและสนิค้ำอปุโภคบรโิภค  
โดยในปัจจบุนับรษิทัมผีลิตภณัฑ์ในสำยธรุกจิ 
บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ครอบคลุม 
และหลำกหลำยมำกกว่ำ 135,000 รปูแบบ 
(Stocking Keeping Unit หรือ “SKU”) 
เพื่อรองรับตลำดผู ้บริโภคที่มีแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและเติบโตสูง 
นอกจำกนี ้ยงัมเีอสซจีีพ ีอนิสไปร์ โซลชูนัส์ 

สตูดิโอ (SCGP Inspired Solutions 
Studio) ซึ่งเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัท ท่ีให้ 
บริกำรออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบ 
ขำยหน้ำร้ำน (Point of Sale) และ 
วตัถปุระสงค์ทำงกำรตลำดอืน่ ๆ  ทีช่นะรำงวลั 
ต่ำง ๆ  มำแล้วมำกมำย เพือ่เป็นกำรสนบัสนนุ 
กำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของ
บริษัทด้วย

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ:

SCGP จ� ำหน ่ ำยบรรจุ ภัณฑ ์อำหำร 
(Foodservice Packaging) ผลิตภัณฑ์
เยื่อและกระดำษ (Pulp and Paper 
Products) ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย
กระดำษพิมพ์เขียน เยื่อกระดำษ และ
ผลิตภัณฑ์จำกป่ำปลูก (Plantation)
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โครงสร้างรายได้ 

ตำรำงข้ำงล่ำงนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทจำกแต่ละสำยธุรกิจส�ำหรับช่วงเวลำที่ได้ระบุไว้

หน่วย : ล้ำนบำท

ปี

2564 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ)

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร(1)

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ 30,861 24.9 23,747 25.6 24,615 27.7

กระดำษบรรจุภัณฑ์ 64,506 51.9 48,293 52.0 41,725 46.8

บรรจุภณัฑ์จำกวสัดสุมรรถนะสงูและพอลเิมอร์ 10,196 8.2 6,863 7.4 5,285 5.9

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร(2) 105,563 85.0 78,903 85.0 71,625 80.4

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

รำยได้จำกกำรขำยจำกสำยธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ(2) 18,660 15.0 13,883 15.0 17,445 19.6

รายได้จากการขาย 124,223 100.0 92,786 100.0 89,070 100.0

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลแต่ละธุรกิจย่อยของสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรน�ำมำจำกข้อมูลทำงกำรเงินส�ำหรับผู้บริหำร
(2) แสดงข้อมูลหลังตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงส่วนงำน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

SCGP เชื่อว่ำสำเหตุท่ีบริษัทครองควำม
เป็นผู ้น�ำตลำดบรรจุภัณฑ์กระดำษได้
เนื่องจำกมีประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำน 
ที่ยำวนำนในภูมิภำคอำเซียน และมีควำม
เข้ำใจในควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึง 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุนให้
แข ่งขันได ้ผ ่ำนกำรประหยัดต ่อขนำด 
(Economies of scale) และกำรบรูณำกำร 
ในแนวตั้ง (Vertical integration) ของ
ห่วงโซ่อุปทำนของบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อ
และกระดำษ นอกจำกน้ี บริษัทยังมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำในด้ำนนวัตกรรม คุณภำพ 
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และควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์  
และประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงกำรขยำยฐำนตลำดที่มี 
กำรเติบโตสูงด้วยกำรควบรวมกิจกำร 
ที่ผ ่ำนกำรคัดสรรอย่ำงรอบคอบ และ
โซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
ของบริษัท มีบทบำทส�ำคัญในกำรรักษำ
ปกป้อง ขนส่ง ส่งเสริมแบรนด์ และ
ท�ำกำรตลำดให ้ กับสินค ้ำของลูกค ้ ำ
ไปยังผู ้บริโภค ในขณะเดียวกันบริษัท 
ยังสำมำรถผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
ในปริมำณมำกและเร่งด่วน เพื่อรองรับ 
กำรเตบิโตของธรุกจิอีคอมเมร์ิซทีเ่พิม่สงูข้ึน 
ในตลำดภูมิภำคอำเซียน ทั้งหมดนี้ล้วน 
มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทคงควำมเป็นผู้น�ำ
ตลำดได้อย่ำงยั่งยืน

SCGP ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำร
ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่ำของบรรจุภัณฑ์ 
โดยบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรวัตถุดิบ 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 
บริหำรจัดกำรกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตำมเวลำ และตอบโจทย์ควำมต้องกำร 
ท่ีหลำกหลำยของลูกค้ำตั้งแต่บรรจุภัณฑ์
ปฐมภูมิส�ำหรับบรรจุสินค้ำ (Primary 
Packaging) บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิส�ำหรับ
แสดงสินค้ำ (Secondary Packaging) 
บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิส�ำหรับกำรขนส ่ง 
(Tertiary Packaging) รวมถึงบรรจุภัณฑ ์
ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมทำงกำรตลำด 
(Promotional and Display Packaging) 
โดยใช้วัสดุพื้นฐำนหลำกหลำยประเภท 
เช ่น กระดำษ (Fiber-based) หรือ 

พอลิเมอร์ (Polymer-based) นอกจำกนี ้
บริษัทยังมีบริกำรเพิ่มเติมท้ังในด้ำนกำร
ออกแบบ กำรพิมพ์ และนวัตกรรมโซลูชัน
อื่น ๆ  ที่ลูกค้ำต้องกำร ด้วยลักษณะเฉพำะ 
ของบริ ษัทที่ สำมำรถบริหำรควบคุม
ห่วงโซ่อุปทำนของบรรจุภัณฑ์จำกเยื่อ 
และกระดำษ ท�ำให้บรษัิทสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำผ่ำนองค์ควำมรู ้
(Know-how) และกลยทุธ์ในกำรบูรณำกำร 
ของบริษัท

แผนภำพด้ำนล่ำงแสดงให้เห็นห่วงโซ่
คุณค่ำอย่ำงง่ำยของกระบวนกำรผลิต 
แบบครบวงจรของบริษัท

รูปแบบธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

ฟ�ลม/เรซ�น บรรจุภัณฑพอลิเมอร

ศูนยจัดการ
วัสดุร�ไซเคิล

เยื่อบร�สุทธิ์

วัตถุดิบกระดาษร�ไซเคิล

กระดาษ

กระดาษบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑอาหาร

บรรจุภัณฑจาก
เยื่อและกระดาษ

ธุรกิจบรรจุภัณฑจากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร 

ธุรกิจบรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ

ธุรกิจเยื่อและกระดาษ

ผลิตภัณฑอื่น ๆ

ล
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ผลิตภัณฑ์ของ SCGP

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบ
ครบวงจร และผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจเย่ือ
และกระดำษ

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

(Integrated Packaging Business)

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ 

(Fiber-based Packaging)

SCGP ผลิตและจ�ำหน ่ำยผลิตภัณฑ ์
บรรจภัุณฑ์จำกเยือ่และกระดำษทีห่ลำกหลำย 
ซึง่รวมถงึบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกู บรรจภุณัฑ์ 
กล่องพิมพ์สเีพ่ือกำรแสดงสนิค้ำ และโซลชูนั 
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ต ่ำง ๆ โดยธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษมีสัดส่วน 
รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกบรรจุภัณฑ์กล่อง
ลูกฟูก ทั้งนี้  บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและ
กระดำษของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภทหลัก ได้ดังนี้

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
(Corrugated Containers)
บรรจุภัณฑ ์ กล ่ อ งลู กฟู กของบริษั ท 
ผ ลิตจำกกระดำษบรรจุภัณฑ ์ลูกฟูก 
(Containerboard) ที่ มีคุณภำพและ
คุณสมบัติในกำรใช้งำนได้หลำกหลำย 
นอกเหนือจำกกำรขนส่งสินค้ำหรือกำร
ปกป้องสนิค้ำไม่ให้ได้รบัควำมเสยีหำยแล้ว 
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกยังสำมำรถระบุ
รำยละเอียดสินค้ำภำยในเพื่อสื่อสำรกับ
ลกูค้ำ รวมถงึกำรออกแบบเพือ่ป้องกนักำร
ปลอมแปลงสนิค้ำ ด้วยคณุสมบตัทิีส่ำมำรถ
ต้ำนทำนต่อแรงกดกระแทกจำกภำยนอก
ท�ำให้มีกำรใช้บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 

ในกำรบรรจุหีบห่อสินค้ำอุปโภคบริโภค
และสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่ำง 
ต่อเนือ่ง นอกจำกนีบ้รรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกู
เป็นส่วนส�ำคัญในธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำ
อย่ำงเร่งด่วนของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ก�ำลัง
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว

ท้ังน้ี บริษัทสำมำรถเพิ่มปริมำณกำร 
ผลิตกล่องได้ภำยในระยะเวลำอันส้ันและ
สำมำรถรองรับยอดสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึนอย่ำง
รวดเร็วได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำ
ที่มีกำรส่งเสริมกำรขำยของลูกค้ำ

บรรจุภณัฑ์กล่องพมิพ์สเีพือ่การแสดงสนิค้า 
(Retail Display Packaging)
บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สีเพื่อกำรแสดง
สินค้ำของบริษัทนั้น รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์
ที่ช่วยแสดงสินค้ำ ณ จุดซื้อ (Point-of- 
Purchase) บรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถวำง 
บนช้ันวำงสินค้ำในร้ำนค้ำปลีกได้โดยตรง 

(Shelf-Ready and Retail-Ready) 
และบรรจุภัณฑ์ส ่งเสริมกำรขำยตำม
เทศกำล ซ่ึงบรรจุภัณฑ์เหล่ำน้ีสำมำรถ 
ใช้เป็นเครื่องป้องกันอีกช้ันหน่ึงในระหว่ำง 
กำรขนส่งและเป ็นเครื่องมือทำงกำร
ตลำดในกำรสร้ำงแบรนด์ (Branding) 
และกำรส่งเสริมกำรขำย (Marketing 
Campaign) สำมำรถวำงบนชั้นวำง
สินค ้ำในร ้ำนค ้ำปลีกได ้ โดยตรงโดย 
ไม่ต้องแกะสินค้ำที่อยู่ภำยในออก ติดตั้ง 
ได้ง่ำย ซึง่เป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำร 
ใช้สอยพื้นที่และเพิ่มกำรมองเห็นและ 
รับรู้ (Visibility) ถึงสินค้ำของผู้บริโภค 
ทั้งนี้ บริษัทสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำแต่ละรำยได้

กระดาษบรรจุภัณฑ์  

(Packaging Paper)

ผลิตภัณฑ์กระดำษบรรจุภัณฑ์ของบริษัท 
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
กระดำษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) 
และผลิตภัณฑ์กระดำษอื่น ๆ (Non-
Packaging Paper) นอกเหนือไปจำก
ผลิตภัณฑ์กระดำษบรรจุภัณฑ์หลักแล้ว 
บริษัทยังมีม้วนลำมิเนต (Laminated 
Rolls) กระดำษตัดแยกแผ่น (Ream cut) 
กระดำษม้วน (Slit Roll) และกระดำษ 
ชนิดพิเศษ เช่น แผ่นเคลือบผิวลำมิเนต
แรงดันสูง (High Pressure Laminate 
หรือ HPL) แผงรังผ้ึงระบำยควำมร้อน 
(Evaporative Cooling Pads) และ 
แผ่นเยื่อ เป็นต้น ยิ่งไปกว่ำน้ัน SCGP 
ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของสินค้ำและบริกำรอยู ่เสมอ โดยมุ ่ง 
พัฒนำนวัตกรรมของสินค้ำ (Innovation) 
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บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 

และพอลิเมอร์ (PPP)

ผลติภณัฑ์ PPP ใช้ส�ำหรบัสนิค้ำทีบ่รรจภุณัฑ์ 
จำกเยื่อและกระดำษไม่สำมำรถรองรับได้ 
เนื่องจำกต ้องมีคุณสมบัติพิ เศษ เช ่น 
ควำมสำมำรถสัมผัสอำหำรโดยตรง  
ควำมสำมำรถในกำรกกัเกบ็ของเหลว หรือ
ฝำปิดที่แน่นหนำ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ PPP 
สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป บรรจุภัณฑ์ 
แบบอ่อนตวั และวสัดอุปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ส�ำหรับปี 2564 สดัส่วนรำยได้จำกผลติภณัฑ์ 
ทั้ง 3 ประเภทอยู่ที่ร้อยละ 57 ร้อยละ 40 
และร้อยละ 3 ตำมล�ำดับ โดยรำยละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ PPP แต่ละชนิดแสดง 
ได้ดังนี้

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว 
(Flexible Packaging)
บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงได้
ตำมสิ่งที่บรรจุลงไป โดยลักษณะก่อนกำร
บรรจุสินค้ำจะเรียบแบน ช่วยประหยัด
พืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็และขนส่ง บรรจุภณัฑ์นี ้
บำงประเภทใช้กระดำษเป็นวัสดพุืน้ฐำนได้ 
แต่ส่วนใหญ่ใช้ฟิล์มพอลิเมอร์ท่ีมีควำม
ยืดหยุ่น เหนียว และแข็งแรง ทั้งนี้ บริษัท
น�ำเสนอบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวหลำย 
รูปแบบ โดยเน้นด้ำนคุณภำพ คุณสมบัต ิ
และด้ำนควำมปลอดภัย แต่ไม่ได้ผลิต 
บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
(Single-Use Plastic) ดังนั้น บรรจุภัณฑ์
แบบอ่อนตวัของบรษิทัจงึช่วยลดกำรสร้ำง 
ขยะอำหำร (Food Waste) ลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 

ช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำสินค้ำ (Shelf 
Life) และมีน�้ำหนักเบำเพื่อกำรขนส่ง 
สำมำรถคงอัตรำส ่วนน�้ ำหนัก สินค ้ำ 
ต่อบรรจุภัณฑ์ในระดับสูง และใช้พื้นที ่
น้อยลง 

บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป  
(Rigid Packaging)
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปท�ำให้น�ำเสนอสินค้ำ
โดยกำรต้ังวำงบนช้ันวำงสินค้ำให้เห็น 
เด่นชดัได้ และท�ำให้สินค้ำจบัและถอืได้ง่ำย 
ด้วยรูปลักษณ์ที่คงรูปท�ำให้บรรจุภัณฑ์
ประเภทน้ีง่ำยต่อกำรเก็บมำรีไซเคิล ทั้งน้ี 
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปที่ส่วนใหญ่ถูกหลอม
เป่ำ หรือฉีดขึ้นรูป (Extrusion Blow 
Mold or Injection) โดยใช้เม็ดพลำสติก 
พอลิ เ อทิ ลี นหนำแน ่ นสู ง  (HDPE )  
หรือเม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 
เป็นวัตถุดิบ โดยบริษัทร่วมมือกับลูกค้ำ 
อย่ำงใกล้ชิดเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ม ี
รูปร่ำงและรูปแบบที่เหมำะกับกำรใช้งำน 
เช ่น ขวดที่ มีฝำที่สำมำรถป ิดใหม ่ได ้
หลงักำรเปิด (Resealable Caps) หลอดบบี 
และบรรจุภัณฑ์ที่มีหัวจ่ำยพิเศษ เช่น 
หัวฉีดสเปรย ์  สเปรย ์หมอกน�้ ำแบบ 
ไม่อัดลม (Air-Less Mist Spray) ปั ๊ม  
และโรลออน ซึง่บรรจภุณัฑ์เหล่ำนีส้ำมำรถ 
ใช้ส�ำหรับกำรบรรจุน�้ำยำซักผ้ำ น�้ำมัน 
หล่อลื่น ผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น น�้ำเช่ือม  
แยม และเครื่องส�ำอำง ผลิตภัณฑ์ดูแล 
ร่ำงกำย เช่น โลชันบ�ำรุงผิว และยำสระผม 

รวมทัง้ยำ เช่น ยำท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้โรค 
(Sanitizers) และครีม เจล ยำทำภำยนอก 
ต่ำง ๆ

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  
(Medical Supplies and Labware)
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ส�ำหรับเก็บตัวอย่ำง
หรอืบรรจตุวัอย่ำงเพือ่น�ำไปใช้ในกำรตรวจ
วินิจฉัยทำงกำรแพทย์ รวมไปถึงส�ำหรับ
ใช้ในกระบวนกำรในห้องปฏิบัติกำร เช่น 
ถ้วยเก็บตัวอย่ำงของเหลวจำกร่ำงกำย 
หลอดสูญญำกำศส�ำหรับถ่ำยเทตัวอย่ำง 
หลอดเก็บตัวอย่ำงเลือด หลอดขนำดเล็ก
ส�ำหรับงำนวิเครำะห์พันธุกรรม หลอด
ปิเปตต์ขนำดต่ำง ๆ ส�ำหรับถ่ำยเท ตวง 
ของเหลว ชดุตรวจสวอบ (Swab Test Set) 
รวมถึงภำชนะและบรรจุภัณฑ ์ ท่ี เน ้น 
ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย

ด ้วยกำรน�ำเสนอกระดำษบรรจุภัณฑ์ 
ที่บำงลงแต่มีควำมแข็งแรงเท่ำเดิม (High 
Strength) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค ้ ำ ในกำรลดต ้นทุนกำรผลิต 
และยังช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรอีกด้วย
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การให้บริการและโซลูชันบรรจุภัณฑ์ (Packaging Solutions)

SCGP ได้พฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรทีห่ลำกหลำยและครอบคลมุควำมต้องกำรของลกูค้ำตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) และ
ยังน�ำเสนอโซลูชันด้ำนต่ำง ๆ ที่มีนวัตกรรมและส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนบรรจุภัณฑ์อย่ำงครบ
วงจรและตอบโจทย์ควำมต้องกำรพิเศษของลูกค้ำ ทั้งนี้ แผนภำพข้ำงล่ำงแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่บริษัทสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรบรรจุภัณฑ์ในแต่ละรูปแบบ

การใหบร�การและโซลูชันบรรจุภัณฑ (Packaging Solutions)

โซลูชันสำหรับ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน 

(Circular Economy Solutions)

โซลูชันสำหรับงานยอย
(Small Lot Solutions)

โซลูชันอำนวยความสะดวก
(Convenience Solutions)

โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉร�ยะ 
(Smart and 

Functional Solutions)

โซลูชันดานธุรกิจ
อีคอมเมิรช

(E-commerce Solutions)

โซลูชันดานกิจกรรม
ทางการตลาด

(Marketing Event Solutions)

ผลิตภัณฑนิทรรศการ
และงานแสดงสินคา

บรรจุภัณฑปฐมภูมิ บรรจุภัณฑทุติยภูมิ บรรจุภัณฑตติยภูมิ บรรจุภัณฑสงเสร�มการตลาด
และจัดแสดงสินคา

บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิส�าหรับบรรจุสินค้า 
(Primary Packaging)
บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่อยู ่
ชั้นในสุดของบรรจุภัณฑ์ท้ังหมด ซ่ึงสัมผัส
กบัตวัสนิค้ำ ท�ำหน้ำทีบ่รรจ ุจดัเกบ็ ห่อหุม้ 
สนิค้ำ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ได้รบัควำมเสยีหำย 
หรือเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน  
รวมถึงเพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำสินค้ำ  
ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณขยะและกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 
ลดลง ผลติภณัฑ์ PPP นบัว่ำเป็นบรรจุภณัฑ์ 
ประเภทปฐมภูมิ 
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บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิส�าหรับแสดงสินค้า 
(Secondary Packaging)
บรรจุภัณฑ์ทุ ติยภู มิเป ็นบรรจุภัณฑ์ ท่ี
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิเข้ำด้วยกัน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวสินค้ำได้รับควำม 
เสียหำย เพื่อควำมสะดวกในกำรขนส่ง  
หรือกำรจัดจ�ำหน่ำยสนิค้ำทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับตัวสินค้ำ 
ช่วยดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค ด้วย
คุณภำพกำรพิมพ์ที่สวยงำมและรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่น่ำสนใจ อีกทั้งเป็นเครื่องมือ 
ทำงกำรตลำดในกำรสร้ำงแบรนด์และ 
กำรส่งเสริมกำรขำย ตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ ์
ทุติยภูมิ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดำษ
แข็งแบบพับได้ (Folding Carton) เช่น 
กล ่องใส ่คุกกี้  กล ่องใส ่ เครื่องส�ำอำง  
กล่องใส่รองเท้ำ ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิส�าหรับการขนส่ง 
(Tertiary Packaging) 
โดยส่วนมำกเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
ซึ่งมีควำมแข็งแรง สำมำรถรองรับน�้ำหนัก
ของสินค้ำและปกป้องสินค้ำไม่ให้ได้รับ 
ควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจัดเก็บและ 
ขนย้ำย เพื่อให้ลูกค้ำปลำยทำงได้รับสินค้ำ 
อย ่ำงสมบูรณ ์  นอกจำกบรรจุภัณฑ ์ 
กล่องลูกฟูกแล้ว ยังรวมถึงพำเลตกระดำษ 
(Paper Pallet) และฉำกกระดำษ (Corner 
Guard) ด้วย

บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาด 
และจัดแสดงสินค้า (Promotional 
and Display Packaging) 
นอกเหนือจำกคุณสมบัติในกำรปกป้อง
สินค้ำแล้ว บรรจุภัณฑ์ชนิดน้ียังท�ำหน้ำที่
เสมือนเครื่องมือทำงกำรตลำดที่ช ่วย
สื่อสำรข้อมูลสินค้ำไปยังผู้บริโภค อีกทั้ง 
เป ็นบรรจุ ภัณฑ์ที่ออกแบบและพิมพ ์
อย่ำงพิถีพิถันให้มีรูปทรงและลวดลำย
ที่ดึงดูดใจ และยังเหมำะส�ำหรับกำรใช้
บรรจุสินค้ำในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น 
บรรจุภัณฑ์รังนกส�ำหรับเทศกำลวันแม่

ในประเทศไทย หรือถุงกระดำษท่ีช่วย 
เพิ่ มมู ลค ่ ำ ให ้ กับสินค ้ ำ  นอกจำกนี้  
ทีมนักออกแบบได้สร้ำงสรรค์ชั้นวำงสินค้ำ 
ทีผ่ลิตจำกกระดำษ เพือ่ตอบโจทย์กำรตลำด 
ของลูกค้ำที่ต้องกำรควำมสวยงำม รวดเร็ว 
เค ล่ือยย ้ำยสะดวก และมีอัตลักษณ ์
ของกำรเป็นผู้ผลิตที่ค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม 
โดยสำมำรถออกแบบและผลติได้ตำมพืน้ที ่
ขำย รวมทั้งประเภทสินค้ำ เหมำะส�ำหรับ
กำรจัดวำงสินค้ำในร้ำนค้ำปลีก อีกท้ัง 
มีรูปแบบที่โดดเด่น ช่วยดึงดูดควำมสนใจ
และกำรตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ำได้มำกขึ้น
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ผลิตภัณฑ์นิทรรศการและงานแสดง

สินค้า (Exhibition & Event)

SCGP ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ
ลูกฟูก พัฒนำเป็นกำรให้บริกำรออกแบบ
และตดิตัง้บธูนทิรรศกำร ส�ำหรบังำนอเีว้นต์ 
และกำรน�ำเสนอสินค้ำรูปแบบต่ำง ๆ โดย
ผลิตจำกกระดำษลูกฟูกเป็นหลัก ท�ำให้ได้
งำนทีม่รีปูแบบไม่ซ�ำ้ใคร โดดเด่น ต้นทนุต�ำ่
และตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงมเีอกลกัษณ์ 
อีกทั้งตอบโจทย์แนวทำงหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน (Circular Economy) เพรำะลด
ปริมำณขยะและสำมำรถน�ำมำหมุนเวียน
ผลิตใช้ใหม่ได้

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

บรรจุภัณฑ์อาหาร  

(Foodservice Packaging)

บริษัทมีกำรน�ำเสนอบรรจุภัณฑ์อำหำร 
ภำยใต้แบรนด์ Fest® และ Go-Pak  
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย สะดวกสบำย 
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่ง
ของไลฟ์สไตล์ในยคุปัจจบุนั โดยบรรจภัุณฑ์ 
อำหำรภำยใต้แบรนด์ Fest® และ Go-Pak 
มีคุณสมบัติทนควำมร้อนได้ดี ไม่ละลำย 
และไม่รั่วซึม ซึ่งผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ 
Fest® แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
เฟสท์ ช้อยส์ (Fest® Choice) เฟสท ์
ชิลล์ (Fest® Chill) และเฟสท์ ไบโอ 
(Fest® Bio) โดยบริษัทจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้แบรนด์ Fest® ให้กับร้ำนค้ำท่ี
จ�ำหน่ำยสนิค้ำส่ง เช่น บริษทัผูข้ำยส่งแบบ 
cash-and-carry รำยใหญ่ นอกจำกน้ี  
ยังจ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำซื้อปลีกโดยตรง 
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์และร้ำนอำหำรต่ำง ๆ

ส่วนบรรจุภัณฑ์อำหำรภำยใต้แบรนด์  
Go-Pak มีหลำกหลำยกว่ำ 250 ประเภท 
เช่น จำน ช้อนส้อม ถ้วย แก้ว ที่ผลิตจำก
กระดำษ พอลิเมอร์ และวัสดุย่อยสลำยได ้
อืน่ ๆ  จำกก�ำลงักำรผลติบรรจุภณัฑ์อำหำร
ของตัวเองและจำกเครือข่ำยกำรจัดหำ 
สินค ้ำทั่วโลก โดยมีตลำดหลักอยู ่ ใน 

สหรำชอำณำจกัรและอเมรกิำเหนอื บรษิทั
มุ ่งหวังที่จะใช ้ศักยภำพของ Go-Pak  
เพื่อต่อขยำยตลำดและฐำนลูกค้ำในตลำด
บรรจุภัณฑ์อำหำรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะ 
ฐำนลูกค้ำในภำคธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร 
ผู ้ค้ำปลีกและค้ำส่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำรบริกำรด่วน 
ผู้ให้บริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่

นอกจำกนี ้บรษิทัยงัมีฐำนกำรผลิตบรรจภัุณฑ์ 
อำหำรที่ประเทศมำเลเซีย โดย IPSB  
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์อำหำร
ให้แก่เครือข่ำยร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียง 
ทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ และได้

รับใบรับรองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
อำหำรระดับ AA จำกสมำคมผู้ประกอบ
ธุรกิจค ้ำปลีกแห ่งสหรำชอำณำจักร 
(BRC) ทั้งนี้  IPSB ให้ควำมส�ำคัญกับ
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอำหำรที่มีกำรพิมพ์
ข้อควำมซึ่งใช้ในเครือข่ำยบริษัทฟำสต์ฟู้ด 
ข้ำมชำตขินำดใหญ่ จงึมลีกูค้ำเป็นเครอืข่ำย 
ร้ำนอำหำรและบริษัทฟำสต์ฟู้ดท่ัวทวีป
เอเชีย รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
เกำหลใีต้ ทัง้นี ้บรษิทัยงัคงมแีผนทีจ่ะขยำย
กำรด�ำเนนิงำนด้ำนธรุกิจบรรจภัุณฑ์อำหำร
ไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคอำเซียน 
ยุโรป และอเมริกำเหนืออย่ำงต่อเนื่อง
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ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ  

(Pulp and Paper Products)

• กระดาษพิมพ์เขียน 

SCGP  มี ก ร ะด ำ ษ พิ มพ ์ เ ขี ย นที ่
หลำกหลำยส�ำหรับส�ำนักพิมพ ์และ
โรงพิมพ์ และส�ำหรับใช้ในบ้ำนและ 
ส�ำนกังำน ผลติภณัฑ์กระดำษพมิพ์เขียน 
หลักของบริษัท คือกระดำษกรำฟิก 
และกระดำษถ่ำยเอกสำร นอกจำกน้ี 
บริษัทยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์กระดำษ 
ส�ำหรับงำนอุตสำหกรรมและงำน 
เฉพำะทำงต่ำง ๆ รวมถึงกระดำษ 
Machine Glazed กระดำษกลำซีน 
กระดำษตัดแยกแผ่น (Ream cut) 
กระดำษเคลือบลำมิเนต และกระดำษ
เคลือบพลำสติก PE

• เยื่อ

เยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus  
Pulp) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เยื่อกระดำษฟอกขำว (Eucalyptus 
Bleached Kraft Pulp) เยื่อกระดำษ 
ไม่ฟอกขำว (Eucalyptus Unbleached 

Kraft Pulp) และเยื่อฟอกขำวกึ่ง
เคมี (Eucalyptus Semi-Chemical 
Bleached Pulp)

เยือ่เคมลีะลายได้ (Dissolving Pulp) 
โรงงำนของ PPPC ในจังหวัดขอนแก่น 
เป็นผูผ้ลติเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย 
ท่ีผลิตเยื่อเคมีละลำยได้ โดยบริษัท
ผลติเยือ่เคมลีะลำยได้จำกไม้ยคูำลิปตสั 
เพื่อน�ำไปใช ้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
(รู ้จักกันในนำมเส้นใยเรยอน) โดย 
ส่วนมำกจะจ�ำหน่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำร 

ส่ิงทอในประเทศจีนและเครื่องครัว 
โดยฝ่ำยวิจัยและพัฒนำของบริษัท 
ได ้ท�ำกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพของ 
เยื่อเคมีละลำยไปจนจบกระบวนกำร
ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรผสมพันธุไ์ม้ยคูำลปิตัส
ข้ำมสำยพันธุ์ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  41SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



การประกอบธุรกิจตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ในปี 2564 กำรด�ำเนินธุรกิจของ SCGP ครอบคลุมทั้งภูมิภำคอำเซียน และขยำยธุรกิจไปยังกลุ ่มประเทศที่ มีศักยภำพ 
นอกเหนอืจำกในภมูภิำคอำเซยีนอกีด้วย โดยบรษิทัมีโรงงำนผลติ 56 แห่ง และ 5 ส�ำนกังำนขำย ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศ
เวยีดนำม ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศฟิลปิปินส์ ประเทศมำเลเซยี สหรำชอำณำจกัร และประเทศสเปน กำรทีบ่รษิทัมกีำรประกอบธรุกจิ
อย่ำงครอบคลุมพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์นั้น ช่วยส่งเสริมรูปแบบธุรกิจแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขั้นต้นจนถึงขั้นปลำยของบริษัท 
ให้มีควำมแข็งแกร่งมำกข้ึน ช่วยเสริมสร้ำงประโยชน์จำกกำรผนึกก�ำลังร่วมกัน (Synergy) ระหว่ำงบริษัทย่อยของบริษัท และช่วยเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดที่มีศักยภำพในกำรเติบโตทั้งในภูมิภำคอำเซียน ยุโรป และอเมริกำเหนือ 

แผนภำพด้ำนล่ำงแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของโรงงำนผลิตและส�ำนักงำนขำยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ประเทศสเปน
• กำลังผลิตวัสดุ
 อุปกรณทางการแพทย 
 250 ลานช�้นตอป

สหราชอาณาจักร 
• สำนักงานขาย
 บรรจุภัณฑอาหาร

บรรจุภัณฑจากเย่ือ
และกระดาษ
29 โรงงาน

3 ประเทศ

กระดาษ
บรรจุภัณฑ

8 โรงงาน

4 ประเทศ

บรรจุภัณฑ 
PPP

11 โรงงาน

2 ประเทศ

เยื่อและกระดาษ

6 โรงงาน

1 สำนักงานขาย

3 ประเทศ

ประเทศไทย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 1.83 ลานตันตอป

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ 0.84 ลานตันตอป

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ PPP แบงเปนบรรจุภัณฑแบบออนตัว 392 ลานตารางเมตรตอป 
และบรรจุภัณฑแบบคงรูป 27,000 ตันตอป

• กำลังผลิตเยื่อและกระดาษ แบงเปนภาชนะบรรจุอาหาร 6,150 ตันตอป 
 เยื่อ 0.56 ลานตันตอป และกระดาษพ�มพเข�ยน 0.49 ลานตันตอปี 

ประเทศอินโดนีเซ�ย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 1.80 ลานตันตอป

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ 
0.33 ลานตันตอป 

ประเทศมาเลเซ�ย
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑอาหาร 

15,800 ตันตอป

ประเทศฟ�ลิปปนส
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 

0.23 ลานตันตอป

ประเทศเว�ยดนาม
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 

0.50 ลานตันตอป

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อ
และกระดาษ 0.26 ลานตันตอป

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑแบบออนตัว 
509 ลานตารางเมตรตอปี

• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ
 แบบคงรูป 0.12 ลานตันตอปี
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ
 อาหาร 39,000 ตันตอป

วัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย

2 โรงงาน

4 สำนักงานขาย

1 ประเทศ
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ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทอยู ่ในภูมิภำค
อำเซียน โดยรำยได้จำกกำรขำยของบรษัิท 
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564  
ท่ีมำจำกลกูค้ำในประเทศไทย คดิเป็นสดัส่วน 
ประมำณร้อยละ 43 ของรำยได้จำก
กำรขำย ตำมมำด้วยรำยได้จำกกำรขำย
ของบริษัทที่มำจำกลูกค ้ำในประเทศ
อินโดนีเซีย คิดเป ็นสัดส ่วนประมำณ 
ร้อยละ 20 ประเทศเวียดนำมคิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 13 และประเทศ
ฟิลิปปินส์คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 3 
ตำมล�ำดับ โดยรำยได้รวมจำกกำรขำย 
ของบริษัทอยู่ที่ 124,223 ล้ำนบำท 

ประเทศไทย

SCGP เริม่ต้นด�ำเนนิกจิกำรในประเทศไทย 
ในปี 2518 โดยปัจจุบนั บรษิทัมศูีนย์จัดกำร
วัสดุรีไซเคิล 22 แห่ง โรงงำนผลิตกระดำษ
บรรจภุณัฑ์ 4 แห่ง โรงงำนผลติบรรจภุณัฑ์
กล่องลูกฟูก 15 แห่ง โรงพิมพ์ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 1 แห่ง โรงงำน
ผลิต PPP 5 แห่ง และโรงงำนผลิตส�ำหรับ 
สำยธุรกิจเยื่อกระดำษ 3 แห่ง รวมทั้ง  
SCGP Inspired Solutions Studio ซึง่เป็น 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แบบ
ครบวงจรของบรษัิทก็ตัง้อยูใ่นประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

SCGP เข ้ำสู ่ตลำดประเทศเวียดนำม 
เป็นคร้ังแรกผ่ำนกำรก่อตั้ง VKPC ร่วมกับ 
Rengo ในปี 2550 เพื่อผลิตกระดำษ 
บรรจภุณัฑ์ โดยในปัจจบุนั SCGP มโีรงงำน

ผลติกระดำษบรรจภุณัฑ์ 1 แห่ง โรงงำนผลติ 
บรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกู 6 แห่ง โรงงำนผลติ 
PPP 6 แห่ง และโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์
อำหำร 2 แห่ง นอกจำกนี ้บรษิทัมศูีนย์จดักำร 
วัสดุรีไซเคิล 24 แห่ง

ประเทศอินโดนีเซีย

SCGP เข้ำสู ่ตลำดประเทศอินโดนีเซีย
เป็นครั้งแรกผ่ำนกำรเข้ำถือหุ้นใน PTPM 
ในปี 2556 โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงงำน
ผลิตบรรจุภัณฑ์กล ่องลูกฟูก 6 แห ่ง  
โรงพิมพ์ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก  
1 แห่ง และโรงงำนผลติกระดำษบรรจภุณัฑ์ 
2 แห่ง

ประเทศฟิลิปปินส์

SCGP เข้ำสู่ตลำดประเทศฟิลิปปินส์ครัง้แรก 
ด้วยกำรเข้ำถือหุ้นใน UPPC ซึ่งเป็นผู้ผลิต

กระดำษบรรจุภัณฑ์ ในปี 2539 โดยมี
โรงงำนผลิตกระดำษบรรจุภัณฑ์ 1 แห่ง
และศูนย์จัดกำรวัสดุรีไซเคิล 27 แห่ง

ประเทศมาเลเซีย

ในปี 2561 SCGP เข้ำถือหุ ้นใน IPSB  
ซึ่งเป ็นผู ้น�ำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สัมผัส
อำหำรในประเทศมำเลเซีย โดยปัจจุบัน
บริษัทมีโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์อำหำร
ส�ำหรับธุรกิจอำหำรฟำสต์ฟู ้ดต้ังอยู ่ ท่ี 
รัฐสลังงอร์ ประเทศมำเลเซีย

สหราชอาณาจักร

ในปี 2564 SCGP เข้ำถือหุ้นใน Go-Pak 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�ำกำรให้บริกำรโซลูชัน
ด้ำนบรรจภัุณฑ์อำหำรในสหรำชอำณำจกัร 
และอเมรกิำเหนอื ทีม่สี�ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่
ในเมืองบริสตอล สหรำชอำณำจักร และ
ฐำนกำรผลิตอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศ
เวียดนำม

ประเทศสเปน

ในปี 2564 SCGP เข้ำถือหุ้นใน Deltalab, 
S.L. (Deltalab) ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
(Medical Supplies and Labware)  
ที่ จดทะเบียนและมีฐำนกำรผลิต ใน 
ประเทศสเปน

43%
20%

15%

13%

3%
2%

2%
2%

ประเทศในกลุมอาเซ�ยน
(นอกประเทศไทย)

40%

ประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซ�ย

ประเทศเว�ยดนาม

ประเทศฟ�ลิปปนส

ประเทศมาเลเซ�ย

ประเทศอื่นในอาเซ�ยน

สหภาพยุโรป

ประเทศอื่น ๆ

สัดส่วนรายได้ของบริษัทแบ่งตามประเทศของลูกค้า

124,223
ล้านบาท
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
และสภาพการแข่งขัน

1) ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมของสายธุรกิจ 

บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ในปี 2564 ปริมำณควำมต้องกำรบรรจภุณัฑ์ 
กล ่องลูก ฟูกในประเทศไทยเพิ่ มขึ้ น 
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคง
เติบโตในอัตรำที่สูงกว่ำกำรเติบโตของ 
GDP อย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยในปี 2564 
แม้ว่ำกำรบริโภคภำยในประเทศโดยรวม
ลดลงในช่วงไตรมำสท่ี 3 เน่ืองจำกกำร
แพร่ระบำดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 
และมำตรกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดโรค
ของภำครัฐส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในกำร 
จับจ ่ำยใช ้สอยของผู ้บริ โภค รวมถึง 
ภำคกำรผลติทีต้่องปิดโรงงำนชัว่ครำว หรอื 
เข้ำสู่มำตรกำร Bubble & Seal เพื่อจ�ำกัด
กำรแพร่ระบำด ประกอบกับปัญหำภำวะ
ห่วงโซ่อุปทำนชะงักงัน (Supply chain 
disruption) แต่มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภำครัฐและควำมต้องกำรในภำค 
กำรส่งออกที่ฟ ื ้นตัวตำมเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่ำหลกัในทวปีอเมรกิำและยโุรป 
ก็ช ่วยพยุงสภำวะเศรษฐกิจและส่งผล 
ให้ภำพรวมควำมต้องกำรบรรจุภัณฑ ์
กล่องลูกฟูกภำยในประเทศยังคงขยำยตัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

ในปี 2564 กลุ ่มอุตสำหกรรมอำหำร 
ยงัคงเตบิโตต่อเนือ่ง โดยมอีตัรำกำรเตบิโต
ประมำณร้อยละ 4 - 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของประเทศ
คู ่ค ้ำหลักที่ปรับตัวดีขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้น 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ยังส่งผล
ให้อุตสำหกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ที่เปลี่ยนแปลงภำยใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) เช่น อำหำรสัตว์เลี้ยง ถุงมือยำง 
ธุรกิจอีคอมเมิร ์ซ และธุร กิจบริกำร 
ด้ำนอำหำร (Food delivery) มีกำร
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ประมำณร้อยละ 

7 - 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ควำม
ต้องกำรบรรจภัุณฑ์กล่องลูกฟกูในบำงกลุ่ม 
อุตสำหกรรมมีอัตรำเติบโตในระดับต�่ำ  
เช่น อุตสำหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จำกมำตรกำรงดกำรจ�ำหน่ำยและกำรบรโิภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ำนอำหำรของ
ภำครฐั รวมถงึอตุสำหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ จำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุบิ
น�ำเข้ำในกำรผลิต

ในภูมิภำคอำเซียน แม้จะได้รับผลกระทบ
จำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด 19 เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ 
ควำมต้องกำรบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 
ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2564 ยังคง
เตบิโตร้อยละ 4 จำกปีก่อน เนือ่งจำกอตัรำ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นจำก
ปี 2563 ภำครัฐมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  
ในหลำยพ้ืนที่ ส ่งผลให้ควำมต้องกำร 
บรรจุภัณฑ ์กล ่องลูกฟูกปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมสินค้ำ
อุปโภคและบริโภค อุตสำหกรรมรองเท้ำ
และสิ่งทอเพื่อกำรส่งออก

ในขณะที่ควำมต้องกำรบรรจุภัณฑ์กล่อง
ลกูฟกูในประเทศเวยีดนำมเตบิโตร้อยละ 2 
จำกปี 2563 ซึ่งชะลอตัวลงจำกผลกระทบ 
ของวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
โควิด 19 ในปี 2564 ที่รุนแรงขึ้น ภำครัฐ 
จงึประกำศใช้มำตรกำรลอ็กดำวน์เพือ่จ�ำกดั 
กำรแพร่ระบำดอย่ำงเข้มงวด ซึ่งมำตรกำร
ดังกล่ำวส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออัตรำ
กำรบริโภคภำยในประเทศ ก�ำลังกำรผลิต
สินค้ำโดยเฉพำะภำคกำรส่งออก รวมถึง
กระทบต่อกำรขนส่งในหลำยอตุสำหกรรม 

ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของ
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ ยงัมแีนวโน้มท่ีจะ
ด�ำเนนิต่อไปและยำกทีจ่ะคำดคะเนข้อสรปุ  
ซ่ึงอำจเอื้อให้เกิดทั้งโอกำสและควำมเสี่ยง
ต่อ SCGP

ภาวะอุตสาหกรรมของสายธุรกิจ 

เยื่อและกระดาษ

• เยื่อ
ในปี 2564 ปรมิำณควำมต้องกำรเยือ่
เคมีฟอกขำวทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
จำกปี 2563 โดยได้รับแรงหนุนจำก
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ และทวีป
ยุโรปที่เริ่มฟื ้นตัวจำกวิกฤตกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้เยื่อจำกกลุ่ม 
ผู ้ผลิตกระดำษและบรรจุภัณฑ ์ 
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ควำมต้องกำร 
ใช้เยือ่ของผูผ้ลติสนิค้ำกลุม่ทชิชยูงัคง
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับเยื่อเคม ี
ละลำยได้ ปริมำณควำมต้องกำร 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 14 จำกปีก่อน จำกควำม 
ต้องกำรของผู ้ผลิตเส ้นใยเรยอน 
ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมปลำยน�้ำของ 
เยื่อเคมีละลำยได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

• กระดาษพิมพ์เขียน
ภำพรวมอุตสำหกรรมกระดำษ
พิมพ์เขียนในประเทศไทยปี 2564  
มี ปริ ม ำณควำมต ้ อ งกำรลดลง
ประมำณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน จำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19 ที่ด�ำเนิน
ต ่อเนื่องมำจำกป ี 2563 ท�ำให ้
บริษัท ส�ำนักงำน รวมถึงผู้บริโภค 
ปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตและรูปแบบ
กำรท�ำงำน โดยมีกำรท�ำงำนหรือ
กำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
เป ็นหลัก ยิ่งไปกว่ำนั้น ปัจจุบัน 
ได้มีกำรใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำ
ทดแทนกำรใช้กระดำษพิมพ์เขียน
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เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง อีกท้ังภำครัฐ
มีกำรด�ำเนินนโยบำย Zero Copy 
และ Thailand 4.0 ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริมำณกำรใช้กระดำษพิมพ์เขียน
โดยตรง

ด ้ำนปริมำณกำรน�ำเข ้ำกระดำษ 
พมิพ์เขยีนในปี 2564 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 15 เนือ่งจำกกำรขนส่งระหว่ำง 
ประเทศปรับตั วดีขึ้ น เมื่ อ เ ทียบ 
กับป ี  2563 แต ่ภำพรวมกำร 
น�ำเข้ำยังไม่กลับไปเท่ำกับก่อนช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด 19 

2) สภาพการแข่งขัน 

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ  

และกระดาษบรรจุภัณฑ์

ในภูมิภำคอำเซียน SCGP ถือ เป ็น 
ผู ้น�ำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร 
ชั้นน�ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีข้อได้เปรียบ
ด ้ำนต ้นทุนอย ่ำงมีนัยส�ำคัญจำกกำร 
บูรณำกำรในแนวตั้งในห่วงโซ่คุณค่ำ ได้แก่ 
ขั้นตอนกำรผลิตเยื่อกระดำษ ขั้นตอนกำร
ผลิตกระดำษ และขั้นตอนกำรแปรรูป 
บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก ซ่ึงช่วยส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท

ในแง่ก�ำลังกำรผลิตกระดำษบรรจุภัณฑ์ 
บรษัิทมกี�ำลงักำรผลติ 4.36 ล้ำนตนั ซึง่ช่วย
ให้บริษัทถือครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญในภูมิภำคอำเซียน และ
เป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรม

SCGP มีเครือข่ำยศูนย์จัดกำรวัสดุรีไซเคิล 
ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนำม และ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งขีดควำมสำมำรถใน 
กำรรวบรวมและใช้วตัถุดบิกระดำษรไีซเคลิ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพในประเทศเหล่ำน้ี 
ถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประกำรของบริษัท  
เนื่องจำกกระดำษรีไซเคิลถือเป็นวัตถุดิบ
ส�ำคัญในกระบวนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์
กระดำษ จึงยิ่งช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบด้ำน
ต้นทุน และช่วยให้บริษัทสำมำรถรักษำ 
เสถียรภำพควำมต ้องกำรวัตถุดิบได ้ 
อีกด้วย

จำกกำรเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่ด�ำเนิน
กจิกำรแบบบรูณำกำรในแนวตัง้ในภูมภิำค
อำเซียน บริษัทจึงมีข้อได้เปรียบในกำร
ใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำน 
(สำมำรถเข้ำถึงวัตถุดิบของบริษัทเอง 
ได้โดยตรง เช่น ไม้ เยื่อไม้ วัตถุดิบกระดำษ
รีไซเคิล) และโครงสร้ำงต้นทุนภำยใน
องค์กร (ในรูปแบบของรำคำที่สำมำรถ
แข่งขันได้ระหว่ำงหน่วยธุรกิจ) เพื่อรักษำ
ต�ำแหน่งผู ้น�ำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ ์
ครบวงจรชั้นน�ำของภูมิภำคต่อไป บริษัท 
ยังเป็นผู ้ประกอบกำรเพียงรำยเดียวที่
ด�ำเนินกิจกำรทั้งใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
เวยีดนำม และประเทศฟิลปิปินส์ ในขณะที่ 
ผู้เล่นส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในประเทศ
เดียวเท่ำนั้น 

เนือ่งด้วยสถำนะทีม่คีวำมแตกต่ำงในตลำด 
SCGP จงึสำมำรถจ�ำหน่ำยกระดำษในรำคำ 
ที่สำมำรถแข่งขันได้และฟันฝ่ำสภำวะ
ผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในภูมิภำคน้ี 
เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปขั้นสูง 
ยงัช่วยให้บรษิทัลดต้นทนุจำกประสทิธภิำพ 
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยเพิ่มผลก�ำไร 
ตลอดจนมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร 
ยอมรับมำกกว่ำคูแ่ข่งและถอืครองส่วนแบ่ง 
ทำงกำรตลำดมำกกว่ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญใน
ภูมิภำคอำเซียน

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 

และพอลิเมอร์

ในตลำดบรรจุภัณฑ์กระดำษของภูมิภำค
อำเซียน SCGP มีข้อได้เปรียบจำกกำร
เป็นผู้ประกอบกำรบรรจุภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำย
ท่ีน�ำเสนอท้ังโซลูชันบรรจุภัณฑ์กระดำษ
และโซลูชันบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ ถึงแม้ว่ำ
เมื่อเทียบกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดำษ 
บริษัทจะไม ่ได ้ ถือครองส ่วนแบ่งทำง 
กำรตลำดระดับเดียวกันในภูมิภำคนี้  
แต่บริษัทเป็นแบรนด์เดียวที่ด�ำเนินกิจกำร
ในระดับภูมิภำค และเป็นบริษัทระดับ 
“ท้องถ่ิน/ภูมิภำค” (ส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ 
ในภู มิภำคอำเซียน) เพียงรำยเดียว  
โดยทีคู่แ่ข่งของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นบรรษทั
ข้ำมชำตขินำดใหญ่ทีม่สี�ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่
นอกภูมิภำคอำเซียน

ตลำดบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ในภูมิภำค
อำเซียนมีกำรกระจำยตัวสูง พึ่งพำกำร
ก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์เป็นส�ำคัญ และม ี
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ในประเทศจ�ำนวนมำก ส่งผลให้อุตสำหกรรม 
นี้มีกำรแข่งขันสูง บริษัทมีข้อได้เปรียบ 
ในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์พอลเิมอร์ 
ให้กับแบรนด์ใหญ่ในภูมิภำคน้ีและมีควำม 
สำมำรถทีจ่ะขยำยตลำดกำรด�ำเนนิกจิกำร 
ตลอดจนส่วนแบ่งทำงกำรตลำดด้วยกำร
เติบโตจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก

ควำมชืน่ชอบของลกูค้ำในด้ำนกำรออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และแนวโน้มกำรใช ้งำนมี
กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ัง 
กำรแข่งขันในตลำดคำดว่ำจะสูงขึ้น ดังนั้น 
ควำมต้องกำรนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ 
และเทคโนโลยเีพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย 
ยกระดบักำรแข่งขนัระหว่ำงผู้ประกอบกำร
รำยต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมนี้

นอกจำกนี้ SCGP ได้ก้ำวเข้ำสู่ตลำดวัสดุ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ผ่ำนกำรลงทุนใน 
Deltalab ที่มีฐำนลูกค้ำและกำรผลิตใน
ประเทศสเปน ตำมกระแสกำรเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมำดูแลรักษำ
สุขภำพมำกขึ้น กำรลงทุนครั้งน้ีจะช่วย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรให้บริกำรของ 
SCGP สู ่ระดับโลก และยังเป็นโอกำส
ส�ำคัญในกำรต่อยอดองค์ควำมรู ้ด ้ำน 
กำรผลิตในกลุ่มสินค้ำที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
เป็นรำกฐำนทีส่�ำคัญส�ำหรบัแผนกำรขยำย
ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์ด้ำนสขุภำพและ
กำรแพทย์ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

โรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์ของ SCGP มีที่ตั้ง 
หลำยแห่งเพื่อให้ใกล้กับโรงงำนลูกค้ำ 
เนื่องจำกควำมใกล้ชิดกับลูกค้ำเป็นหน่ึง
ในควำมส�ำเร็จของบริษัท ด้วยกลยุทธ์ 
ที่สำมำรถช่วยลูกค้ำในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) กำรจัดหำและส่งสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว
และสม�่ำเสมอ (2) ต้นทุนและระยะเวลำ
กำรขนส่งท่ีลดลงจำกโรงงำนของบริษัท 
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ไปยงัสถำนทีจ่ดัส่ง และ (3) กำรสือ่สำรและ
กำรเข้ำถงึบริกำรของบรษิทัได้อย่ำงรวดเรว็

โดยปกติแล้ว โรงงำนของบริษัทจะตั้งอยู่ 
ใกล้กับโรงงำนของลูกค้ำ (โดยท่ัวไปจะ
มีระยะทำงน้อยกว่ำ 100 กม.) อำทิ 
โรงงำนผลิตกล่องของบริษัทที่จังหวัด
ระยองให้บรกิำรบรรจภัุณฑ์ส�ำหรบัอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เนือ่งจำก
ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ ์อิ เล็กทรอนิกส ์และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำหลำยรำยตั้งอยู่ในบริเวณ
โครงกำรอีสต์เทิร์นซีบอร์ด นอกจำกน้ี  
ข้อได้เปรียบในกำรมีโรงงำนผลิตอยู่ใกล้
กับลูกค้ำ คือ ส่งเสริมให้บริษัทสำมำรถ 
น�ำเสนอบริกำรเพ่ือช่วยให้กระบวนกำรผลติ 
ของลูกค้ำมีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น ระบบ 
กำรจัดส่งแบบ Just in Time กำรบริหำร
สินค้ำคงคลังให้ลูกค้ำ หรือ Vendor 
Managed Inventory (VMI) 

ในปัจจุบัน ลูกค้ำที่เป็นบรรษัทข้ำมชำติ
ส่วนใหญ่มีระบบกำรบริหำรกำรจัดซื้อใน
ลักษณะคล้ำยกัน กล่ำวคือ ใช้ระบบจัดซ้ือ
แบบศูนย์รวม (Central Procurement) 
โดยมีหน่วยงำนจัดซื้อเดียวท่ีดูแลกำร 
จัดซ้ืออุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมดให้กับ
ทุกบริษัทในกลุ่มที่กระจำยอยู่ทุกภูมิภำค 
ดังนั้น บริษัทจึงได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน
เพื่อดูแลลูกค้ำบรรษัทข้ำมชำติกลุ ่มนี้
โดยเฉพำะ ซ่ึงหน่วยงำนนี้จะท�ำหน้ำที ่
ติดต ่อประสำนงำนกับลูกค ้ำ เพื่ อรับ 
ควำมต้องกำรของลูกค ้ำมำพัฒนำต่อ  
และน�ำเสนอบรรจภุณัฑ์และกำรให้บรกิำร 
ด ้ำนบรรจุภัณฑ์อย ่ำงครบวงจร เพื่อ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำรำยนัน้ ๆ  
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด อีกท้ัง บริษัท
มีโรงงำนที่กระจำยอยู่ท่ัวภูมิภำค ท้ังใน
ประเทศไทย ประเทศเวียดนำม และ
ประเทศอินโดนีเซีย จึงท�ำให้สำมำรถ
ให้บริกำรแก่ลูกค ้ำบรรษัทข้ำมชำติ ท่ี 
ตั้งอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 
นอกจำกนี้ หน่วยงำนดังกล่ำวยังได้มี 
กำรพัฒนำลกูค้ำใหม่อย่ำงต่อเนือ่ง โดยอำศยั 
ควำมรู ้และประสบกำรณ์กำรให้บริกำร
จำกฐำนลกูค้ำในประเทศไทยเป็นแนวทำง
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีมำตรฐำน

กระดาษบรรจุภัณฑ์

SCGP จ� ำหน ่ำยผลิตภัณฑ ์กระดำษ
บรรจุภัณฑ ์ ให ้แก ่ โรงงำนผลิตกล ่อง
ในประเทศไทยผ ่ำนช ่องทำงขำยตรง 
แต่เพยีงอย่ำงเดยีว ในส่วนของกำรส่งออกนัน้ 
บริษัทจ�ำหน่ำยกระดำษบรรจุภัณฑ์ส่ง
ออกประมำณร้อยละ 56 (ค�ำนวณจำก
ปริมำณกำรขำย) ผ่ำนช่องทำงขำยตรง 
ส่วนอีกประมำณร้อยละ 44 (ค�ำนวณ
จำกปริมำณกำรขำย)  ผ ่ ำนตั วแทน 
จ�ำหน่ำยสินค้ำ เนือ่งจำกกระดำษบรรจภุณัฑ์ 
จัดเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ประเภทกำรตลำด
ธุรกิจ (B2B) นโยบำยด้ำนกำรตลำด
ส�ำหรับกระดำษบรรจุภัณฑ์ของบริษัท  
จึงประกอบไปด้วยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภำพสม�่ำเสมอ กำรจัดส่งที่ตรงต่อ 
เวลำและกำรให้ส ่วนลดโดยพิจำรณำ 
ยอดขำย โครงกำรพิเศษ หรือลูกค ้ำ 
รำยใหม่

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 

และพอลิเมอร์

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน ่ำยหลักส�ำหรับ 
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว บรรจุภัณฑ์แบบ
คงรูป ได้แก่ กำรขำยโดยตรงให้กับลูกค้ำ
ในประเทศไทยและในประเทศเวียดนำม 
รวมถงึกำรส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิำ ยโุรป 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไต้หวัน ซึ่ง 
คิดเป็น ประมำณร้อยละ 85 ของยอดขำย  
PPP ทัง้หมด (ค�ำนวณจำกปรมิำณกำรขำย)  
ส่วนกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ และ 
ผูค้้ำหลกั ๆ  คดิเป็นประมำณร้อยละ 15 ของ 
ยอดขำย PPP (ค�ำนวณจำกปรมิำณกำรขำย) 
ในขณะทีผ่ลิตภณัฑ์วสัดอุปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ของบริษัทมีกำรจัดจ�ำหน่ำยโดยตรงและ
ผ่ำนตัวแทนให้กับลูกค้ำในทวีปยุโรปและ 
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

บรรจุภัณฑ์อาหาร

SCGP จ� ำหน ่ ำยบรรจุ ภัณฑ ์อำหำร 
ผ่ำนทำงกำรผลิตและจัดหำผ่ำนบริษัท  
Go-Pak และ IPSB รวมถึงมีกำรผลิต
และจัดจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์อำหำรภำยใต้
แบรนด์ Fest® อีกด้วย

ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อำหำรที่  Go-Pak 
เป็นผู ้ผลิตและจัดหำน้ัน ช่องทำงกำร 
จ�ำหน่ำยหลกั ได้แก่ ธรุกจิบรกิำรด้ำนอำหำร 
ผู้ค้ำปลีกและค้ำส่งทั้งในสหรำชอำณำจักร 
และอเมริกำเหนือ ในขณะท่ีบรรจุภัณฑ์
อำหำรที่ IPSB เป็นผู ้ผลิตนั้น บริษัท 
มีควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและขำยตรง 
ให้กับเครือข่ำยร้ำนอำหำรและบริษัท
ฟำสต์ฟู ้ดขนำดใหญ่ โดยกำรเข้ำร ่วม 
ประกวดรำคำเพือ่ให้ได้ลกูค้ำระดบัภมูภิำค 
ที่ เป ็นร้ำนอำหำรและเครือข่ำยบริษัท
ฟำสต์ฟู้ดช้ันน�ำ

ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์อำหำร
ภำยใต้แบรนด์ Fest® เป็นกำรจ�ำหน่ำย
ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยกำร
จ�ำหน ่ำยให ้แก ่ ผู ้จ�ำหน ่ำยสินค ้ำแบบ
ขำยส่ง เช่น ลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำปลีกในรูปกำรขำยส่ง (cash and 
carry) และร้ำนค้ำปลีกและร้ำนค้ำส่งอ่ืน ๆ  
คิดเป็นประมำณร้อยละ 85 ของยอดขำย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว (ค�ำนวณจำกปริมำณ
กำรขำย) และจ�ำหน่ำยตรง ทั้งช่องทำง
ออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับเครือข่ำย 
ร้ำนอำหำรในประเทศไทย คิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 10 (ค�ำนวณจำกปริมำณกำรขำย) 
ส�ำหรับกำรขำยบรรจุภัณฑ์อำหำรภำยใต้
แบรนด์ในต่ำงประเทศเป็นกำรด�ำเนินกำร
ผ่ำนทำงตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 5 ของยอดขำยบรรจภุณัฑ์ 
อำหำร (ค�ำนวณจำกปริมำณกำรขำย) 

นอกจำกนี ้กระดำษสมัผสัอำหำรประมำณ
ร้อยละ 77 (ค�ำนวณจำกปริมำณกำรขำย) 
จะถกูขำยไปยงัลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอก 
ประเทศผ่ำนทำงตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้กระดำษ 
สัมผัสอำหำรที่บริษัทผลิตมำใช้ส�ำหรับ 
กำรผลิตบรรจุภัณฑ์อำหำรของบริษัท

ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ

ส�ำหรับสำยธุรกิจกระดำษพิมพ์เขียน 
(1) บรษิทัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์กระดำษกรำฟิก 
ผ่ำนกำรขำยโดยตรงไปยงัโรงพมิพ์ คดิเป็น
ประมำณร้อยละ 44 ของยอดขำย (ค�ำนวณ
จำกปริมำณกำรขำย) และผ่ำนตัวแทน
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จ�ำหน่ำยสนิค้ำ คดิเป็นประมำณร้อยละ 56 
ของยอดขำย (ค�ำนวณจำกปริมำณกำร
ขำย) (2) บรษัิทจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์กระดำษ 
ถ่ำยเอกสำรผ่ำนผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำปลกี 
ในรปูแบบกำรขำยส่ง (cash and carry) 
และร้ำนค้ำปลกีและร้ำนค้ำส่งอืน่ ๆ  คดิเป็น
ประมำณร้อยละ 93 ของยอดขำย (ค�ำนวณ
จำกปริมำณกำรขำย) และผ่ำนกำรขำย
โดยตรงทั้งช่องทำงออนไลน์และออฟไลน ์
คิดเป็นประมำณร้อยละ 7 ของยอดขำย 
(ค�ำนวณจำกปริมำณกำรขำย) แต่ส�ำหรับ
เยื่อกระดำษ ช่องทำงกำรขำยหลัก คือ 
กำรขำยโดยตรงให้กับคู่สัญญำและลูกค้ำ
ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ โดยกำรขำยให้
ลูกค้ำภำยนอกบริษัท คิดเป็นร้อยละ 27  
ของยอดขำย นอกจำกนัน้ บรษิทัยงัจ�ำหน่ำย
เยือ่จำกไม้ยคูำลปิตสัให้แก่บรษิทัภำยในกลุม่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ  

และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง

และพอลิเมอร์

SCGP ได ้ พัฒนำควำมสัมพันธ ์อย ่ำง
ยำวนำนกับลูกค้ำชั้นน�ำ ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์
และเจ้ำของแบรนด์หลำยรำยในภูมิภำค
อำเซียนและในภูมิภำคอื่น ๆ โดยบริษัท
ได้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในด้ำนบรรจุภัณฑ์มำ
มำกกว่ำ 7,000 รำย รวมถึงจ�ำหน่ำย
ให้บริษัทชั้นน�ำ (Blue Chip) บรรษัท 
ข้ำมชำติ และผู้ค้ำปลีกในภูมิภำคอำเซียน 
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทเป็นกำรผสมผสำน
ที่หลำกหลำยระหว่ำงบริษัทที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับระดับโลก ระดับภูมิภำค 
รวมถึงบริ ษัทชั้นน�ำในแต ่ละประเทศ 
โดยส�ำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จำก
เยื่อและกระดำษ บริษัทมีกลุ ่มลูกค้ำที่
ด�ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค อำหำรแช่แข็ง 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อำหำรกระป๋อง และ
อีคอมเมิร์ซ และส�ำหรับบรรจุภัณฑ์จำก
วัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ บริษัท
มีกลุ ่มลูกค ้ำที่ด�ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับ
อำหำร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เครื่องส�ำอำง 

ผลิตภัณฑ์ยำ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ PPP 
ส่วนใหญ่จะน�ำไปใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อำหำรและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

ฐำนลูกค้ำส�ำคัญของบริษัทเป็นบรรษัท 
ข้ำมชำติ ซึ่งลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมต้องกำร 
และข้อก�ำหนดท่ีเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลำ 
และต้องกำรผู้ให้บริกำรด้ำนบรรจุภัณฑ์
ที่ให้บริกำรแบบครบวงจร รวมทั้งต้องมี
ฐำนกำรด�ำเนินกิจกำรและประสิทธิภำพ
ในกำรประกอบธุรกิจในระดับโลกหรือ
ระดับภูมิภำค เพื่ อ ให ้ลูกค ้ ำ เหล ่ ำนี ้
สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ด้ำนบรรจภุณัฑ์ 
ดังนั้น ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบครบวงจร 
ของบรษิทั บรษิทัจงึสำมำรถปรบัให้เข้ำกบั 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว  
ท�ำให้ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยมีมำกขึ้น 
รวมถึงเพิ่มโอกำสในกำรเสนอขำยสินค้ำ
และบริกำรที่เกี่ยวข้อง

ท้ังน้ี บริษัทประเมินว่ำร้อยละ 71 ของ
รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ไม่รวม 
รำยได้จำกกำรส่งออก) เกิดจำกกำรขำย 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมให้กับลูกค้ำ 
ขั้นสุดท้ำย (End-customers) ที่ด�ำเนิน 
ธุรกิจในอุตสำหกรรมอุปโภคบริ โภค 
(รวมถึง FMCG อำหำรและเครื่องดื่ม  
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ) 

กระดาษบรรจุภัณฑ์

ลูกค ้ำผลิตภัณฑ์กระดำษบรรจุ ภัณฑ์  
และกระดำษประเภทอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นโรงงำนผลติบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกู 
และโรงงำนผลิตแผ่นยิปซัม

บรรจุภัณฑ์อาหาร

ปัจจุบัน Go-Pak มีฐำนลูกค้ำหลักอยู่ใน
สหรำชอำณำจกัร ยโุรป และอเมรกิำเหนอื 
โดยเฉพำะภำคธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร  
ผู ้ค้ำปลีกและค้ำส่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
กับร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำรบริกำรด่วน  
ผู้ให้บริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่

ในขณะที่ลูกค้ำของ IPSB นั้น ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มบริษัทฟำสต์ฟู้ดที่มีชื่อเสียงท้ังใน 
และนอกประเทศมำเลเซีย นอกจำกนี้ 
IPSB ยังส่งออกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ
กลุ ่มบริษัทฟำสต์ฟู ้ดในประเทศญี่ปุ ่น 
และประเทศเกำหลีใต้

ส�ำหรับกลุ ่มลูกค้ำของแบรนด์ Fest®

โดยทั่วไปลูกค้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์อำหำร 
ภำยใต้แบรนด์ Fest® มักเป็นบุคคลทั่วไป
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบริกำรด้ำนอำหำร
ภำยใต้แบรนด์ Fest® จำกร้ำนค้ำปลีก  
ผู้ค้ำปลีกอำหำรรำยย่อย และผู้ให้บริกำร 
เครื่องดื่มที่ซื้อบรรจุภัณฑ ์ของบริษัท 
ในปริมำณมำก รวมถึงร้ำนอำหำรที่ซื้อ
บรรจุภัณฑ์ของบริษัท เพื่อกำรจัดส ่ง 
และกำรซื้อกลับบ้ำน 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นกระดำษ 
สัมผัสอำหำร ลูกค้ำในกลุ่มนี้คือบริษัท 
ที่ด�ำเนินกิจกำรแปรรูปกระดำษเป ็น 
บรรจุภัณฑ์อำหำร

ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ

ลูกค้ำส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์กระดำษ
ส�ำหรับกำรพิมพ์เขียนของบริษัท ได้แก่  
โรงพมิพ์ในประเทศไทยและตวัแทนจ�ำหน่ำย 
สินค้ำ

ส�ำหรบัผลติภณัฑ์เยือ่ ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำย 
มีทั้งลูกค้ำในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ 
ผูผ้ลติกระดำษทชิช ูและลกูค้ำต่ำงประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ผู ้ผลิตเส้นใยส�ำหรับ
อุตสำหกรรมเรยอนในประเทศจีน และ
นอกจำกนี้ บริษัทยังขำยเยื่อกระดำษ
บริสทุธิใ์ห้กบับรษัิทย่อยของบรษิทั และใช้ 
เยื่อกระดำษในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ภำยใต้
แบรนด์ Fest® และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกำร
พิมพ์และกำรเขียน 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงงานผลิตและกำาลังการผลิต

SCGP มีโรงงำนผลิตรวม 56 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมำเลเซีย และ
ประเทศสเปน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กำาลังการผลิต

จำานวน หน่วย

1 บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ 1,440,400 ตันต่อปี

2 กระดำษบรรจุภัณฑ์ 4,363,000 ตันต่อปี

3 บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว 901 ล้ำนตำรำงเมตรต่อปี

4 บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 143,000 ตันต่อปี

5 บรรจุภัณฑ์อำหำร 60,950 ตันต่อปี

6 กระดำษพิมพ์เขียน 490,900 ตันต่อปี

7 เยื่อ 556,000 ตันต่อปี

8 วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 250 ล้ำนชิ้นต่อปี

วัตถุดิบ

SCGP ได้จัดหำวัตถุดิบจำกผู้ขำยสินค้ำ
หลำยรำยเพือ่เพิม่ควำมมัน่คงในกำรจดัหำ
แหล่งวัตถุดิบ และมีต้นทุนท่ีสำมำรถ
แข่งขันได้ นอกจำกนี้แล้ว บริษัทยังจัดหำ
วัตถุดิบน�ำเข ้ำบำงชนิดส่วนหนึ่ง เช ่น  
วตัถดุบิกระดำษรไีซเคลิ ถ่ำนหนิ ผ่ำน SCG 
International ซึ่งเป็นบริษัทท่ีท�ำหน้ำท่ี
จัดหำวัตถุดิบบำงส่วนให้กับกลุ่ม SCC ซึ่ง
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพในรำคำ 
ที่สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงต่อเนื่อง

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ ์

จากเยื่อและกระดาษ

วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ สุดส�ำหรับกำรผลิต 
บรรจภุณัฑ์จำกเยือ่และกระดำษคอืวตัถดิุบ 
กระดำษรีไซเคิล (ซึ่งจะถูกแปรรูปไปเป็น 
เยือ่รีไซเคลิและต่อมำเป็นกระดำษบรรจภุณัฑ์ 
ลูกฟูก) แป้ง และเยื่อบริสุทธิ์

Recovered Paper (RCP)
RCP เป็นแหล่งทีม่ำหลกัของเยือ่รไีซเคลิที่
ใช้ในกำรผลติกระดำษบรรจภุณัฑ์ของบรษิทั 

RCP (ซ่ึงโดยส่วนมำกจะประกอบด้วย 
บรรจุภณัฑ์กล่องลกูฟกูท่ีใช้งำนแล้ว) จะถกู
จดัเก็บ จดัเรยีง และอดัเป็นก้อน แล้วส่งไป
ยงัโรงงำนกระดำษ ในปี 2564 บรษิทัรไีซเคิล 
RCP ประมำณ 4.4 ล้ำนตัน ซึ่งเท่ำกับ
ประมำณร้อยละ 95 ของเยือ่ทีต้่องกำรใช้
ในกำรผลิตกระดำษบรรจุภัณฑ์ โดยมีกำร
รับ RCP มำจำกศูนย์จัดกำรวัสดุรีไซเคิล 
แห่งต่ำง ๆ ของบริษัทท่ัวภูมิภำคอำเซียน
จ�ำนวนรวม 73 แห่ง (ประเทศไทย 22 แห่ง 
ประเทศเวียดนำม 24 แห่ง และประเทศ
ฟิลปิปินส์ 27 แห่ง) และแหล่งในภมิูภำค
อำเซยีนประมำณร้อยละ 53 ในขณะที ่RCP 
ส่วนท่ีเหลือมำจำกกำรน�ำเข้ำจำกแหล่งที่
มีคุณภำพในสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ 
ประเทศญีปุ่น่ และประเทศออสเตรเลีย 

นอกจำกนี ้บริษทัได้จดัหำวตัถดุบิกระดำษ 
รีไซเคิลโดยตรงจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ 
ตวัอย่ำงเช่น ในประเทศไทย บรษิทัเข้ำเป็น 
พนัธมติรทำงธรุกจิกบัเครอืข่ำยห้ำงค้ำปลีก 
ขนำดใหญ่ บริษัทได้รับอนุญำตให้ติดตั้ง
เครื่องจักรอัดกระดำษที่ ศูนย์กระจำย

สินค้ำ ซ่ึงมีบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกใช้แล้ว
จ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เก็บ 
วัตถุดิบกระดำษรีไซเคิลจำกโรงงำนผลิต 
บรรจุภณัฑ์กล่องลกูฟกูทัง้ของบรษัิทเองและ 
ของบคุคลภำยนอก ซึง่เกดิจำกกระบวนกำร
ตัดแต่งบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกของบริษัท  
รวมถงึบรษิัทยังพยำยำมทีจ่ะอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรเก็บวัตถุดิบกระดำษรีไซเคิล 
ผ่ำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่
พัฒนำโดยบริษัท “SCGP Recycle” 
โดยแอปพลิเคชัน SCGP Recycle จะท�ำ
หน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อมวงจรกำรรีไซเคิล 
วตัถดุบิกระดำษรไีซเคลิ โดยส่งต่อไปยงัโรงงำน 
รไีซเคลิโดยตรง กำรใช้แอปพลเิคชนั SCGP 
Recycle จะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบั 
ผู้ใช้งำน เช่น ผู้ค้ำวัตถุดิบกระดำษรีไซเคิล  
จะสำมำรถเรียกรถจัดเก็บ ออกรำยงำน  
และได้รบัเงนิค่ำวตัถดุบิกระดำษรไีซเคลิ หรอื 
สำมำรถแปลงมูลค่ำจำกวัตถุดิบกระดำษ 
รไีซเคลิเป็นสินค้ำต่ำง ๆ  เช่นกระดำษ Idea 
Green หรือโครงกำร CSR นอกจำกนี้ 
ยังอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู ้บริโภค 
โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นน�ำ ติดต้ัง 
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จดุรับวตัถดุบิกระดำษรไีซเคลิ (Drop point) 
เพื่อตอบสนองควำมตั้งใจของผู้บริโภคใน
กำรน�ำวัตถุดิบกระดำษรีไซเคิลกลับเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิต

ถงึแม้วตัถดุบิกระดำษรไีซเคิลจะเป็นสนิค้ำ 
โภคภัณฑ์ที่มีกำรซื้อขำยทั่วโลก แต่บริษัท 
เชือ่ว่ำกำรทีบ่รษัิทสำมำรถควบคมุปรมิำณ 
วัตถุดิบกระดำษรีไซเคิลส่วนใหญ่ที่บริษัท 
ต้องกำรใช้โดยตรงเป็นสิ่งท่ีส�ำคัญมำก 
ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั ด้วยขนำดของธรุกจิ 
และประสบกำรณ์หลำยปีในกำรด�ำเนนิงำน 
ศูนย์จัดกำรวัสดุรีไซเคิล บริษัทได้สร้ำง
เครือข่ำยท้องถิ่นที่แข็งแกร่งในหลำยพื้นที่ 
และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีอันยำวนำนกับ
ผู้ค้ำวัตถุดิบกระดำษรีไซเคิล ซ่ึงจะช่วยให ้
บรษัิทมแีหล่งวตัถดุบิทีม่ัน่คงและต้นทนุทีม่ี
เสถยีรภำพ ซึง่ข้อได้เปรียบนีจ้ะช่วยบรษิทั
บรรเทำผลกระทบจำกควำมเส่ียงทีอ่ำจเกดิ 
จำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิกระดำษ 
รีไซเคิลในตลำดโลก และกำรเกิดสภำวะ 
ขำดตลำดของวัตถุดิบกระดำษรีไซเคิลซ่ึง 
เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยภำยนอกหลำยอย่ำง  
เช่น กำรออกกฎระเบยีบของรฐับำล เป็นต้น

แป้ง
แป้งใช ้เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร ่งให ้กับ
กระดำษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโดยส่วนมำก
จดัหำจำกภำยในประเทศทีบ่รษิทัประกอบ
ธุรกิจ แป้งถูกใช้เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรง 
ให้กับกระดำษ โดยใช้ใน 3 ข้ันตอน 
ของกำรผลิต ได้แก่ ขั้นตอนกำรขึ้นรูปเป็น 
แผ่นกระดำษ ช่วยให้เยือ่กระดำษจับตวักัน 
และใช้เคลือบผิวหน้ำกระดำษเพิ่มควำม 
แข็งแรงและควำมเรียบเนียนเพื่อเพิ่ม 
คณุสมบตัด้ิำนกำรพิมพ์ทีด่ ีนอกจำกนีย้งัใช้ 
ผสมเป ็นกำวเพื่อเพ่ิมควำมแข็งแกร ่ง 
ให้กับกระดำษบรรจุภัณฑ์ บริษัทใช้แป้ง 
ในกระบวนกำรผลิตประมำณ 200,000 
ตันต่อปี โดยจัดหำแป้งมันส�ำปะหลังจำก 
ผู้ผลิตในประเทศ

เยื่อบริสุทธิ์
เยื่อบริสุท ธ์ิถูกเติมเข ้ำไปในกำรผลิต
กระดำษเพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ
บรรจุภัณฑ์มีควำมแข็งแรงมำกข้ึน เยื่อ

บริสุทธิ์ (Virgin Pulp) ที่บริษัทใช้ทั้งหมด
ท�ำมำจำกไม้สับท่ีมำจำกสวนไม้ยูคำลิปตัส
ของบริษัท หรือของเครือข่ำยเกษตรกร 
ท่ีเป็นบุคคลภำยนอก หรือจำกกำรน�ำเข้ำ 
โดยเยือ่น�ำเข้ำทัง้หมดจะต้องผ่ำนกำรรบัรอง 
โดย Forest Stewardship Council (FSC)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์จาก

วัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์

วัตถุดิบท่ีส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ PPP คือ  
พอลเิมอร์ เรซนิ และฟิล์มพอลเิมอร์ บรษิทั
จดัหำวตัถดุบิเหล่ำนีจ้ำกประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศมำเลเซีย 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนำม และ
ประเทศอนิโดนเีซยี และจำกประเทศอืน่ ๆ  
เช่น ประเทศเกำหลีใต้ ประเทศญี่ปุ ่น 
ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศ 
กำตำร์ และสหรัฐอเมริกำ

พอลิเมอร์ เรซิน 
พอลิเมอร์ เรซิน เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ในผลิตภัณฑ์ PPP ของบริษัท โดยต้นทุน 
พอลิเมอร์ เรซิน คิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 30 - 40 ของต้นทนุผนัแปรทัง้หมด
ที่บริษัทใช้ในผลิตภัณฑ์ PPP บริษัทจัดหำ
เรซิน เช่น พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นต�่ำ 
เชงิเส้น  (LLDPE)  พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่น 
ต�่ำ (LDPE) พอลิเอทิลีนควำมหนำแน่น
สูง (HDPE) พอลิโพรพิลีน (PP) และ 
พอลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต (PET) จำกผู้ขำย
สินค้ำและวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในภูมิภำค 
และในระดบันำนำชำต ิทัง้นี ้บรษิทัซือ้เรซนิ
จำกผู้ผลิตที่หลำกหลำย เนื่องจำกบริษัท
ต้องกำรเรซินที่มีคุณสมบัติและลักษณะ 
ที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ บริษัทยังใช้เรซิน
รไีซเคลิหำกลกูค้ำแจ้งควำมประสงค์ รวมทัง้ 
ลูกค้ำบรรจุภัณฑ์แบบคงรูปบำงรำยได้ขอ 
ให้บริษัทผสมเรซินรีไซเคิลในกำรผลิต 
บรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำอีกด้วย

ฟิล์มพอลิเมอร์
ต้นทุนฟิล์มพอลิเมอร์คิดเป็นประมำณ 
ร้อยละ 15 - 20 ของต้นทนุผันแปรทัง้หมดที่
บรษัิทใช้ในผลิตภณัฑ์ PPP บรษัิทผลติฟิล์ม 
LLDPE บำงส่วนเอง และจดัหำฟิล์มพอลเิมอร์ 
ส่วนท่ีเหลือจำกผู้ขำยสินค้ำและวัตถุดิบที่

มชีือ่เสยีงในภูมภิำคและในระดบันำนำชำติ 

วัตถดุบิท่ีใช้ในสายธุรกจิเยือ่และกระดาษ

วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่สุดในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ในสำยธุรกิจเยื่อและกระดำษ คือ ไม้สับ 
(ซึ่งในภำยหลังจะถูกแปรรูปไปเป็นเยื่อ)  
สำรเคมี แป้ง และน�้ำ 

ไม้สับ
SCGP จดัหำไม้สบัและไม้ (ซึง่จะถูกแปรรปู
เป ็นไม ้สับในภำยหลังโดยบริษัทเอง) 
ทั้งหมดจำกแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทย 
กำรจัดหำไม้สับเริ่มต้นจำกสวนไม้ของ
บริษัทและกำรรับซื้อไม้จำกเกษตรกร
ในประเทศไทย บริษัทย่อยของบริษัท 
ได้แก่ SFT เป็นบริษัทที่ด�ำเนินกำรพัฒนำ
และปลูกต้นยูคำลิปตัสในหลำยพื้นที่ใน
ประเทศไทย SFT เป็นบริษัทปลูกสวนไม ้
แห ่ งแรกในประเทศไทยที่ สนับสนุน
กระบวนกำรผลิตกระดำษด้วยพื้นที่เพำะ
ปลูกที่ได้รับกำรรับรองโดย FSC ทั้งนี้ SFT 
พัฒนำและผลิตต้นกล้ำด้วยกำรเพำะเลี้ยง
เนือ้เยือ่ เพือ่ให้กำรเจรญิเตบิโตของต้นกล้ำ 
มีควำมสม�่ำเสมอและสำมำรถต้ำนทำน
ต่อกำรกลำยพันธุ์ ต้นกล้ำของบริษัทจึงให ้
ผลผลิตสูง บริษัทได้จ�ำหน่ำยต้นอ่อนและ
ต้นกล้ำไปให้แก่เกษตรกรที่เป็นบุคคล
ภำยนอกทั่วประเทศไทย (“เกษตรกร 
เครือข่ำย”) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ที่อยู ่
ใกล้เคียงศูนย์รวบรวมต้นไม้และไม้ของ
บริษัท รวมทั้งเสนอบริกำรครบวงจรให้แก ่
เกษตรกรเครือข่ำยดังกล่ำว และด้วยกำร 
สนบัสนนุจำกฝ่ำยวจัิยและพฒันำของบรษิทั 
จึงมีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ของไม้ยูคำลิปตัส
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถเติบโตได้ใน 
สภำพภมูอิำกำศและสภำพดนิทีห่ลำกหลำย

โดยปกติ บริษัทจะจัดหำไม้สับหรือไม้ที่ใช้ 
ในกระบวนกำรผลิตจำกทั้งสวนไม้ของ
บรษิทัและจำกเกษตรกรเครอืข่ำยซึง่ตัง้อยู่ 
ทั่วประเทศไทย รวมทั้ งสิ้นประมำณ 
ร้อยละ 40 ของอปุทำนไม้ทัง้หมดของบรษัิท 
และจดัหำไม้ส่วนทีเ่หลือจำกเกษตรกรทัว่ไป 
ที่มีสวนไม้อยู่ทั่วประเทศไทย 
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นอกจำกกำรผลิตไม้สับของบริษัทเอง  
และกำรจดัหำไม้จำกเกษตรกรทีเ่ป็นบคุคล
ภำยนอก บริษัทยังได้จัดหำไม้สับจำก
บุคคลภำยนอกเพื่อจะได้มีแหล่งวัตถุดิบ
ไม้ส่วนเกินไว้ รวมท้ังบริษัทขำยไม้สับ 
ที่มีขนำดเล็กให้กับโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวล 
และขำยไม้สับที่มีขนำดอื่น ๆ ให้กับผู้ซ้ือ
ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน

นโยบายการวิจัยและการพัฒนา

กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเป็นส่วน
ส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้ SCGP เป็น
ผู้น�ำด้ำนโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
ในภูมิภำคอำเซียน บริษัทมุ่งม่ันส่งมอบ 
บรรจุภัณฑ์ชั้นน�ำแบบครบวงจรให้แก่
ลูกค้ำ ผ ่ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ ์
และบริกำร รวมถึงเทคโนโลยีที่ เป ็น
โซลูชันของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อ 
ส่งเสริมยกระดับแบรนด์ของลูกค้ำ พัฒนำ
ประสิทธิภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำน อีกท้ัง 
ยังด�ำเนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับหลัก
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
เพื่อให้เป็นกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
ภำยใต้กรอบแนวคดิ ESG (Environmental, 

Social and Governance) ทีม่คีวำมพร้อม 
ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียงทีด่ ีรวมถงึ 
กำรปรับตัวและสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน
ผ่ำนนวัตกรรมทั้งทำงธุรกิจและสังคม

กำรวิจัยและพัฒนำของบริษัท จึงมุ่งเน้น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ 
รวมทั้งปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 
และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรผลิต
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสำมำรถน�ำเสนอ
บริกำรโซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ
สูงอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งน�ำเสนอโซลูชัน 
ทีค่รอบคลมุควำมต้องกำรทีเ่ฉพำะเจำะจง
และสร ้ำงควำมแตกต ่ำงให ้กับสินค ้ำ 
ของลูกค้ำ ในปี 2564 บริษัทลงทุนใน
กำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม อุตสำหกรรม 
และโอกำสกำรน�ำเทคโนโลยีมำสร้ำงเป็น
ธุรกิจใหม่ ๆ เป็นจ�ำนวน 958 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรำยได้รวม ทั้งนี้ 
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำของบริษัท ในส่วนงำน
ของศูนย์พัฒนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ 
ได้มีกำรใช้งบประมำณ 230 ล้ำนบำท 
ภำยใต้กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ส�ำคัญในกำร 
สร ้ำงสรรค ์นวัตกรรม ( Innovation 

Platform) ออกเป ็น 14 ประเภท  
เพื่อสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่ตอบควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ดังนี้

1. เทคโนโลยีชีวภำพ
2. เทคโนโลยีกำรผลิตและฟอกเยื่อ
3. เทคโนโลยีระดับนำโน
4. วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมเส้นใย
5. เทคโนโลยีสำรเติมแต่ง - แป้ง ฟิลเลอร์ 

และสำรยึดติด
6. เทคโนโลยีกำรผลิตกระดำษ
7. เทคโนโลยีหมึกและกำรพิมพ์
8. เทคโนโลยีกำรท�ำลูกฟูกและกล่อง
9. วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์
10. เทคโนโลยกีำรเคลือบและปรบัปรงุพืน้ผวิ
11. เทคโนโลยบีรรจแุบบดดัแปรบรรยำกำศ 

เพื่อกำรถนอมอำหำร
12. เทคโนโลยกีำรตรวจวดั พฒันำวธิทีดสอบ 

และกำรวเิครำะห์โครงสร้ำงและคุณสมบตัิ 
ของวัสดุ และปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ

13. เทคโนโลยีรีไซเคิลและกำรก�ำจัดหมึก
14. พลังงำนทำงเลือกและเทคโนโลยี 

เพื่อสิ่งแวดล้อม
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สินทรัพย์ถาวรหลัก 
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุง
ที่ดิน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน ยำนพำหนะและอุปกรณ์ งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 7,930
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง 

(น.ส.3 ก.) และ 
HGB Certificate(1)

ปลอดภำระผูกพัน ยกเว้น 
ทีด่นิและส่วนปรบัปรงุทีด่นิ 

บำงรำยกำร(2)

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 11,860 กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน ยกเว้น
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

บำงรำยกำร(2)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 63,219
กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน 

ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์บำงรำยกำร(2)

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 385 กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน

ยำนพำหนะและอุปกรณ์  312 กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง(3) 9,601 กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน

พืชเพื่อกำรให้ผลิตผล 41 กรรมสิทธิ์ ปลอดภำระผูกพัน

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 3,833 สิทธิกำรเช่ำ ปลอดภำระผูกพัน

รวม 97,181

หมายเหตุ:
(1) HGB Certificate (Right to Build) เป็นเอกสำรสิทธิประเภทหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย  
(2) สินทรัพย์ที่น�ำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมเป็นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยสองแห่งที่ได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจในระหว่ำงปี 2564 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรปลดภำระจ�ำนอง
(3) งำนระหว่ำงก่อสร้ำงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระดำษบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก (Containerboard) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
 และกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
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สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 3,833 ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท)

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน สิทธิกำรเช่ำ 2,018

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง สิทธิกำรเช่ำ 1,230

เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิทธิกำรเช่ำ 136

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน สิทธิกำรเช่ำ 43

ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สิทธิกำรเช่ำ 406

รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท)
รายละเอียด

ค่ำควำมนิยม 29,483 ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจ

สัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ 
และควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

4,720 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ เช่น รำยชื่อลูกค้ำ ค�ำสั่งซื้อ

เครื่องหมำยกำรค้ำ  
ค่ำลิขสิทธิ์ทำงเทคโนโลยีี 
และสิทธิบัตร

2,381
สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ำลิขสิทธิ์ทำงเทคโนโลยี  
และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ค่ำลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์และอืน่ ๆ 649 ต้นทุนในกำรติดตั้งและสิทธิในกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม 37,233

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัท  
เป็นเจ้ำของและได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมำยกำรค้ำต่ำง ๆ ที่จดทะเบียน 
กับกระทรวงพำณิชย ์ในประเทศไทย
จ�ำนวน 119 ค�ำขอ จ�ำนวนรูปที่ได้รับ
จดทะเบียนจ�ำนวน 93 รูป (ทั้งนี้รวม
เครื่องหมำยกำรค้ำที่อยู ่ในระหว่ำงกำร 
ต่ออำยุ) และกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
จ�ำนวน 111 ค�ำขอ จ�ำนวนรูปที่ได้รับ 
จดทะเบียนจ�ำนวน 24 รูป นอกจำกน้ี 
บ ริ ษั ท มี น โ ย บ ำ ย ท่ี จ ะ จั ด ใ ห ้ มี ก ำ ร 
จดทะเบียนและรักษำไว้ซ่ึงเครื่องหมำย 
กำรค้ำในทุกประเทศท่ีบริษัทได้มีกำร
ประกอบธุรกิจ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัท  
ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
กับกระทรวงพำณิชย ์ในประเทศไทย
จ�ำนวนทัง้สิน้ 71 รำยกำร และได้จดทะเบยีน 
สิทธิบัตรกับหน ่วยงำนต ่ำงประเทศ 
จ�ำนวนทัง้สิน้ 6 รำยกำร แบ่งเป็น สทิธบิตัร 
กำรประดิษฐ์ 2 รำยกำร และสิทธิบัตร 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 รำยกำร ทั้งนี้ 
ยั ง มีสิทธิบั ตรและอนุสิทธิบั ตรที่ อยู  ่
ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรจดทะเบียน 
ทั้ ง ในประเทศไทยและต ่ำงประเทศ 
จ�ำนวน 129 รำยกำร

การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สิน 

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

SCGP มีนโยบำยท�ำกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่คุ้มครองทรัพย์สินในระดับที่เหมำะสม 
และสอดคล้องกับหลกัปฏบิตัใินอตุสำหกรรม 
โดยบริษัทมีนโยบำยต่ออำยุกรมธรรม์
ประกันภัยต่ำง ๆ เมื่อครบก�ำหนดต่ออำยุ
กรมธรรม์ดังกล่ำว 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม 

การลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทได้รับ
สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนจ�ำนวน 30 บัตร 
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
จำานวนหุ้น

(ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว) 
สัดส่วน
(ร้อยละ)

1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 3,095,882,660 72.12

2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 173,579,410 4.04

3 บริษัททุนลดำวัลย์ จ�ำกัด 71,498,900 1.67

4 ส�ำนักงำนประกันสังคม 44,872,386 1.05

5 นำยณรัฐ จิวำลัย 40,615,000 0.95

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 39,472,076 0.92

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 29,374,823 0.68

8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 19,356,100 0.45

9 นำยทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 15,800,000 0.37

10 นำงวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศำล 14,200,000 0.33

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 SCGP 9,687,999 70.0

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

3 นำงภัทรวรรณ ตุ้นสกุล 1 0.0

รวม 13,840,000 100.0

หมายเหตุ: 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นมีจ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 748,268,845 หุ้น คิดเป็นประมำณร้อยละ 17

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

(1) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (TCG)
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด (TCG) 15,809,395 75.0

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

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

รวม 21,079,194 100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 SCGP 171,363,184(1) 69.6

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

3 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น 1,033,673 0.4

รวม 246,281,160 100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 SCGP 34,499,998 100.0

2 นำงภัทรวรรณ ตุ้นสกุล 1 0.0

3 นำงสำวประพำฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ 1 0.0

รวม 34,500,000 100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

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

3 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น 7,155,647 0.3

รวม 2,477,888,787 100.0

(2) บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด (TCFP)

(3) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) (PPPC)

(4) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (SKIC)

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

หมายเหตุ:
(1) หุน้ของบรษิทัจ�ำนวนนีม้หีุน้บรุมิสทิธจิ�ำนวน 6,857,036 หุน้ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุน้ร้อยละ 2.8 ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมดของ PPPC ทัง้นี ้หุน้บรุมิสทิธดิงักล่ำวมสีทิธิออกเสยีงใน PPPC เทยีบเท่ำกบัหุ้นสำมญั
(2) หุ้นของ NPI จ�ำนวนนี้มีหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 2,941,914 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 1.2 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของ PPPC ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่ำวมีสิทธิออกเสียงใน PPPC เทียบเท่ำกับหุ้นสำมัญ
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

(shareholders’ agreement)  

ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก 

และเสนอขายหลักทรัพย ์

หรอืการบรหิารงานของบรษิทัและอธบิาย 

สาระสำาคัญที่มีผลต่อการดำาเนินงาน

-ไม่มี-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น 

ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกัน

เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ 

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
(SCC) เป็นผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ของบริษัท  
ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 72.12 
ของทุนท่ีออกและช�ำระแล้วของบริษัท 
ทั้งนี้ SCC ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก 
ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 
ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
ซึ่ งด�ำเนินงำนโดยกลุ ่มบริษัท ดังนั้น  
กลุม่บรษัิทมกีำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติกับกลุ่ม SCC 
โดยจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์บำงส่วนให้แก่กลุ่ม 
SCC เช่น ถงุอตุสำหกรรมส�ำหรบัผลติภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกเพื่อ
กำรขนส่ง สื่อโฆษณำเพื่อกำรแสดงสินค้ำ  
และจัดหำวัตถุดิบบำงส่วนจำกกลุ่ม SCC 
เช่น ปิโตรเคมี วัตถุดิบกระดำษรีไซเคิล

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 บริษัท 
มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4,500,000,000 
บำท โดยเป ็นทุนช� ำระแล ้วจ� ำนวน 
4,292,920,200 บำท แบ่งออกเป็น 
หุ ้นสำมัญจ�ำนวน 4,292,920,200 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

การออกหลักทรัพย์อื่น

SCGP ได้ออกและเสนอขำยหุน้กูต่้อผูล้งทนุ 
ประชำชนทั่วไป (Public Offering) 
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.
2564 โดยเป็นหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ำ
เสนอขำยทั้งส้ิน 5,500 ล้ำนบำท ภำยใต้
โครงกำรหุ้นกู้ อำยุ 2 ปี (Medium Term 
Note: MTN) วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
40,000 ล้ำนบำท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
(revolving basis) ตำมที่ได้รับอนุมัต ิ
จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ค รั้ ง ที่  2 / 2 562  ป ระ ชุ ม เ ม่ื อ วั นที่  
25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เพื่อน�ำไปใช ้
ในกำรช�ำระคืนเงินกู ้แบบมีระยะเวลำ  
ที่ครบก�ำหนดอำยุในปี 2564 จำกสถำบัน
กำรเงิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทจะพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยเงนิปันผลตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย  
ซึ่งรวมถึงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) ท่ีก�ำหนดว่ำบริษัทมหำชนจ�ำกัด
จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรได้ในกรณีที่ไม่มีกำรขำดทุน
สะสม

บรษัิทมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต�ำ่กว่ำ 
ร้อยละ 20 ของก�ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิรวม 
ห ลั ง หั ก ภ ำ ษี เ งิ น ไ ด ้ นิ ติ บุ ค ค ล แ ล ะ 
หลังหักส�ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่
กฎหมำยและบริษัทก�ำหนดไว้ในแต่ละป ี
โดยอัตรำกำรจ ่ำยเงินป ันผลดังกล ่ำว 
อำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ 
ขึน้อยูก่บัผลกำรด�ำเนนิงำน โครงสร้ำงและ
ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ�ำเป็น 
ในกำรลงทุนเพิ่มเติม แผนกำรลงทุน  
กำรขยำยธรุกจิ กำรส�ำรองเงนิไว้เพือ่ช�ำระคืน 
เงินกู ้ยืม หรือเป ็นเงินทุนหมุนเวียน 
ภำยในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดตำมที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญำกูย้มืเงนิและปัจจยัอืน่ ๆ   
ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน

ทั้งนี้  กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวต้อง 
ไม่เกนิกว่ำก�ำไรของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ตำมแนวทำงที่ปรำกฏตำมค�ำชี้แจงกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ของบริษัทย่อย

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 
จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทย่อยจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี 
เว้นแต่จะเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย 
มีอ� ำนำจอนุมัติ ให ้จ ่ ำยเงินป ันผลได ้
เป ็นครั้งครำวเม่ือเห็นว ่ำบริษัทย ่อยม ี
ผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนั้นได้ ภำยใต้
กรอบของกฎหมำยประเทศที่บริษัทย่อย
หรอืบรษิทัร่วมตัง้อยู ่และให้คณะกรรมกำร
บริษัทของบริษัทย่อยรำยงำนให้ที่ประชุม 
ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัย่อยทรำบในกำรประชุม
ครำวต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัของ
บริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผล
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ  เพื่อผลประโยชน์
ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลกำรด�ำเนนิงำน  
โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่อง 
ควำมจ�ำเป็นในกำรลงทนุเพิม่เตมิ แผนกำร
ลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส�ำรองเงินไว้ 
เพื่อจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนภำยในบริษัทย่อย เง่ือนไข
และข้อจ�ำกัดตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ 
กู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กำรบริหำรงำนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั 
ของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ ้นของ
บริษัทย่อยเห็นสมควร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  55SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE
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บริษัทมุ่งมั่นส่งมอบบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า

และสร้างสรรค์โซลูชันบรรจุภัณฑ ์

ให้สอดรบักบัการใชง้านของผูบ้รโิภค 

ที่ช่วยให้ชีวิตประจำาวัน 

สะดวกกว่าและสบายขึ้น



การบริหารจัดการความเสี่ยง

ท ่ ามกลางวิกฤตการณ ์จาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 19 ทีต้่องเผชญิ SCGP 

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับ 

การบริหารความเส่ียง พร้อมทั้ง 

ด�าเนนิธรุกจิสอดคล้องกบัแนวทาง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาล (ESG) 

เพื่ อการขับเคลื่ อนองค ์กรให ้ เ ติบโต 
และการขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนให้แก ่ ผู ้ถือหุ ้นในระดับที่
เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได  ้
ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เ พ่ือให ้มั่ น ใจว ่ า  บริษัท มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการ 

ให้กับองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามที่ก�าหนด ตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู ้ มีส ่วนได ้เสีย สนับสนุนต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันน้ี 
ได ้มีการเผยแพร ่นโยบายการบริหาร 
ความเสี่ ยงของบริษัท ดังกล ่ าวไว ้ ใน
เอกสารแนบของรายงานประจ� าป ี  
2564 และในเว็บไซต ์ของบริษัทด้วย 
(www.scgpackaging.com)

กรอบการบริหารความเสี่ยง

SCGP มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management 
Framework) ตามแนวทาง COSO และ  
ISO 31000 เพื่อลดโอกาสและ/หรือ 
ผลกระทบจากความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ได้ 
อย ่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

บริหารความเส่ียงตามแนวปฏิบัติที่ดี 
ในสากล โดยคณะจดัการบรหิารความเส่ียง 
(Risk Management Committee) 
มีหน้าที่จัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง
ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการด�าเนินงาน 
และด้านโครงการลงทุน รวมถึงส่งเสริม
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการประเมิน
และบริหารความเส่ียงให้กับพนักงาน
อย่างสม�่าเสมอ พร้อมก�าหนดมาตรการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

SCGP ก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
อย ่างเป ็นระบบตามมาตรฐานสากล 
และบูรณาการเข้ากับการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยง
หรือโอกาสในการด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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1. การก�าหนดกลยุทธ์

SCGP ก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น (Immediate risk) ระยะกลาง 
(Intermediate risk) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ (Strategic risk) ความเสี่ยงของโครงการลงทุน 
รวมทั้งความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)

2. โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

SCGP ก�าหนดผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้ 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะจัดการบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

Compliance Monitoring
Committee

คณะกรรมการการบร�หาร
จัดการดานความปลอดภัย

Community Relations
Committee

คณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั�งยืน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็น
ตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการ 
ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิาร
ความเสี่ยงของ SCGP และท�าหน้าที ่
ประเมนิประสทิธิภาพการบรหิารความเสีย่ง 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งด�าเนนิ 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�าหนด

บทบาทและหน้าทีข่องส�านกังานตรวจสอบ

ท�าหน ้าที่ตรวจสอบหน ่วยระดับแรก 
(First Line)/หน่วยงานปฏิบัติงาน และ
หน่วยระดับสอง (Second Line)/ระดับ

หัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเส่ียง 
และหน่วยงานก�ากับและสนับสนุนอื่น ๆ 
เพื่ อให ้ความเชื่ อมั่นว ่ ามีการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังให ้
ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจ
และมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการตรวจสอบกลบัมายงัผูป้ฏบิตังิาน
เพื่อน�าไปปรับปรุงต่อไป

บทบาทและหน้าที่ของคณะจัดการ

บริหารความเสี่ยง SCGP

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง SCGP 
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากแต่ละ 

กจิการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายการเงิน 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ 
ต่างประเทศ โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
เป็นประธานคณะจดัการบรหิารความเสีย่ง 
มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัดงันี้
• ก�าหนดโครงสร้างและผูร้บัผดิชอบในการ 

บริหารความเสี่ยง
• พจิารณาและอนมุตั ิกลยทุธ์การบรหิาร

ความเส่ียง  กรอบการบรหิารความเสีย่ง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

• ทบทวนความเสี่ยง (Risk Profile) และ
ตดิตามการบรหิารความเส่ียงทัง้องค์กร

• รายงานความเสี่ยงและการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

SCGP น�ากรอบการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในการด�าเนินงานหลักด้านกลยุทธ์ 
ด้านการด�าเนินงาน และด้านโครงการ
ลงทุน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียง
ได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู ่มือการบริหาร 
ความเสีย่ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลกั
เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) การระบุความเสี่ยง/โอกาสในการ 
ด�าเนินธุรกิจ 

(2) การประเมินความเสี่ยง 

(3) การก�าหนดมาตรการจดัการและก�าหนด 
ดัชนีชี้ วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicator) และก�าหนดดัชนีชี้วัดผล
การด�าเนินงาน (Key Performance 
Indicator) ซึ่งเป ็นท้ัง Leading 
indicator และ Lagging indicator 
เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง
และเพ่ือควบคมุกจิกรรมลดความเสีย่ง
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

(4) การรายงานความเส่ียงต่อคณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง ก่อนที่จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส 
ละคร้ัง โดยพิจารณาทั้งความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึน้ในระยะส้ัน (Immediate 
risk) ระยะกลาง (Intermediate risk) 
และความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic 
risk) ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั เช่น ความเส่ียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) 

4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ในการบริหารความเสี่ยง

SCGP ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ของการบริหารความเส่ียง ดังนั้นจึงได  ้
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการ
บริหารความเสี่ยงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้
• ให้ผู้บริหารเป็นผู้ส่ือสารถึงความส�าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงและเป็น 
ต้นแบบในการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ 
สร้างวิธีการน�าการบริหารความเส่ียง 
ไปใช้ให้เหน็ผลในทางปฏบิตั ิโดยก�าหนด 

ให้มีการใช้ภาษาความเส่ียงที่ตรงกัน  
มกีารก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ได้ และมีระบบการประเมินความเสี่ยง
ในรูปแบบเดียวกัน

• ก�าหนดบทบาท หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง

• สนับสนุนให้มีการก�าหนดวาระเรื่อง
ความเส่ียงในการประชุมหลัก ๆ ของ
แต่ละบริษัท

• ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส ่วนหน่ึงในหลักสูตรการฝ ึกอบรม 
และพัฒนาพนักงาน 

• ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ ์
การบรหิารความเส่ียงระหว่างหน่วยงาน 
และบริษัท เพื่อส่ือสารประโยชน์การ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทและการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

SCGP ได้ประเมินความเสี่ยงท่ีส�าคัญ 
และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น (Immediate 
risk) ระยะกลาง (Intermediate risk) 
ทั้งในด้านกลยุทธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ (Strategic risk) 
ความเสี่ยงของโครงการลงทุน ความเส่ียง 

ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เช่น ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( IT  r i sk )  ความเสี่ ย งที่ เ กิดขึ้ น ใหม ่ 
(Emerging risk) และความเส่ียงจาก
การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ประเมิน
ความเสี่ ย งครอบคลุมถึ งความเสี่ ย ง 
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ความเส่ียงด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental  
and Social risk) ความเส่ียงด้านการ 
ก� า กับดู แล  และการปฏิ บั ติตามกฎ

ระเบียบ ข ้อบั งคับ (Governance 
and Compliance risk) ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา 
(Reputation and Intellectual Property 
risk) ความเส่ียงจากเหตุการณ์รุนแรง 
(Hazard risk) ความเส่ียงด้านต้นทุนผลิต  
(Input risk) ความเสีย่งจากการด�าเนนิงาน 
(Process risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial risk) และความเส่ียงจาก
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business risk) 

กรอบการประเมินความเสี่ยง 8 ด้าน

Environmental
and Social risk

Financial
risk

Business
risk

Input
risk

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดจากความเส่ียงนั้น 
(Impact) และน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ (Risk Prioritization) โดยแบ่งความเสี่ยง (Level of Risk) ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และความเสี่ยงระดับต�่า 

Governance 
and Compliance risk

Reputation and 
Intellectual Property risk

แผนผังแสดงระดับความเสี่ยงของบริษัท

Critical
[5]

IMPACT

LI
K

E
LI

H
O

O
D

Almost
Certain

[5]

Likely
[4]

Possible
[3]

Unlikely
[2]

Rare
[1]

Insignificant
[1]

Minor
[2]

Moderate
[3]

Significant
[4]

Hazard
risk

Process
risk
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แผนผังแสดงการประเมินระดับความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)

IMPACT

LI
K

E
LI

H
O

O
D

Unlicensed software

Network security risk 
from unauthorized 

access

Operation breakdown 
from system failure 

[BCM]

Obsolete software

Security of industrial 
control system

Cyber security

New laws compliance 
[PDPA]

IMPACT

LI
K

E
LI

H
O

O
D

แผนผังแสดงการประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัท

Environmental pollution 
and risk of transitioning 
to the Circular Economy

Climate change issue 
from greenhouse 

gas emissions

Business interruption 
from COVID-19 

pandemic

Flood and Drought Human rights

Rules and regulatory
compliance

Higher energy prices
RCP supply tightness

Safety

Global freight
disruption

Foreign exchange risk Cyber security

M&P integration risk

ทัง้น้ี ในปี 2564 จ�านวนการท�าธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์เพิม่สงูข้ึนอย่างมนียัส�าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้แนะน�าคณะจดัการบรหิาร 
ความเสีย่งให้จดัท�าแผนผงัความเสีย่งเฉพาะส�าหรบัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่เตมิ เพือ่การบรหิารความเส่ียงอย่างครอบคลุมและมปีระสทิธิภาพ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น 
(Immediate risk)

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะกลาง 
(Intermediate risk)

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ 
(Strategic risk) 
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

ในช่วงปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้ม 
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศท่ัวโลก จากการกลายพันธุ์
ของเชือ้ไวรสั รฐับาลแต่ละประเทศจงึได้ออกมาตรการเพือ่จ�ากดั
การแพร่ระบาดต่าง ๆ เช่น มาตรการจ�ากัดการอยู่รวมกันในที่
ชุมชน มาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างเมืองหรือประเทศ 
มาตรการเคอร์ฟิว (Curfew) มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
ในพื้นที่เฉพาะในสถานประกอบการหรือโรงงาน (Bubble and 
Seal) ซึ่งส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ 
คนส่วนใหญ่และส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจในบางอุตสาหกรรม
อย่างมีนัยส�าคัญ ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวอาจท�าให ้
การด�าเนนิงานมคีวามล่าช้า การจดัส่งวตัถุดบิจากต่างประเทศหรอื 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศอาจต้องใช้เวลายาวนาน
ข้ึน หรือลูกค้าหรือคู่ธุรกิจท่ีมีความส�าคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการดงักล่าว ซ่ึงปัจจยัเหล่านี ้
อาจส่งผลให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอาจได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว

• ประชมุคณะท�างานสถานการณ์ฉกุเฉนิ พร้อมรายงานให้ผูบ้รหิาร 
ทราบเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น

• ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เฉพาะ 
(Bubble and Seal) ส�าหรับพนักงานประจ�าส�านักงานและ
โรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่เส่ียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่แต่ละประเทศก�าหนด และให้
พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานตามมาตรการการท�างานแบบ 
Hybrid Workplace

• เพิ่มระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ 
และอาชวีอนามยั โดยจดัให้มมีาตรการคดักรองก่อนเข้าปฏบิตัิ
งานในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด ซึ่งต้องผ่าน 3 เกณฑ์ 
คือ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แสดงผลการตรวจ ATK / RT-PCR 
เป็นลบผ่านระบบ Health Pass ทุก 3 วัน 7 วัน หรือ 14 วัน 
ตามประเภทของงาน รวมทัง้แสดงผลรายงานสขุภาพประจ�าวัน 
(Daily Self Declaration) เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
ของบริษัท ตลอดจนลูกค้าและคู่ธุรกิจ

• รักษาสภาพคล่อง โดยชะลอการใช้งบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้อง
กบัการด�าเนนิงาน และบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลือของบรษิทั
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดจ�านวนเงินทุนหมุนเวียน

• สร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นของ 
ลกูค้า โดยยกระดบัการปฏบิตัติามเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
และสือ่สารมาตรการต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

บรรษัทภิบาลสังคม
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

การด�าเนินงานของบริษัทเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การให้
บริการ ตลอดจนการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาจต้องท�างาน
เกีย่วข้องกบัเครือ่งจกัร สารเคม ีและความร้อน อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหรือคู่ธุรกิจ บริษัท
จึงตระหนักและให้ความส�าคัญสูงสุดในการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
ที่อาจจะเกิดขึ้น

• ตั้งเป้าหมายในประเทศไทยจะต้องไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งาน (Lost Time Injury Frequency Rate หรือ “LTIFR”)  
และในทุกประเทศต้องไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตทั้งของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ 

• ผู ้บริหารและหัวหน้างานต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่มุ ่งมั่น 
ด้านความปลอดภยั เช่น การให้ค�าแนะน�า (Coaching) การเดนิ 
ส�ารวจงาน (Leadership Line Walk) การติดตามผล
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยด้วย Visual Board 
(Visualization) และการสังเกตการท�างานเพือ่ความปลอดภยั 
(Safety Observation Program) เพื่อให้พนักงานตระหนัก
และลดความเสี่ยงด้วยตนเองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP มีโรงงานตั้งอยู ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
มีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง โดยในป ี
2564 โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษของบริษัท
ในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วม 
ในขณะที่บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
ตั้งอยู ่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มีความเสี่ยงด้านภัยแล้งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยง 
ทัง้ด้านอทุกภยัและภยัแล้งอาจท�าให้กระบวนการผลติของบรษิทั
ต้องหยดุชะงกัและอาจเกดิความล่าช้าในการส่งมอบสนิค้าให้กับ 
ลูกค้าได้

• คณะท�างานบริหารจัดการน�้าก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ด้วยการประเมิน
สถานการณ์น�้าด้วยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากลและภาพถ่ายดาวเทียม GISTDA เพื่อท�าระบบแจ้งเตือน 
Early Warning System (EWS) และเข้าร่วมประชุมในคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้า 
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในกระบวนการผลิต และปรับปรุง
กระบวนการบ�าบัดน�้าให้มีประสิทธิภาพจนสามารถน�าน�้า 
ที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้การใช้น�้าบริสุทธิ์
ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 26.3 เมือ่เทยีบกบักรณปีกต ิณ ปีฐาน 
2557 พร้อมตัง้เป้าหมายลดการใช้น�า้จากภายนอกเพิม่ขึน้เป็น 
ร้อยละ 35.0 เม่ือเทียบกบักรณปีกต ิณ ปีฐาน 2557 ภายในปี 2568

• ฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน�้าท้ังภายในและนอก
โรงงานให้มีน�้าอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนน�้าให้ชุมชนและเกษตร
รอบ ๆ โรงงาน

ความเสี่ยงจากสถานการณ์วิกฤตการณ์น�้าท่วมและภัยแล้ง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�างาน

บรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อม สังคม

บรรษัทภิบาลสังคม
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP มีการประกอบธุรกิจในหลายประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด
ข้อกฎหมายด้านแรงงานและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนที่เข้มงวดแตกต่างกัน จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะ
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านบุคคลให ้
สอดคล้องกบักฎหมายเกีย่วกับแรงงานได้ในทกุประเทศ นอกจากนี ้
การที่พนักงานของบริษัทย่อยบางแห่งมีสหภาพแรงงาน อาจท�า 
ให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการนัดหยุดงาน การชะลอการท�างาน 
ต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น และปัญหาด้านแรงงานอื่น ๆ ได้ 

• ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้สอดคล้องกับ
สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงานในประเทศที่บริษัทเข้าไป
ลงทุนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนและ
ปฏบิตัติามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations 
Global Compact:UNGC) และปฏบิตัติามหลกัการและสทิธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(The International Labor Organization (ILO) Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work)

• ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและน�าเสนอคณะ
จดัการ โดยน�าเสนอกฎหมายทีม่กีารเปลีย่นแปลงและการปรบั
แนวปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

• ตดิตามกระบวนการด้านแรงงานสมัพนัธ์ ก�าหนดการเจรจากบั 
สหภาพแรงงานของแต่ละบริษัทย่อย และจัดเตรียมแผน 
เพือ่รองรบัความเสีย่งในช่วงเวลาต่าง ๆ

• สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value 
Chain) ทั้งผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา 
(Contractor) ตลอดจนผูร่้วมธรุกจิ (Joint Venture) เพือ่ให้
มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิ
มนษุยชน และปฏบิตัต่ิอทกุคนตามหลกัสทิธมินษุยชนบรรษัทภิบาลสังคม

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

• สร้างความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท�างาน 
ให้เกดิเป็นวฒันธรรมความปลอดภัย โดยบังคับใช้กฎพทิกัษ์ชวีติ 
(Life Saving Rules) กับพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างเข้มงวด  
โดยมีคณะกรรมการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เข้มงวดและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยัของคู่ธรุกจิ (Contractor Safety Management 
Committee) คณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่ง 
(Transportation Safety Committee) คณะกรรมการความ
ปลอดภัยส�านกังาน (Office Safety) คณะกรรมการวฒันธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture Committee) และคณะ
กรรมการพฒันา Intelligent Safety Management Platform

• ใช้ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเอสซจีี 
(SCG Safety Framework) ร่วมกับเคร่ืองมือตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance 
Assessment Program “SPAP”) 

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP มีกลยุทธ์การเติบโตสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนทางธุรกิจ 
ผ่านการควบรวมกจิการอืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่ี 
ความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
โดยความส�าเร็จของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัท 
ในการคดัเลอืกธรุกจิทีบ่รษัิทจะเข้าควบรวมกิจการ การด�าเนนิการ 
เพื่อให้ได้มา และการรวมเข้ากับกิจการหรือธุรกิจที่บริษัท 
ได้มา ซึง่ประกอบไปด้วยความเสีย่งหลายประการ เช่น ความเส่ียง 
ในการประเมินมูลค่ากิจการ ความเสี่ยงในการประเมินจุดแข็ง
และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะได้มา ความเสี่ยงในการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการก่อนท่ีจะเข้าท�าธุรกรรม ความเส่ียง
เกี่ยวกับการควบรวมและบริหารกิจการ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง 
ด้านการรวมบุคลากรเดิมท่ีมีอยู ่เข้ากับบุคลากรของกิจการ 
ที่บริษัทเข้าซื้อ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
และภาษา ตลอดจนความเสี่ยงด้านการเมืองและกฎระเบียบ 
ของบางประเทศซึง่ท�าให้บรษิทัอาจไม่ได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที ่
ภายในระยะเวลาตามท่ีคาดหวัง

• น�าแนวปฏบิตั ิPre & Post Merger Integration Framework 
(PPMI) ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกและควบรวมกิจการตาม
แนวปฏิบตัทิีด่ใีห้มคีวามชดัเจนขึน้ ทัง้ในด้านการประเมนิมลูค่า
กจิการ การสร้างคณุค่าจากการผนกึก�าลงัทางธรุกจิ (Synergy) 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการบรูณาการวฒันธรรมองค์กร 
(Culture Integration) 

• จัดให้มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย บัญชี และการเงิน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการ
ควบรวมกจิการ เช่น การประเมนิมลูค่าท่ีเหมาะสม มลูค่าตลาด 
รปูแบบของธรุกจิ รวมทัง้ความสามารถในการแข่งขนั และการ
ก�าหนดมาตรการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น

• จัดให ้มีการน�าเสนอแผนบูรณาการกิจการและติดตาม 
ความคบืหน้าต่อผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างสม�า่เสมอ 

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีด้วย 
ความรับผดิชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้หลกับรรษทัภบิาล มีธรุกจิ 
ที่หลากหลายตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ต้นน�้าไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ปลาย
น�า้ และมโีรงงานผลติตัง้อยูใ่นหลายประเทศ บรษิทัจงึต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัของประเทศนัน้ ๆ  อย่างไรกต็าม กฎ ระเบยีบ 
ข้อบงัคบัในแต่ละประเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และอาจ 
มีการออกกฎระเบียบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่นกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย 
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปกป้องข้อมูลท่ีเริ่มมี 
ผลบังคับใช้ในหลายประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบเหล่านั้นได้

• คณะท�างาน Compliance Monitoring Committee  
มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการน�าเอาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) มาประยกุต์ใช้ในการบริหารจัดการการปฏบิตัติาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

• ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
(SCGP Privacy Policy) เพือ่ช่วยให้การก�ากบัดแูล และการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องตามกฎหมายท่ี
ก�าหนด

ความเสี่ยงจากการบูรณาการเข้ากับธุรกิจที่บริษัทได้มาด้วยการ M&P

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บรรษัทภิบาล
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู ่ในภูมิภาคอาเซียน  
สหราชอาณาจักร ยุโรป และมีฐานลูกค้าอยู่ในหลายประเทศ 
ทัว่โลก จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาการขนส่งสนิค้าทางเรอื ทัง้การน�าเข้า 
วัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายยัง
ต่างประเทศ ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่า
ขนส่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจากค่าระวางเรือท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
และการขนส่งสินค้าท่ีล่าช้า อันเป็นผลสืบเน่ืองจากสถานการณ์
ตู ้คอนเทนเนอร์ติดค้างอยู ่ท่ีท่าเรือในบางประเทศ จากการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับขนส่งสินค้าทางเรือและยังคงเกิดขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีย้งัมผีลกระทบจากเหตกุารณ์เรอืบรรทกุ 
สินค้าเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given) ส่งผลให้การจัดส่งวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
อาจต้องใช้ระยะเวลาส่งสินค้าท่ีมากข้ึน

• ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัซ้ือและการส่งออกบางส่วน โดยเพิม่
สัดส่วนการซือ้ในรปูแบบของ FOB (Free On Board) ซึง่บรษิทั 
ด�าเนินการจองเรือเองในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อลดการพ่ึงพา 
ผู้ประกอบการภายนอก และท�าให้บรษิทัเข้าใจถงึสถานการณ์
ด้านการขนส่งได้อย่างละเอยีดและรวดเรว็มากขึน้ และการใช้  
การข้ามแดนทางบก (Cross Border) ด้วยรถขนส่งทดแทน

• บริหารสัดส่วนของแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านระยะเวลาการจดัส่ง เช่น การเพิม่สัดส่วนการจดัหาวตัถดิุบ
ในประเทศ และน�าเข้าจากแหล่งที่ใกล้กับโรงงานของบริษัท
เพิ่มมากขึ้น (Short Haul) ตลอดจนน�าระบบ IT เข้ามาใช ้
ในการบริหารแผนการซื้อและแผนการจัดส่งวัตถุดิบ

• จัดหาและจองเรือล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดหาเรือได้ตาม
ก�าหนด รวมทั้งวางแผนกระจายการโหลดสินค้าให้สมดุล 
ในระหว่างเดือน ตลอดจนติดตามสถานการณ์หากมีค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดจากการที่ท่าเรือมีเรือเข้ามามากจนหนาแน่น (Port 
Congestion) ในประเทศต่าง ๆ  อย่างใกล้ชดิ เพ่ือบรหิารสดัส่วน 
การขายไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

กระบวนการผลติของบรษิทัมกีารพึง่พา RCP มากกว่าร้อยละ 95 
ของเยื่อกระดาษทั้งหมดที่น�ามาใช้ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบ 
ครบวงจร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าของ RCP และโอกาส
ที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงมีโรงงาน 
ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ของบริษัทตั้งอยู่ อาจน�ากฎระเบียบ 
ในการน�าเข้า RCP ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นมาบังคับใช้ นับเป็น 
ความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

• เพิม่จ�านวนศนูย์จดัการวสัดรีุไซเคลิทีบ่ริษทัเป็นผูด้�าเนนิการเอง 
และเครอืข่ายศนูย์จดัการวสัดรุไีซเคิลของบรษิทัทีบ่รษิทัภายนอก 
เป็นผูด้�าเนนิการในทกุประเทศทีบ่รษิทัมโีรงงานตัง้อยู่ 

• เพิ่มเครือข่ายการจัดเก็บโดยตรงจากผู้ประกอบการค้าส่ง 
และค้าปลกีขนาดใหญ่ โรงงาน และนิคมอตุสาหกรรม พร้อมทัง้ 
รณรงค์เพิม่อตัราการจดัเกบ็กระดาษกลบัมาใช้ใหม่ (Recovery 
Rate) ของประเทศ และสนับสนุนการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง 
โดยร่วมกับนิติบุคคลที่พักอาศัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย  
ตึกส�านักงาน และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดตั้ง 
จุดรับกล่อง และลังกระดาษ ผ่านโครงการ SCGP Recycle 
Drop Point เพ่ือน�าเศษกระดาษจากกลุ่มลูกค้าต้นทาง 
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท 

• กระจายแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้หลากหลาย ทั้งจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ยโุรป ประเทศญีปุ่น่ และประเทศออสเตรเลยี

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (RCP)

ความเสี่ยงจากภาวะชะงักงันของการขนส่งทางเรือทั่วโลก

บรรษัทภิบาล
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

กระบวนการผลิตของบริษัทใช้พลังงานจ�านวนมาก โดยต้นทุน
พลงังานหลกัของบรษิทัประกอบด้วยถ่านหนิและเชือ้เพลงิชวีมวล 
ซึ่งใช้ส�าหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินท่ีส่งกระแสไฟฟ้า 
และไอน�้าไปยังกระบวนการผลิตของบริษัท ในช่วงหลายปีที่ 
ผ ่านมาราคาเชื้อเพลิงดังกล ่าวมีความผันผวนและมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด กฎระเบียบด้าน 
สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิทั และบรษิทัคาดว่าอาจจะผนัผวน 
ต่อไปในอนาคต บรษิทัตระหนกัว่าความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ 
มีความเสี่ยงที่อาจท�าให้ต้นทุนการผลิตผันผวนด้วยเช่นกัน ซ่ึง
ในกรณีที่ราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ และ
บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สะท้อนกับต้นทุน
พลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได ้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัท

• จัดตั้งคณะท�างาน Coal Collaborative Committee เพื่อ
จดัหาถ่านหนิ ผ่านหน่วยงานกลางและมกีารรวมซือ้ (Pooled 
Sourcing) เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม  
รวมถึงการลดความผันผวนต้นทุนด้านพลังงานโดยมีการท�า
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

• ท�าสัญญาซือ้ขายถ่านหนิจากผู้ขายรายใหญ่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื
เพื่อลดความเสี่ยง

• กระจายแหล่งน�าเข้าถ่านหินให้หลากหลาย ทั้งจากประเทศ
ออสเตรเลียและรัสเซีย เพิ่มเติมจากแหล่งที่จัดหาในปัจจุบัน

• เพิ่มการใช้เช้ือเพลิงทางเลือก เช่น Biomass จากช้ินไม้สับ 
หรอืเปลอืกไม้ และลดการใช้ถ่านหนิ

• เพิ่มการซื้อไฟฟ้าในช่วง off - peak

ความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

• พัฒนาระบบ Auto Container Matching โดยจะท�าให้
สามารถเห็นสถานะและเวลาที่เหลือของตู ้คอนเทนเนอร์
ที่บริษัทน�าเข้าทั้งหมดเพื่อน�ามาใช้งานส�าหรับการส่งออก 
โดยระบบจะจัดหาตู ้คอนเทนเนอร ์ขาเข ้าและขาออก 
ให้อัตโนมัติ เพื่อบริหารตู้คอนเทนเนอร์โดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• พัฒนาระบบจัดการค�าส่ังซื้อและการขนส่งส�าหรับการซ้ือ
วัตถุดิบ (Inbound Outbound Logistics software: IOL) 
เข้ามาใช้บริหารแผนการจัดส่งวัตถุดิบน�าเข้า ซึ่งสามารถช่วย
วางแผนตู้คอนเทนเนอร์ได้เหมาะสมกับการส่งออกสินค้า 
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP มีการด�าเนินงานในหลายประเทศ ตลอดจนมีการลงทุน 
ในเชงิกลยทุธ์ หรือมธีรุกิจทีบ่รษิทัได้มาจากการเข้าควบรวมกจิการ 
รวมทั้งมีการน�าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ การซื้อ 
วตัถดุบิ รวมถงึการขายสนิค้าในสกุลเงินต่างประเทศ ท�าให้บรษิทั 
มีค่าใช้จ่าย รายได้ และเงินกู้ยืมบางส่วนเป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ อกีทัง้ยงัมผีลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ท่ีส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความ
ผันผวนเพิ่มมากขึ้น

• ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Exchange Contract) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งในสนิทรพัย์หรอื
หนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาสิทธิ
เลอืกซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ (FX Option) รวมทัง้มกีาร
ท�าสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิกบัธนาคารในต่างประเทศ

• บริหารอตัราแลกเปลีย่นโดยการจดัสรรให้รายได้และค่าใช้จ่าย
เป็นสกลุเงนิเดยีวกนั 

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศอนัเนือ่งมาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จงึมุง่มัน่ทีจ่ะ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ นอกจากนัน้ 
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานยังเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดัน 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่า (Low Carbon 
Business)

• บรษิทัก�าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ 
(Net Zero) ภายในปี 2593 

• ลดการพึง่พาเชือ้เพลิงฟอสซลิ และเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทน เช่น เชือ้เพลงิชวีมวล พลงังานสะอาด เช่น พลงังาน
แสงอาทติย์

• ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบก (Reforestation) ให้มีความ 
หลากหลายทางชวีภาพและเป็นแหล่งดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์

• ศกึษาเทคโนโลยดีกัจบัและการกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Capture and Sequestration) เพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูส่ิง่แวดล้อม

• ด�าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวัตกรรมการบรหิาร
จดัการพลงังานเพือ่น�ามาปรับปรงุหรอืปรบัเปลีย่นกระบวนการ
และอปุกรณ์การผลติให้มปีระสทิธภิาพการใช้พลงังานสงูขึน้

• พฒันาสนิค้า บรกิาร โซลชูนัโดยเพิม่คณุสมบตัสิ�าหรบับรรจภุณัฑ์ 
ต่าง ๆ  ให้สามารถหมนุเวยีนน�ากลบัมาใช้ใหม่หรอืน�าไปรไีซเคลิ
ได้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain)

• ปรบัปรงุเกณฑ์การพจิารณาการลงทนุ (M&P) โดยจะต้องพจิารณา
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของบรษิทั

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อม สังคม

บรรษัทภิบาล

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCGP ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรของ
องค์กร การผลิต การจัดส่ง และการบริหารจัดการคลังสินค้า 
การขายสนิค้าผ่านธรุกจิอคีอมเมิร์ซ ไปจนถงึการควบคมุคณุภาพ 
การติดต่อกับลูกค้า และการด�าเนินการเพื่อให้ระบบการเงิน
ของบริษัทมีความถูกต้อง รวมถึงการท�างานของพนักงานแบบ 
Hybrid Workplace ซ่ึงท�าให้พนักงานต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบผ่านเครือข่ายภายนอกมากขึ้น จึงท�าให้บริษัทเผชิญ
กบัความเสีย่งด้านความปลอดภยัทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Cyber security) ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น มัลแวร์  
การพยายามลอบเข้าถึงข้อมูล และการโจมตีความปลอดภัยทาง 
อิเลก็ทรอนกิส์อืน่ ๆ  ทีอ่าจท�าให้ข้อมลูเกิดการรัว่ไหล สญูหาย หรอื 
ท�าให้ระบบการท�างานหยดุชะงกัมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการด�าเนนิงาน 
และชื่อเสียงของบริษัท

• ปฏบัิตติามนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ SCGP 
(SCGP e-Policy) ซึง่อ้างองิตามมาตรฐานสากล ISO 27001 
และแผนความปลอดภยัทางไซเบอร์ เช่น การจ�าแนกชัน้ความ
ลับและการจดัการข้อมลู แนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทีถ่กู
วธิ ีระเบยีบการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัพนกังานที่
ปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัทรพัยากรบคุคลมาใช้

• ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติม เช่น 
ระบบการทดสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Scan) ระบบ 
ตรวจสอบการใช้งานของผู ้ใช ้งานสิทธิ์ สูง (Privileged 
Access Management:PAM) ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบ 
เครือข่าย (Network Access Control) ระบบควบคุม
ความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรม (Security of Industrial  
Control System:ICS)

• มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Security Operation Center: SOC) ทั้งแบบ On-Premise 
SOC และ On-Cloud SOC

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

ในปัจจุบันผู ้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะตระหนักถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงภาครัฐ
ในหลายประเทศก็มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการขยะ
ที่เข้มงวดมากขึ้น หากบริษัทไม่มีเทคโนโลยีด้านการรีไซเคิล 
หรือไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน�า
มารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจได้รับผลกระทบจาก 
ความต้องการท่ีลดลงของผูบ้รโิภคหรอืจากข้อก�าหนดทีเ่ข้มงวดขึน้ 
ของภาครฐั ซึง่ท�าให้ธรุกจิและผลการด�าเนนิงานได้รบัผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญ

• ตัง้เป้าหมายเพิม่สัดส่วนปรมิาณบรรจภัุณฑ์ทีส่ามารถรไีซเคลิได้ 
ใช ้ซ�้ าได ้  หรือสลายตัวได ้  ร ้อยละ 100 ของปริมาณ 
บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2568

• พัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชันที่หลากหลายและลดการ
ใช้ทรัพยากรหรือส่งเสริมการรีไซเคิลได้ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เช่น FybroZeal ซึ่งเป็นถุง
บรรจุภัณฑ์กระดาษท�าจากเยื่อธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีเคลือบ
ด้วยสารเคมีพิเศษสูตรน�้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิดผนึก 
ด้วยความร้อนโดยไม่ต้องเคลอืบฟิล์มพลาสติก สามารถรไีซเคลิ
และย่อยสลายเองตามธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษ 
Fest ทดแทนการใช้หลอดพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ รวมทัง้ 
พัฒนา R1 บรรจุุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible 
Packaging) ที่ผลิตจากฟิล์มชนิดเดียวหลายชั้น ซึ่งเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• มีกระบวนการจัดเก็บพลาสติกผ่านโครงการ SCGP Recycle 
Drop Point เพื่อให้ครบวงจร

ความเสี่ยงจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อม สังคม

บรรษัทภิบาลสังคม
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รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

• ด�าเนินการซักซ้อมแนวทางการวางแผนกู ้คืนระบบงาน 
Disaster Recovery Plan (DRP) ร่วมกับ SCG เพื่อเตรียม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

• จัดท�าแผนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Incident Response Plan) และฝึกซ้อม เพื่อป้องกัน
ธุรกิจหยุดชะงักจากการโจมตีทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดของความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation)

SCC เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โดยมีสัดส่วน 
การถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
ของบริษัท SCC ยังคงถือหุ ้นเสียงข้างมากในบริษัท SCC  
สามารถเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการส่วนใหญ่ 
ของคณะกรรมการของบริษัท และใช้เสยีงข้างมากในคณะกรรมการ 
แต่งตั้งผู ้บริหารส่วนใหญ่ท่ีท�าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหาร
จัดการธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ นอกจากน้ี SCC ยังสามารถ 
ผ่านมติด้วยเสียงข้างมากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการ 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นของบริษัท อีกท้ังสามารถห้ามมิให้ม ี
หรือด�าเนนิการเพ่ือให้มกีารเปลีย่นแปลงอ�านาจควบคมุในบรษิทัได้ 
ดังน้ัน ผลประโยชน์ของ SCC จึงอาจมิได้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันหรืออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของ
บริษัทได้

• ยึดม่ันในบรรษัทภิบาลและหลักการท�าธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้
ความเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

บรรษัทภิบาล

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุน 

ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
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การขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

SCGP และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มีน โยบายในการด� า เนินธุ รกิ จตามแนวทาง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและ 

โอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร  

ความต้องการและความคาดหวังทัง้ระยะส้ันและระยะยาว 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และ 

น�าข ้อมูลมาใช ้ประกอบการก�าหนดกลยุทธ  ์

การด�าเนนิธุรกจิ เพือ่ให้ธรุกิจสามารถเตบิโตได้อย่าง

ยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยค�านึงถึงสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล 

คู ่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการพัฒนา 
อย ่ างยั่ งยืน  นโยบายบรรษัทภิบาล นโยบายด ้ านสิทธ ิ
มนุษยชน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายปฏิบัติต่อผู ้มี
ส่วนได้เสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาคัดเลือกคู่ค้า/ 
คู่ธุรกิจของ SCGP และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมถึงนโยบาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�านโยบาย 
ด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล นโยบายด้านภาษี รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
และมีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
บนเว็บไซต์ของบริษัท
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ขจัดความยากจน 

(No poverty)

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

(Good health and well-being) 

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ

การศึกษาที่เท่าเทียม 

(Quality education) 

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง  
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ความเท่าเทียมทางเพศ 

(Gender equality) 

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาท
สตรีและเด็กผู้หญิง

การจัดการน�้าและสุขาภิบาล 

(Clean water and sanitation)

รับรองการมีน�้าใช้ การจัดการน�้า 
และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

การจ้างงานที่มีคุณค่า

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

(Decent work and economic growth)

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน 

(Industry, innovation 

and infrastructure)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว 
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง  
และสนับสนุนนวัตกรรม

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 

(Sustainable cities and communities)

ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

(Responsible consumption 

and production)

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(Climate action)

ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบ

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

(Life on land)

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

(Peace, justice and institutions)

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Partnerships for the goals)

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยในปี 2564 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทก�าหนดขึ้นสามารถ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, SDGs)  
จ�านวน 13 เป้าหมาย ได้แก่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  I  77SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE
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ม การจัดการพลังงานและการรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 

2573 เทียบกับปี 2563 ทั้งธุรกิจในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ

• ลดการใช ้พลังงานร ้อยละ 13 ภายในปี 2568  
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

เพิ่มความท้าทาย
• ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

ภายในปี 2593

   

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น (Best available  
technology) พร้อมทั้งปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

• เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล  
ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

• ผลิตสินค้าที่มีคาร ์บอนต�่า ด ้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และวิธีการผลิตที่มีคาร์บอนต�่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ศึกษาเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and 
Storage:CCUS technologies) โดยให้ความร่วมมอืกบัองค์กรระดบัชาตแิละนานาชาติ เพือ่
ยกระดับเทคโนโลยีอนาคตนี้ให้เป็นรูปธรรมและในระดับการใช้งานให้สูงขึ้น

• Natural Climate Solution สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร และภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการพิทักษ์รักษาป่าและฟื ้นฟูระบบนิเวศป่าบกให้มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ด้วยการทยอยปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และเป็นการเพิ่มออกซิเจนในอากาศ 

• ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในองค์กร

การบริหารจัดการน�้า
• ลดการใช้น�้าจากภายนอกร้อยละ 35 ภายในปี 2568 

เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557

   

• ลดความเสี่ยงด้านน�้าด้วยการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
• บ�าบัดน�้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด ติดตามปริมาณและคุณภาพ รายงาน 

อุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ แก้ไขและลดการปล่อยน�้า
• น�าน�้าผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งาน
• พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน�้า
• ฟ้ืนฟูระบบนเิวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน�า้และสนับสนนุน�า้ให้ชมุชน/เกษตรกรรม

การจัดการของเสีย
• ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตในประเทศไทย

น�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ทุกปี
• ลดปริมาณของเสียต่อตันผลิตภัณฑ์ที่ต ้องก�าจัด 

ในประเทศไทยโดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
ร้อยละ 100 ภายในปี 2568 เทียบกับปริมาณ 
ณ ปีฐาน 2557

   

• มุ่งลดหรือขจัดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด และก�าหนดเป็นตัววัดเพื่อการประเมิน 
ติดตาม วัดผลต่อเนื่อง 

• บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3R และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy) ท้ังของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายใน SCG และ SCGP ให้มากที่สุด  
โดยใช้มาตรการ มาตรฐาน ที่ก�าหนดจากภาครัฐหรือองค์กรมาตรฐานโลก เป็นบรรทัดฐาน 
และมุ่งด�าเนินการให้ดีกว่าที่ก�าหนด (Beyond Compliance)

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ ์
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

แน
วท

าง
ด

้าน
ส
ังค

ม สุขภาพและความปลอดภัย
• จ�านวนอุบติัเหตถึุงข้ันเสยีชวีติของพนกังานและคูธ่รุกิจ 

เท่ากับ 0 ทุกปี
• อตัราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างานของพนกังาน 

เท่ากับ 0 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการท�างานทุกปี
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน 

และคู่ธุรกิจ เท่ากับ 0.08 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการ
ท�างานทุกปี ในปี 2564

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ เท่ากับ 0 ราย/1,000,000 ช่ัวโมงการ
ท�างานทุกปี ในปี 2565

  

• ส่งเสริมภาวะผู้น�าด้านความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจทุกบริษัท และสร้างความ
ตระหนกัเพือ่แสดงออกถึงพฤตกิรรมความปลอดภยัท่ัวท้ังองค์กร (Safety Leadership and 
Safety Culture)

• มุ่งมั่นยกระดับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ให้ง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน ทัง้ทางตรงจากการ 

ด�าเนนิงานในกจิกรรมทางธรุกจิของ SCGP และทางอ้อม  
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า 
ทางธุรกิจและกิจการร่วมทุน ให้ตระหนัก คุ้มครอง 
และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ

• จ�านวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น 0
• จ�านวนพนักงานผ่านการเรยีนรูแ้ละทดสอบด้านจรยิธรรม 

และสทิธมินษุยชนผ่าน Ethics e-Testing ร้อยละ 100

   

• บรูณาการด�าเนนิงานด้านสิทธมินษุยชน การบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่าง 
ของบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในและต่างประเทศ

• เสรมิสร้างคณุค่า พฒันาและต่อยอดโครงการการมส่ีวนร่วมทีย่ดึหลกัการเคารพสทิธมินษุยชน 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SCGP ในปี 2564 ได้แก่

78  I  รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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ม การดูแลและพัฒนาพนักงาน
• พนักงานในประเทศไทยได้รับการประเมินสมรรถนะ

และการจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)  
บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 ต่อเนื่องทุกปี

• ความผกูพันต่อองค์กรของพนกังานมากกว่า ร้อยละ 80 
ในปี 2565

   

• สร้างวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการโค้ช โดยพนกังานรบัผิดชอบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของ
ตนเอง มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน

• พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาผู้น�าให้มี
ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็น
ก�าลังส�าคัญของ SCGP

• สร้างปัจจยัสนบัสนุนการเรยีนรูด้้วยระบบการบรหิารจดัการการเรยีนรู ้ (Learning Management 
System, LMS) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันท้ังภูมิภาค พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ 
ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล

• สร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพและความสามารถเข้ามาร่วมงาน
• ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

การพัฒนาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
• ความพึงพอใจของชุมชนร้อยละ 89

     

• ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งจากภายใน SCGP และภายนอกเพื่อช่วยเหลือดูแลสังคม
• สร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานและผูเ้ก่ียวข้องทกุภาคส่วนเพือ่สร้างสรรค์คณุค่าท่ียัง่ยนืสูส่งัคม
• สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของสังคม
• พัฒนาชุมชนต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย
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ิจ ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
• รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับ

ฉลาก SCG Green Choice เป็นร้อยละ 66.7  
ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2573 

• รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ใช้งาน
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับฉลาก SCG 
Green Choice เป็น ร้อยละ 33.3 ของรายได ้
จากการขายรวม ในปี 2573

    

• แนวทางเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี โดยค�านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

• พัฒนากระบวนการทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล
• พจิารณาผลกระทบของผลติภณัฑ์ บรกิาร และวธิแีก้ปัญหาต่อสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

ของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต
• มุ่งเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันท่ีให้คุณประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการ 

กับลูกค้าโดยตรง

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
• ร้อยละ 100 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า

   

• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ
• คูธ่รุกจิร้อยละ 90 ของมลูค่าการจัดหาแสดงความมุง่มัน่ 

ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ SCGP
• คู่ธุรกิจร้อยละ 100 ของมูลค่าการจัดหาที่ผ่านการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และบรรษัทภิบาล (ESG)

• คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตร้อยละ 100  
ผ่านการรับรองความปลอดภัย (SCG Contractor 
Certification System, SCS)

  

• คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
• ประเมินความเส่ียงและจัดกลุ่มคู่ธุรกิจเพ่ือก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาคู่ธุรกิจให้

สอดคล้องกับความเสี่ยง
• พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน
• สร้างความตระหนัก ความรู้ความสามารถของพนักงานในการจัดหาและจัดซื้ออย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
SCGP ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด โดยมีแนวทางการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ดังแสดงในรูปนี้

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ

ต้นน�้ำ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

CSR น�ำกลับ
มำให้ชุมชน

กำรจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น
กำรดูแลสังคมและชุมชนกำรอนุรักษ์

และฟื้นฟู
กำรเก็บกักคำร์บอน

ดูแล 
และใช้ประโยชน์

กำรจัดกำร
ของเสีย
เป็นพลังงำน

เพิ่มกำรใช้

วิจัย 
และพัฒนำ

กำรจัดกำร
พลังงำน

กำรจัดกำรน�้ำ

กำรจัดกำร
วัตถุดิบ

กำรจัดกำร
ของเสีย

เป็นทรัพยำกร
ทดแทน

ลดกำรใช้ / ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
ทรัพ

ยากรนำาเข้า

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงำน

SCGP Packaging Solutions SCG Circular Way

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

ผู้ผลิต
สินค้ำ   

ผู้ให้
บริกำร

ผู้ขนส่ง
ผู้จัด

จ�ำหน่ำย

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

สินค้าและบริการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบนิเวศ

ทรัพยากร

ของเสีย

คู่ธุรกิจ

พลังงาน
ทดแทน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

น้ำา

วัตถุดิบ

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง

นำ้าเสีย

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษ
ทางอากาศ

สินค้า 
บริการ 

และ
โซลูชัน

กำรบ�ำบัด
น�ำกลับมำใช้ใหม่

ภำครัฐ
ผู้ถือหุ้น 

ผู้ร่วมลงทุน
เจ้ำหนี้

ภำค
เอกชน

ภำค
วิชำกำร

สื่อมวลชน

ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า
กลุ่ม

ผู้บริโภค

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสินค้ำและบริกำร

กำรจัดกำรของเสีย
ลดปริมำณ

เผำก�ำจัด
ฝังกลบเป็นศูนย์

Co Creation
ร่วมกับลูกค้ำ

ปลำยน�้ำ

รวบรวม
และคัดแยก

กำรสร้ำงประสบกำรณ์
ของลูกค้ำ

ลูกค้ำ

หน่วยงำนภำยนอก

ลดปริมำณ
ลดผลกระทบ

สร้ำงควำมร่วมมือ
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน 

SCGP น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขายและการขนส่ง 
การใช้งาน และการน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ ใช้ซ�้า 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ใช้พลังงานทดแทน และเหลือส่วนที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�าจัดให้น้อยที่สุด บริษัทผลิตสินค้า 
บริการ และโซลูชัน ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงานและปริมาณของเสีย และมีอายุยาวนาน รวมท้ังดูแลชุมชน
รอบโรงงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดท�าโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ

ต้นน�้ำ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

CSR น�ำกลับ
มำให้ชุมชน

กำรจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น
กำรดูแลสังคมและชุมชนกำรอนุรักษ์

และฟื้นฟู
กำรเก็บกักคำร์บอน

ดูแล 
และใช้ประโยชน์

กำรจัดกำร
ของเสีย
เป็นพลังงำน

เพิ่มกำรใช้

วิจัย 
และพัฒนำ

กำรจัดกำร
พลังงำน

กำรจัดกำรน�้ำ

กำรจัดกำร
วัตถุดิบ

กำรจัดกำร
ของเสีย

เป็นทรัพยำกร
ทดแทน

ลดกำรใช้ / ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
ทรัพ

ยากรนำาเข้า

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงำน

SCGP Packaging Solutions SCG Circular Way

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

ผู้ผลิต
สินค้ำ   

ผู้ให้
บริกำร

ผู้ขนส่ง
ผู้จัด

จ�ำหน่ำย

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

สินค้าและบริการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ระบบนิเวศ

ทรัพยากร

ของเสีย

คู่ธุรกิจ

พลังงาน
ทดแทน

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล

น้ำา

วัตถุดิบ

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ้ง

นำ้าเสีย

ขยะของเสีย
จากผู้บริโภค

ก๊าซเรือนกระจก
และมลพิษ
ทางอากาศ

สินค้า 
บริการ 

และ
โซลูชัน

กำรบ�ำบัด
น�ำกลับมำใช้ใหม่

ภำครัฐ
ผู้ถือหุ้น 

ผู้ร่วมลงทุน
เจ้ำหนี้

ภำค
เอกชน

ภำค
วิชำกำร

สื่อมวลชน

ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า
กลุ่ม

ผู้บริโภค

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสินค้ำและบริกำร

กำรจัดกำรของเสีย
ลดปริมำณ

เผำก�ำจัด
ฝังกลบเป็นศูนย์

Co Creation
ร่วมกับลูกค้ำ

ปลำยน�้ำ

รวบรวม
และคัดแยก

กำรสร้ำงประสบกำรณ์
ของลูกค้ำ

ลูกค้ำ

หน่วยงำนภำยนอก

ลดปริมำณ
ลดผลกระทบ

สร้ำงควำมร่วมมือ
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SCGP น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต ่
การออกแบบ การจัดหา การผลิต การขาย 
และการขนส ่ง การใช ้งาน และการ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ ใช้ซ�้า 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ใช ้พลังงาน
ทดแทน และเหลือส่วนที่ไม่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์หรือต้องก�าจัดให้น้อยที่สุด 

นอกจากนี้กระบวนการผลิตสินค้า บริการ 
ของบรษัิทยงัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ลดการใช้พลังงานและปริมาณของเสีย 

รวมท้ังบริษัทยังดูแลชุมชนรอบโรงงาน
และผู ้ มี ส ่ วนได ้ เ สียทุกกลุ ่ ม  จั ดท� า
โครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม
รณรงค์และปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ  ์
สิ่งแวดล้อม พร้อมประสานความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ
ท่ีท�าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดข้ึนได้จริง

การวิเคราะห์และการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

SCGP จ�าแนกผู ้มีส ่วนได้เสียออกเป็น  
12 กลุม่ ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ผูร่้วมลงทนุ เจ้าหนี้ 
พนกังาน ลกูค้า คูธ่รุกิจ คูค้่า ชุมชน หน่วยงาน 

ราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม/ 
นักวิชาการ/ผู ้น�าความคิด และคู ่แข่ง 
ซึ่งผู ้มีส ่วนได้เสียแต่ละกลุ ่มอาจได้รับ 
ผลกระทบจากการด�าเนินงานหรือส ่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท 
ในระดับที่ต ่างกัน จึงมีการวิ เคราะห  ์
ความต้องการและคาดหวังของผู ้มีส่วน 
ได้เสีย การส่ือสาร/ช่องทาง และตัวอย่าง
สิ่งที่ด�าเนินการของผู้มีส่วนได้เสียมาอย่าง
ต่อเน่ือง

โดยในปี 2564 การวเิคราะห์ความคาดหวงั 
ของผู้มีส่วนได้เสียมีรายละเอียดดังนี้

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างสิ่งที่ด�าเนินการ

1 ผูถ้อืหุน้ ผูร่้วมลงทุน 

เจ้าหนี้

• แผนงานหรือกลยุทธ ์ของ SCGP  
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

• ผลการด�าเนนิงานเชงิตวัเลขและทศิทาง
การพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจ

• การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบรหิารงาน 
ด้วยความโปร่งใส

• ข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัท
• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• รับฟ ังความคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะ 

เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน

• ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• แถลงผลการด�าเนินงานทกุไตรมาส
• รายงานประจ�าปีและรายงานการพัฒนา

ที่ยั่งยืนประจ�าปี
• ประชุมกับนักวิ เคราะห ์  (Analyst 

conference)
• Investor Relations (IR) ชี้แจงผล/ 

แผนการด�าเนินงานกบั Investor ท่ัวโลก
• โทรศัพท์สายด่วนและอีเมล บริหารโดย 

Investor Relations
• เว็บไซต์
• จดักจิกรรมเยีย่มชมโรงงาน และกิจกรรม 

CSR

• เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญและจ�าเป็น
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ SCGP

• ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร ่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้

• รับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินการ

2 พนักงาน • การได้เรยีนรู้และพฒันาทกัษะ (Reskill 
and Upskill) และเพิ่มพูนศักยภาพ  
ให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ

• ทิศทางการด�าเนินงานขององค ์กร 
และแนวทางในการปรับตัว

• การดูแลพนักงาน

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่าง 
สม�่าเสมอผ ่านวารสารเผยแพร ่ของ 
องค์กร

• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานทุกปี
• จั ด ท� า แ ผ น พั ฒ น า ค ว า ม ผู ก พั น 

(Engagement  P lan )  ในแต ่ละ
หน่วยงาน เพื่อส ่งเสริมให ้พนักงาน 
มีความรู้สึกที่ดีและผูกพันต่อองค์กร

• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน  
ต่อองค์กรทุกปี

• การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานผ่านช่องทางการ 
สือ่สารภายในต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล ไลน์กรุ๊ป 
และ Employee Connect Application

• การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ 
และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในช่วง 
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ 19 ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในต่าง ๆ  
ได้แก่ อีเมล ไลน์กรุ๊ป และ Employee 
Connect Application

• รับรู้ปัญหา ความคาดหวัง 
• เข้าใจ ความต้องการของพนักงาน 

และอ�านวยความสะดวกเพ่ือให้ 
พนักงานท�างานอย่างมีความสุข 
และมีประสิทธิผล

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานรับทราบ 
ความเคลือ่นไหวในการด�าเนนิธุรกิจ
ของ SCGP

• สร้างวฒันธรรมส่งเสริมความร่วมมอื 
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ

82  I  รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างสิ่งที่ด�าเนินการ

3 ลูกค้า • ผนวกรวมการให้บริการและโซลูชัน 
ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร

• สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ท่ี มี คุ ณ ภ า พ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• มีช่องทางออนไลน์แก่ลูกค้าในช่วง 
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ลูกค้า

• พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ยั่งยืน
และพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ ความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 
การด�าเนินการ

• รับข้อร้องเรียน ค�าแนะน�า/ตชิม จากลกูค้า 
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายตลอด 24 ชัว่โมง

• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 
และสร้างความร่วมมือในโครงการ 
ที่ส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนของสังคม

• ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกปี 
• ส�ารวจความมีชื่อเสียงของแบรนด์ 
• รับฟังความต้องการของลูกค้า 

มาพัฒนาสินค้า/บริการ ผ่านเฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์ และเยี่ยมเยียนลูกค้า 

• รับรู้และเข้าใจความต้องการของ
ลกูค้า เพือ่ส่งมอบสนิค้าและบรกิาร
ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า

• ร ่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค ้า 
กลุม่ธรุกิจ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมอื 
ระหว่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนา
สนิค้าและบริการทีส่ร้างความยัง่ยนื

• สร้างช่องทางให้ลกูค้า ให้ข้อเสนอแนะ 
ในสนิค้า ขอค�าปรึกษา วธิแีก้ปัญหา 
และรับข้อร้องเรียน 

4 คู่ธุรกิจ คู่ค้า • สนับสนุนองค์ความรู ้และเป็นพี่เลี้ยง 
ให้ค�าปรึกษาเพ่ือยกระดับการขนส่ง
ด้วยความปลอดภัยพร้อมที่จะเติบโต 
ไปพร้อมกบั SCGP

• สนับสนุนองค์ความรู้การด�าเนินงาน
ท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และ
มี บรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับ 
การด� า เนินงานคู ่ ธุ รกิ จและคู ่ ค ้ า  
ลดความ เสี่ ย ง ในการปฏิ บั ติ ง าน 
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

• เยีย่มเยยีนคูธ่รุกจิและคูค้่าอย่างสม�า่เสมอ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ

• ปลูกฝังจิตส�านึก สร้างความตระหนัก
และส ่ ง เสริมพฤติกรรมการท�างาน 
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

• สัมมนาแบ่งปันองค์ความรู้และเทรนด์
ใหม่ ๆ  ทีอ่าจส่งผลต่อการด�าเนินงานของ
คู่ธุรกิจและคู่ค้า

• ยกระดับคู ่ธุรกิจขนส่งด้วยการตรวจ
ประเมินและพัฒนาภายใต ้โครงการ 
Sustainability Program ทุกปี

• จัดท�ามาตรการในการด�าเนินงานของคู่
ธรุกิจและคูค้่า รวมถึงน�าเทคโนโลยดีจิทิลั 
และออนไลน์มาใช้เพ่ือความปลอดภัยภายใต้ 
วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19

• ส ่ ง เ ส ริ มและดู แ ล เ ร่ื อ งคว าม
ปลอดภัยและสภาพแวดล ้อม 
ในการท�างานของคู ่ธุรกิจทั้งใน 
กระบวนการผลิตและการขนส่ง

• สร ้างคุณค ่าต ่อการด�าเนินงาน 
ของคู่ธุรกิจและคู่ค้า

• ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร 
ด�าเนินงานของคู ่ธุรกิจและคู ่ค ้า 
เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้เพื่อให้ 
การท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• พัฒนาโครงการความร ่ วมมือ 
เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ

• ส ่ ง เสริม สนับสนุนให ้คู ่ ธุ รกิจ 
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

5 ชุมชน • การดูแลการด�าเนินงานไม่ให้ส ่งผล 
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• การใช้ศักยภาพของ SCGP ในการ 
ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

• การ เรี ยนรู ้ และ พัฒนา เพื่ อสร ้ า ง 
ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

• การช่วยสร้างรายได้ เพิ่มช่องทาง 
การขาย ช่วยสนับสนุนแผนการตลาด
และบรรจุภัณฑ์

• การดูแลชุมชนในช ่วงวิกฤตการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

• ลงพ้ืนท่ีเ ยี่ยมเยียนชุมชนเพ่ือรับฟ ัง 
ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ความต้องการ 
ของชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

• ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนประจ�าปี 
(Community Satisfaction Survey)

• เป็นคูค่ดิ ให้ค�าปรกึษา และช่วยพฒันาชมุชน 
ในมิติต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพขององค์กร

• ผสานความร ่ วมมือระหว ่ างชุมชน  
ผู ้ เชี่ยวชาญ ภาครัฐ และภาคส ่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสังคม

• สือ่สงัคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์กรุ๊ป เฟซบุก๊  
ทวิตเตอร์

• กิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าชมโรงงาน
และรับฟังความคิดเห็น

• เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เคารพ 
สิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รอบชุมชน 

• พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต  
และเสริมสร้างประโยชน์สุขของ
ชุมชนและสังคมที่ SCGP เข้าไป 
ด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย 
และอาเซียน

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
• พัฒนาโครงการความร ่ วมมือ 

ที่น�าศักยภาพของชุมชนมาสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม

6 หน่วยงานราชการ • เป็นต้นแบบท่ีดีแก่องค์กรอืน่ในด้านการ 
บริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นเลิศ

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  
และน�าเสนอแนวทางสู ่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
จากภาครัฐ

• ร ่ วม ให ้ ข ้ อคิ ด เ ห็น  ข ้ อ เสนอแนะ  
ต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ของภาครัฐ

• ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ 
อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง และ เหมาะสม  
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างสิ่งที่ด�าเนินการ

6 หน่วยงานราชการ • เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้

• ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

• เข ้าร ่วมโครงการความร่วมมือเพื่อ 
บรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(SDGs)

• สร้างการมส่ีวนร่วมกบัภาครฐัและแบ่งปัน 
แนวปฏบิตัทิีด่เีพ่ือให้ภาครัฐน�าไปเผยแพร่

• เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท�างาน 
ร่วมกับภาครฐัในการน�าเสนอกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

• เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

• ให้ข้อมูลเร่ืองการด�าเนินงานขององค์กร
ที่ผ ่านบทความ สื่อ เวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น นิทรรศการงานวิชาการ 
งานสัมมนาต่าง ๆ

• ร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้ง
ทางด้านวิชาการและการสนันสนุน 
กิจกรรมต่าง ๆ

7 สื่อมวลชน • เป ็นต ้นแบบองค ์กรขนาดใหญ ่ ท่ี 
ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 
(เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม)  
และ ESG โดยท�าอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง มีผลงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรม 
จับต้องได้

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น งานแถลง 
ผลประกอบการ งานแถลงข่าวของธุรกิจ

• กิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานหรือ 
กิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส

• สนบัสนนุการจดักิจกรรมของสือ่มวลชนที ่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสอดคล้องกับ 
แนวทางของ SCGP ตามโอกาสสมควร

• พูดคยุเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ความคดิเห็น 
หรือข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อน�าไป 
พัฒนาและออกแบบการสื่อสารให ้ 
ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร

• สือ่สารข้อมลูข่าวสารขององค์กรผ่าน 
การสมัภาษณ์สือ่มวลชนเชงิลกึ และ 
Online survey (Empathize media) 
เพ่ือให้การจัดเตรียมเนือ้หาข่าวสาร
ตรงกบัความต้องการของสือ่มวลชน 
ทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั

• สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
ข่าวสารทางออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่  
ข้อมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และทนัต่อ 
เหตุการณ์และอ�านวยความสะดวก
ให้กับสื่อมวลชน

• สร้างการมส่ีวนร่วมและสานสมัพันธ์ 
ที่ดีกับสื่อมวลชน

8 ภาคประชาสงัคม /  

นักวิชาการ /

ผู้น�าความคิด

• เป ็นต ้นแบบและช ่วยเป ็น พ่ี เ ล้ียง 
แก่องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อื่ น  ๆ  ได ้ เ รี ยนรู ้ แนวปฏิบั ติ ที่ ด ี
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ผ นึกก� าลั งกั บองค ์ กรขนาดใหญ  ่
เพื่อสร ้างการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
และน�าเสนอแนวทางที่ดี เพื่อมุ ่ งสู ่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้น�า
ความคิดเพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน

• ร ่วมมือในโครงการที่ ส ่ ง เสริม เรื่ อง 
ความยั่งยืนของสังคม

• สร้างการมส่ีวนร่วมและแบ่งปันแนวปฏบิตั ิ
ท่ีดีเพ่ือให้ภาคประชาสังคม นักวิชาการ  
ผูน้�าความคิด ไปปรับใช้ เช่น ความปลอดภัย 
บนท้องถนน การจัดการสุขภาพ 

• การให้ข้อมลูเรือ่งการด�าเนนิงานขององค์กร 
ผ่านบทความ สือ่ การประชุมนิทรรศการ 
งานวิชาการ งานสัมมนาต่าง ๆ 

• เปิดเผยข้อมลูทีค่รบถ้วนและโปร่งใส
• รับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ต่าง ๆ จากภาคประชาสังคม
• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ 

เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

• สร ้างความตระหนักและสร ้าง 
ความเข้าใจแก่สังคมในประเด็น 
ส�าคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

• น�าองค์ความรู้ของผู ้เชี่ยวชาญมา 
สนับสนุนในโครงการความร่วมมือ

9 คู่แข่ง • ปฏิบัติภายใต ้กรอบกติกาของการ 
แข่งขันที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส 

• ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบ
• ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการ 

กล่าวหาในทางร้าย
• ไม ่แสวงหาข ้อมูลที่ เป ็นความลับ 

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด 

ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี

• เข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท�างาน 
ร่วมกบัองค์กรกลาง เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ 
สมาคมต่าง ๆ

• สัมมนาแบ่งปันองค์ความรู้และเทรนด์
ใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ

• เยี่ยมเยียน สร้างความสัมพันธ์ เพื่อ
แลก เปลี่ ยนข ้ อคิ ด เ ห็นและรั บฟ ั ง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา
ของการแข่งขันที่ดีและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

• เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็น
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ SCGP

• ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร ่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้

• รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินการ

• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ 
เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น 
ประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 
สู่การพิจารณาของภาครัฐ

84  I  รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมแนวด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล สรุปผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้
บรรษัทภิบาล ในปี 2564 ที่ส�าคัญ มีดังนี้

แนวทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงานและการรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ลดการใช้พลงังาน 

ร้อยละ 5.8 
เทียบกับกรณี
ปกติ ณ ปีฐาน 
2550

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ร้อยละ 2.4  
เทียบกับปีฐาน 2563 
ทัง้ธรุกจิในประเทศไทย 
และต่างประเทศ

ลดการใช้น�้าจากภายนอก 

ร้อยละ 26.3  
เทียบกับกรณีปกติ  
ณ ปีฐาน 2557

การบริหารจัดการน�้า

สัดส่วนการน�าน�้ากลับมา 

ใช้ใหม่ ร้อยละ 14.2

การจัดการของเสีย

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตใน
ประเทศไทย  
น�าไปฝังกลบ

ลดปรมิาณของเสยีต่อตนัผลิตภณัฑ์ทีต้่อง 
ก�าจัดในประเทศไทยโดยการเผาท�าลาย

99.9

0 ตัน

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการท�างานของพนักงาน 

0 ราย ต่อ 1,000,000 ชัว่โมงการท�างาน

สุขภาพและความปลอดภัย

จ�านวนอุบัติเหต ุ
ถึงขั้นเสียชีวิต 
ของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ 

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างานถึงขั้น 
หยุดท�างาน

ส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการ 
มีอาชีพและรายได้โดยการจ้าง 
เป็นพนักงานประจ�า

การจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน

จ�านวนการละเมดิ 
สิทธมินษุยชน 0 ราย

จ�านวนพนักงานผ่านการ
เรียนรู้และทดสอบด้าน
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
ผ่าน Ethics e-Testing  

ร้อยละ 100

สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด 

 ร้อยละ 17.9
 โดยพนักงานจัดการที่เป็นหญิงคิดเป็น 

 ร้อยละ 21.2
 เฉพาะในประเทศไทย

27 คน

0.608 ราย 

ของพนักงาน 
และคู่ธุรกิจ 

ต่อ 1,000,000 

ชั่วโมงการท�างาน

2 ราย

ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน

ร้อยละ 76

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

พนักงานทั้งในและต่างประเทศ

146
ล้านบาท

จ�านวนวันฝึกอบรมเฉลี่ยของ
พนักงานทั้งในและต่างประเทศ 

1.77 วันต่อคน 
(ไม่รวม e-Learning)

แนวทาง
ด้านสังคม

แนวทาง 
ด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจของชุมชน

ร้อยละ 89
จากการส�ารวจ

การพัฒนาและ 
มส่ีวนร่วมกบัชุมชน

44 ผลิตภัณฑ ์
ที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้า 
บริการ และโซลูชันที่ใช้งาน
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และได้รับฉลาก 
SCG Green Choice 

ร้อยละ 13 
จากรายได้การขายรวม

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ 
โดยรวมของลูกค้า
(ผลส�ารวจปี 2562)

โดยการส�ารวจความพึงพอใจ
ประจ�าปี 2564 

จะด�าเนินการในปี 2565

การสร้างประสบการณ ์
ของลูกค้า

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มูลค่าการจัดหา

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คู่ธุรกิจ
ร้อยละ

แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ SCGP

ของมูลค่าการจัดหา
คู่ธุรกิจร้อยละ 100

ของมูลค่าการจัดหามากกว่า 1 ล้านบาท 
ได้รับการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และการก�ากับดูแล

คู่ธุรกิจร้อยละ 100  
ในกระบวนการผลิต  
ผ่านการรับรอง 
ความปลอดภยั 
(SCS)

(ร้อยละ 11
ของมูลค่าการจัดซื้อ)

หรือ 16 ผลิตภัณฑ์

5,421
ล้านบาท

ร้อยละ 45 

(56,383 ล้านบาท) 

จากรายได้การขายรวม

90

ทั้งหมด
(ในประเทศ) 

โดยไม่ได้พลังงาน 
ร้อยละ

เทยีบกับปริมาณ ณ ปีฐาน 2557

รายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564

1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ร้อยละ)1 47 51 52 63 48

2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice (ร้อยละ)1 27 34 16 34 45

3 เงินลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ล้านบาท)1 574 425 584 529 958

4 ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน)2 5,224 5,483 5,177 6,405 4,507

5 ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (พันตัน)2 2,887 2,550 2,597 4,003 1,909

6 ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 + 2 (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)3 3.02 2.96 2.91 2.92 2.79

7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 (ร้อยละ)4 11.00 13.22 14.45 12.79 4.6

8 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อตันผลิตภัณฑ์ (ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตนัผลติภณัฑ์) 0.89 0.86 0.85 0.87 0.80

9 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงชีวมวล 0.95 0.96 1.39 1.59 2.31

10 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้ 8.55 9.80 9.81 8.81 10.09

11 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 1.25 1.08 0.89 1.94 1.90

12 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ) 23.52 26.27 27.52 25.57 29.80

13 ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (ร้อยละ) 6.99 8.23 8.42 5.36 5.59

14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ (จิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์) 11.84 11.91 11.86 12.14 11.89

15 ปริมาณน�้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 (ร้อยละ) -0.80 4.32 10.40 16.81 19.40

16 สัดส่วนน�้ากลับมาใช้ (ร้อยละ) 8.35 9.75 12.04 14.08 16.00

17 ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกต่อตันผลิตภัณฑ์ (ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์) 19.70 19.05 17.82 16.31 15.53

18 ปริมาณการจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ (ตัน) 1 0 0 0.77 0

19 ปริมาณการจัดการของเสียต่อตันผลิตภัณฑ์ โดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงาน 
ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557 (ร้อยละ) 82.38 93.49 96.17 99.62 99.99

20 อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานถึงขัน้หยดุงาน (รายต่อ 1,000,000 ชัว่โมงการท�างาน) 
 • พนักงาน + คู่ธุรกิจ 0.507 0.532 0.605 0.217 0.263

21 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) 
 • พนักงาน (ชาย : หญิง) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0

22 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) 
 • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง) (ในพื้นที่ท�างานและขนส่งโดยตรง) 0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 0:0

23 อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานทีต้่องมกีารบนัทกึ (ราย / 1,000,000 ชัว่โมงการท�างาน) 
 • พนักงาน 2.169 1.526 1.423 1.006 1.151

24 สัดส่วนพนักงานหญิงในพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ) 16.69 16.91 16.92 17.52 17.9

25 สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ (Management) (ร้อยละ) 19.0 18.9 19.6 20.6 21.2

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทย

หมายเหตุ:	 1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลการด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด และปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ปี 2560 - 2563 รายงานรวมข้อมูลปริมาณเศษกระดาษที่เป็นวัตถุดิบส�าหรับโรงงานในต่างประเทศในข้อมูลประเทศไทยด้วย

ส�าหรับในปี 2564 แยกรายงานปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่ และปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุหมุนเวียน รายงานแยกตามที่ตั้งของโรงงานที่มีการใช้วัตถุดิบ
 3. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแหล่งก�าเนิดอยู่ในความดูแล ควบคุม และบริหารจัดการของบริษัทหรือโรงงาน เช่น การปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้ทีอ่ยูก่บัที ่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้ทีม่กีารเคลือ่นที ่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการรัว่ไหล การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่กดิขึน้จากปฏกิริยิาเคม ีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่กดิจากการเผาไหม้ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และการเผา Lime Mud ที ่Lime Kiln ให้ท�าการรายงานแยกออกจาก Scope 1 เนือ่งจากคาร์บอน
ที่ประกอบอยู่ในชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และปูนขาวมีแหล่งก�าเนิดจากธรรมชาติ

  ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Scope 2) เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน�้า 
ที่ถูกน�าเข้ามาจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

 4. ผลการด�าเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในปี 2560 - 2563 (ธุรกิจในประเทศไทย) เป็นผลการด�าเนินงานเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 และได้มีการก�าหนดเป้าหมายการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ในปี 2564 โดยก�าหนดให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในปี 2564 เทียบกับปี 2563 (รวมธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ)
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ข้อมูลการด�าเนินงาน 2564

1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ร้อยละ)1 48

2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice (ร้อยละ)1 45

3 เงินลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ล้านบาท)1 958

4 ปริมาณวัตถุดิบ (พันตัน)2 2,712

5 ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุน�ากลับมาใช้ใหม่ (พันตัน)2 3,511

6 ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 + 2 (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)3 2.09

7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 (ร้อยละ)4 -0.8

8 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อตนัผลติภณัฑ์ (ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตนัผลติภัณฑ์) 0.94

9 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงชีวมวล 0.66

10 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนได้ 0.37

11 ปริมาณเชื้อเพลิงทดแทน (เพตะจูล) 
 • เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนไม่ได้ 1.70

12 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ) 4.41

13 ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 (ร้อยละ) 6.25

14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ (จิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์) 10.48

15 ปริมาณน�้าจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 (ร้อยละ) 37.80

16 สัดส่วนน�้ากลับมาใช้ (ร้อยละ) 10.00

17 ปริมาณการใช้น�้าจากภายนอกต่อตันผลิตภัณฑ์ (ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์) 11.17

18 ปริมาณการจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ (ตัน) 17,750

19 ปริมาณการจัดการของเสียต่อตันผลิตภัณฑ์ โดยการเผาท�าลายโดยไม่ได้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557 (ร้อยละ) N/A

20 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน (รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน) 
 • พนักงาน + คู่ธุรกิจ 1.492

21 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) 
 • พนักงาน (ชาย : หญิง) 0:0

22 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) 
 • คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง) (ในพื้นที่ท�างานและขนส่งโดยตรง) 1:0

23 อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานทีต้่องมกีารบนัทกึ (ราย / 1,000,000 ชัว่โมงการท�างาน) 
 • พนักงาน 2.948

24 สัดส่วนพนักงานหญิงในพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ) N/A

25 สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ (Management) (ร้อยละ) N/A

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่างประเทศ 

SCGP ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม GRI Standards และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ความยั่งยืนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด นอกจากนี้ บริษัทได้ 
เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.scgpackaging.com) 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด 

(มหำชน) (SCGP) ประกอบ

ธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) โดยม ี

บ ริ ษัทย ่อยและบริษัทร ่ วมที่

ประกอบธุรกิจในสองสำยธุรกิจ 

ทีส่�ำคญั คอื สำยธรุกจิบรรจภุณัฑ์ 

แบบครบวงจร และสำยธรุกิจเยือ่

และกระดำษ 

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจและการดำาเนินงาน

1. สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร

(Integrated Packaging Business)

มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 85 ของ 
รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยสาย
ธุรกิจย่อย ดังนี้

• กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging 
Paper) 

• บรรจุภัณฑ ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ (Performance and 
Polymer Packaging หรือ “PPP”) 
ทั้งแบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) 
และแบบคงรูป (Rigid Packaging) 
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภค
บรโิภค อาหารเครือ่งดืม่ และผลติภณัฑ์
ที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

• บรรจุภัณฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-
based Packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟกู (Corrugated Containers) 
บรรจุภณัฑ์เพือ่การจดัจ�าหน่าย (Retail 
Display Packaging) ถุงกระดาษ
รีไซเคิลส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค 
และถุงอุตสาหกรรม

2. สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

(Fibrous Business)

มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 15 ของ 
รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย 
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียนและเยื่อ
กระดาษ

ในปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัว
จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ 19 ทีส่่งผลให้เกดิการหยดุชะงกัของ 
ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Disruption)  
ตูค้อนเทนเนอร์ทัว่โลกยงัคงขาดแคลนท�าให้ 
อัตราค่าระวางเรืออยู่ในระดับสูง ต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนพลังงานปรับเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษัทได้ด�าเนินตาม
กลยุทธ์การขยายธุรกิจรวมถึงแผนงาน
เพื่อรับมือกับผลกระทบของปัจจัยข้างต้น 
รวมท้ังมีการบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุก
ในภาวะทีต้่องเผชญิกบัต้นทนุทีอ่ยูใ่นระดบั
สูงอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงการน�าเสนอคณุค่า 
ผ ่านสินค ้า นวัตกรรม และบริการที ่
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า เพือ่รกัษา 
และเพิ่มความแข็งแกร่งของการเป็นผู้น�า
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรใน
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ภมูภิาคอาเซยีน ส่งผลให้ในปี 2564 SCGP 
มีรายได้จากการขายเท่ากับ 124,223  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ
สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรในกลุม่ 
สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก  
การเพิม่สดัส่วนรายได้จากธุรกจิบรรจภุณัฑ์
อาหาร รวมถงึการขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง
ทั้งในรูปแบบ Organic Expansion และ 
Merger & Partnership (M&P) ส่วน 
EBITDA เท่ากับ 21,150 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี 
EBITDA margin ที่ร้อยละ 17 ส่วนก�าไร
ส�าหรับปีเท่ากับ 8,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28 เม่ือเทยีบกับปีก่อน และมอีตัรา
ก�าไรสุทธิที่ร้อยละ 7 

การขยายกิจการเพื่อรองรับ 

ความต้องการของผูบ้รโิภคและผนกึก�าลัง 

กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริม 

ความแข็งแกร่ง

SCGP ได้ด�าเนินการเพื่อสร้างการเติบโต 
ท่ีแขง็แกร่งอย่างต่อเนือ่ง ตามแผนขยายธรุกจิ 
โดยมุ ่งเน้นการผนึกความสามารถและ
สร้างการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Merger & Partnership) และ  
การเติบโตจากการขยายก�าลังการผลิต 
(Organic Growth) ทัง้ในประเทศเวยีดนาม 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส ์
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร และ
ประเทศสเปน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

(Integrated Packaging Business)

• ประเทศเวียดนาม - SCGP ได้ขยาย
ธรุกจิในประเทศเวยีดนามอย่างต่อเนือ่ง 
โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 70.0 ใน  
Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation (Duy Tan) ผู้น�าด้าน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปท่ีม ี
ฐานลูกค้าทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัท 
ท้องถิน่ เพือ่ให้ SCGP สามารถน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมท้ังบรรจุภัณฑ ์
จากพลาสติกและจากกระดาษ อีกท้ัง
ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีวัสดุที่ตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะตัวได้มากขึ้น รวมถึงได้มีการ 

ลงทุนสร ้างฐานการผลิตใหม ่ทาง 
ตอนเหนอืของประเทศเวยีดนาม ภายใต้ 
Vina Kraft Paper Co., Ltd. (VKPC) 
เพื่อรองรับศักยภาพตลาดบรรจุภัณฑ ์
ที่ เติบโต ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม 
ในประเทศ ภาคการส ่งออกและ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศ

• ประเทศอินโดนีเซีย - บริษัทได้เข้า 
ถือหุ้นร้อยละ 75.0 ใน PT Indonesia 
Dirtajaya Aneka Industri Box, 
PT Bahana Buana Box และ PT 
Rapipack Asritama (Intan Group)  
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกที่มีฐาน 
การผลิตถงึ 4 แห่งในประเทศอนิโดนเีซยี 
เพือ่รองรบัการเตบิโตของตลาดบรรจุภณัฑ์ 
ในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจใหม่กับ
ธุรกิจปัจจุบันที่ด�าเนินการอยู่ ด้วยการ 
สร ้างมูลค ่าเพิ่มจากฐานลูกค ้าที่ มี 
ร่วมกัน และยงัผลกัดนัส่วนแบ่งตลาดของ 
ธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกให้เติบโตขึ้น 
นอกจากนี้ยังได้ขยายก�าลังการผลิต
กระดาษบรรจุภัณฑ์และกระดาษกล่อง 
ขาวเคลือบที่ Fajar เพื่อขยายฐาน 
ลกูค้าในพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัออกของเกาะชวา 
และเพื่อตอบสนองความต ้องการ 
ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

• ประเทศฟิลิปปินส์ - บริษัทได้ขยาย
ก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ 
ตอกย�้าการเป็นผู้น�า เสริมสร้างความ
แข็งแกร ่ง สนับสนุนการขยายตัว
ของก�าลังซื้อภายในประเทศที่เพิ่มสูง
ขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจใน 
ภาพรวม 

• ประเทศไทย - บรษิทัได้ขยายก�าลงัการผลติ 
บรรจุภัณฑ์อ ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์
คงรูป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ เพิ่มขึ้นส�าหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารแช่แข็ง 
และอาหารส�าเร็จรูปตามแนวโน้มของ
ผู ้บริโภคที่ ให ้ความส�าคัญกับความ
สะดวกสบาย

• ประเทศสเปน - บริษัทได้ขยายธุรกิจ
ครั้งส�าคัญโดยเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ด้วยการลงทุนร้อยละ 
85.0 ใน Deltalab, S.L. (Deltalab)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจ�าหน่าย 
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูง 
เพื่อรองรับการเติบโตด้านสุขอนามัย
และการดูแลสุขภาพ และต่อยอดจาก
ในปัจจุบันที่บริษัทน�าเสนอผลิตภัณฑ ์
ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ ์ส�าหรับ 
ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่สินค้า และ
บรรจุภัณฑ์พร้อมชั้นวางส�าหรับสินค้า  
ความร่วมมือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ
ประยุกต์ใช ้ในการรุกตลาดภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกในอนาคต

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  

(Fibrous Business)

• สหราชอาณาจกัร - บรษิทัได้เข้าถอืหุ้น
ร้อยละ 100.0 ใน Go-Pak UK Limited 
(Go-Pak) ผู้น�าการให้บริการโซลูชัน
ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีเครือข่าย
ลูกค้าระดับโลกในสหราชอาณาจักร 
ยุโรป และอเมริกาเหนือ เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการขยายตลาดบรรจุภัณฑ์
อาหาร การขยายฐานลกูค้าทีแ่ต่เดมิอยู่
ในเอเชียเป็นหลัก และเพื่อรองรับการ
เติบโตของความต้องการบรรจุภัณฑ์
อาหารทั่วโลก 

• ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
-  บริ ษั ท ได ้ ขยายก� าลั งการผลิ ต 
บรรจุ ภัณฑ ์ อ าหารจากกระดาษ 
และเยื่อธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในประเทศ และ
รองรบัความต้องการซือ้สนิค้าจากการที ่
บรษัิทขยายฐานลูกค้าไปยงัต่างประเทศ
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ตารางที ่1 - งบการเงนิรวมของ SCGP 

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี

2564 2563 % y-o-y

ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม 

รายได้จากการขาย  124,223  92,786 34%

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  105,563  78,903 34%

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  18,660  13,883 34%

ต้นทุนขาย  101,345  73,333 38%

ก�าไรขั้นต้น  22,878  19,453 18%

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 18% 21%

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  12,575  10,141 24%

EBITDA  21,150  16,876 25%

อัตรา EBITDA Margin (%) 17% 18%

ก�าไรส�าหรับปี  8,294  6,457 28%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 7% 7%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  1.93  1.95 

ผลการดำาเนินงานหลัก 

Core EBITDA  20,337  17,537 16%

Core Profit  7,444  6,638 12%
หมายเหตุ: 
รายได้จากการขายตามสายธุรกิจ หมายถึง รายได้จากการขายหลังตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  

(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)  
ปี 2564 และ 2563 มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม เท่ากับ 14 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล�าดับ

ก�าไรส�าหรับปี หมายถึง ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ภาพรวมการด�าเนินงานแยกตามสาย

ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจส�าคัญ

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

(Integrated Packaging Business) 

ในปี 2564 รายได ้จากการขายของ 
สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร เท่ากบั 
105,834 ล้านบาท (ก่อนตัดรายการ 
บัญชีระหว่างส่วนงาน) เพิ่มข้ึนร้อยละ 34 
เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก  
ความต้องการซื้อสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค อาหาร
และเคร่ืองดื่ม และสินค้าเพื่อสุขอนามัย 
ส่วนตัว การเริ่มด�าเนินงานของโครงการ 
ขยายก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ ์

(Containerboard) และกระดาษกล่อง 
ขาวเคลอืบ (Coated Duplex Board) ใน 
เมอืงสรุาบายา ประเทศอนิโดนเีซยี และการ 
เ ริ่ มด� า เนิ นการของ โครงการขยาย 
การผลิตบรร จุ ภัณฑ ์พอลิ เมอร ์แบบ 
อ ่อนตัวในประเทศไทย และการรวม 
ผลการด�าเนินงานจาก M&P ใน SOVI, 
Duy Tan, Intan Group และ Deltalab ส่วน 
EBITDA เท่ากับ 16,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน EBITDA Margin 
ท่ีร้อยละ 15 ก�าไรส�าหรับปีอยู่ที่ 5,913 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับ 
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบ 
ของต้นทุนค่าขนส่งและวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
ท่ัวท้ังอุตสาหกรรม 

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  

(Fibrous Business) 

ในปี 2564 รายได้จากการขายของสาย
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ เท่ากับ 20,656 
ล้านบาท (ก่อนตัดรายการบัญชีระหว่าง
ส่วนงาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบ 
กั บป ี ก ่ อน  โดยสา เหตุห ลักมาจาก  
การขยายธุ รกิ จบรรจุ ภัณฑ ์ อ าหาร  
และจากราคาของเยือ่และเยือ่เคมลีะลายได้ 
(Dissolving Pulp) ทีป่รบัตวัอยูใ่นระดบัสงู 
โดยมี EBITDA เท่ากับ 4,526 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 341 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยมี EBITDA Margin ที่ร ้อยละ 22  
และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 2,084 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 418 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
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โดยส่วนหนึ่งมาจากรายการพิเศษจาก 
การปรับลดประมาณการเงินค ่าหุ ้นท่ี 
คาดว่าจะต้องจ่าย (Earn-Out) ของ 
Go-Pak ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ซื้อขายหุ้น

ส�าหรับรายได ้จากการขายจากธุรกิจ 
บรรจภุณัฑ์อาหารในปี 2564 เท่ากบั 4,026 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 196 เมื่อเทียบ 
กับปีก ่อน ซึ่งเป ็นไปตามแผนกลยุทธ ์
การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เพื่อเร่งขยาย

สัดส่วนธรุกจิบรรจภัุณฑ์อาหาร ทัง้นี ้รายได้ 
จากการขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร
เพิม่ขึน้จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 22 ของ
รายได้จากการขายในสายธุรกิจเยื่อและ
กระดาษเมื่อเทียบกับปีก่อน
 

ตารางที่ 2 - ผลการดำาเนินงานแยกตามสายธุรกิจ

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี 

รายได้จากการขาย 2564 2563 % y-o-y

 งบการเงินรวม SCGP  124,223  92,786 34%

 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  105,834  79,175 34%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  20,656  15,448 34%

 ตัดรายการบัญชี   (2,267)  (1,837) (23%)

ปี

EBITDA 2564 2563 % y-o-y

 งบการเงินรวม SCGP  21,150  16,876 25%

 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  16,078  15,789 2%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  4,526  1,027 341%

 ส่วนงานอื่น  4,897  3,270 50%

 ตัดรายการบัญชี   (4,351)  (3,210) (36%)

ปี

EBITDA Margin (%) 2564 2563 % y-o-y

 งบการเงินรวม SCGP 17% 18%

 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 15% 20%

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 22% 7%

ปี

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 2564 2563 % y-o-y

 งบการเงินรวม SCGP  8,294  6,457 28%

 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  5,913  7,200 (18%)

 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ  2,084  (655) 418%

 ส่วนงานอื่น  4,318  2,388 81%

 ตัดรายการบัญชี   (4,021)  (2,476) (62%)

หมายเหตุ: 
EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม) 
ปี 2564 และ 2563 มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม เท่ากับ 14 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล�าดับ

EBITDA Margin หมายถึง EBITDA หารรายได้จากการขาย
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี หมายถึง ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการด�าเนินงานหลังตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน 
รายได้จากการขายแยกตามสายธุรกิจ แสดงผลการด�าเนินงานก่อนตัดรายการบัญชีระหว่างส่วนงาน
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ต้นทุนขาย

ในปี 2564 SCGP มีต้นทุนขาย เท่ากับ 
101,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38  
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยแบ่งเป็นต้นทนุของ 
สายธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร จ�านวน 
86,724 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 42  
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และสายธรุกจิเยือ่และ
กระดาษ จ�านวน 17,153 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผล
มาจากต ้นทุนขายที่ เพิ่ มขึ้นจากการ 
ขยายธุรกิจ ค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง 
รวมถึงต้นทนุด้านพลงังานทีส่งูขึน้ และการ 
เข้าถงึวตัถดุบิกระดาษรีไซเคลิทีท่�าได้ยากขึน้ 
ระหว่างการระบาดของโควิด 19 ใน 
หลายประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
วัตถุดิบ

อย่างไรกต็าม SCGP มคีวามสามารถในการ
บริหารจัดการและจัดหาวัตถุ ดิบจาก 
หลายแหล่งตั้งแต่ศููนย์จัดการวัสดุุรีไซเคิล 
ของบรษิทั รบัซือ้จากในประเทศ และน�าเข้า 
จากพันธมิตรในหลากหลายประเทศ  
 จึงท�าให้บรษัิทมวีตัถดุบิเพยีงพอต่อการใช้ 
รวมไปถึงสามารถคงก�าลังการผลิตของ
กระดาษบรรจุภัณฑ์ไว้ในระดับปกติได้  

ตารางที่ 3 - ต้นทุนขายแยกตามสายธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท  
ปี

2564 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) % y-o-y

ต้นทุนขาย

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 86,724 85.6 61,008 83.2 42%

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 17,153 16.9 14,422 19.7 19%

ตัดรายการบัญชี (2,532) (2.5) (2,097) (2.9) 21%

งบการเงินรวม SCGP 101,345 100.0 73,333 100.0 38%

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร

ในป ี  2564 SCGP มีต ้นทุนในการ 
จดัจ�าหน่าย เท่ากบั 6,820 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 
ร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ 
และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 
5,755 ล ้านบาท เพิ่มขึ้นร ้อยละ 15  
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการ 
เพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังาน 
และค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ

ค�าอธิบายรายละเอียดงบการเงินรวม

ข้อมูลสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

• สนิทรพัย์รวม เท่ากับ 206,824 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 34,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 
20 จากปีก ่อน สาเหตุหลักมาจาก 
การควบรวมกจิการ (Go-Pak, Duy Tan, 
Intan Group และ Deltalab) จ�านวน 
30,217 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าความนิยม 

จ�านวน 9,200 ล้านบาท และการรับรู้
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 8,919  
ล้านบาท

• สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 69,186 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ 
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เท่ากับ 7,310 ล้านบาท ลดลง 23,946 
ล้านบาท หรือร้อยละ 77 จากปีก่อน 
ส ่วนใหญ่จากเงินสดจ ่ายสุทธิ เพื่อ 
ควบรวมกจิการ จ�านวน 13,779 ล้านบาท 
และน�าเงินสดไปลงทุนในตราสารหน้ี
ระยะสั้น จ�านวน 11,038 ล้านบาท

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
เท่ากบั 24,910 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8,576 
ล้านบาท หรือร้อยละ 53 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบรวม

กิจการ (Go-Pak, Duy Tan, Intan 
Group และ Deltalab) และปริมาณ
การขายที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 SCGP มีลูกหนี้การค้า เท่ากับ 
22,413 ล้านบาท เป็นมูลค่าสุทธิหลัง
หักค ่าเผื่อผลขาดทุนด ้านเครดิตที ่
คาดว่าจะเกดิขึน้ จ�านวน 162 ล้านบาท 
โดยมรีะยะเวลาการให้สนิเชือ่แก่ลกูค้าของ 
SCGP คือ 30-90 วัน ทั้งนี้ ได้เปิดเผย
ข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินหัวข้อ “ลูกหนี้การค้า” ของ
รายงานทางการเงินปี 2564

• สนิค้าคงเหลอื เท่ากบั 23,308 ล้านบาท 
เพิ่ม ขึ้น 10,548 ล ้านบาท หรือ 
ร้อยละ 83 จากปีก่อน โดยมสีาเหตหุลกั
มาจากการปรับแผนการบริหารงาน 
การผลติและสนิค้าคงเหลือให้สอดคล้อง 
กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มขึ้นจาก 
การควบรวมกจิการ ทัง้นี ้สินค้าคงเหลอื 
ของ SCGP ประกอบด้วย สินค้าส�าเรจ็รปู 
สินค้าระหว่างผลิต วตัถดิุบ อะไหล่ วสัดุ 
ของใช ้สิ้ น เปลืองและอื่น  ๆ และ 
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สนิค้าระหว่างทาง โดยในปี 2564 SCGP 
ไม่มีสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพหรือ 
ล้าสมัยที่ส�าคัญ ดังท่ีได้เปิดเผยข้อมูล 
ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หัวข้อ “สินค้าคงเหลือ” ของรายงาน
ทางการเงินปี 2564

• สินทรัพย ์ไม ่หมุนเวียน ส ่วนใหญ่
ประกอบด ้วย ที่ ดิน อาคารและ 
อุปกรณ์ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนอื่น

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ  
97,181 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9,910 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 11 จากปีก่อน โดยมสีาเหตุ 
หลกัมาจากการควบรวมกิจการ Go-Pak, 
Duy Tan, Intan Group และ Deltalab 
รวมถึงโครงการขยายก�าลังการผลิตท้ัง
ในประเทศไทยและประเทศอนิโดนเีซยี

• หนี้สินรวม เท่ากับ 84,524 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 21,936 ล้านบาท หรือร้อยละ 
35 จากปีก่อน โดยมหีนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้จาก 
การควบรวมกจิการ (Go-Pak, Duy Tan, 
Intan Group และ Deltalab)  
จ�านวน 9,653 ล ้านบาท และม ี
เงนิลงทนุค้างจ่าย จ�านวน 2,925 ล้านบาท

• เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เท่ากับ  
15,261 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,896 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 47 จากปีก่อน โดยมสีาเหตุ
หลักจากการควบรวมกิจการ ท้ังนี้
บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเงินสดเพือ่ลด
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 โดยเน้น 
การบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า 

• เงินกู้ยืมรวม เท่ากับ 56,771 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 11,843 ล้านบาท หรือร้อยละ 
26 จากปีก่อน จากการรวมเงินกู้ยืม

ของ Go-Pak, Duy Tan, Intan Group 
และ Deltalab เนื่องจากการควบรวม
กิจการ จ�านวน 3,700 ล้านบาท กู้ยืม
เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการในประเทศอินโดนีเซีย จ�านวน 
3,537 ล้านบาท และกู้ยืมเงินของ
บริษัทเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน จ�านวน 
4,180 ล้านบาท

• ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 122,300  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12,459 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 11 จากปีก่อน โดยมสีาเหตหุลกั
มาจากก�าไรส�าหรบัปีที ่9,647 ล้านบาท 
ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่างบการเงินจ�านวน 5,005 ล้านบาท 
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่
เพิม่ขึน้จากการควบรวมกจิการ จ�านวน 
1,208 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผล
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจ�านวน 
3,522 ล้านบาท

ตารางที่ 4 - รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม SCGP

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี เปลี่ยนแปลง

2564 2563 ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 206,824 172,429 34,395 20%

สินทรัพย์หมุนเวียน  69,186  62,919  6,267 10%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,310  31,256  (23,946) (77%)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น  12,912  1,630  11,282 692%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  24,910  16,334  8,576 53%

สินค้าคงเหลือ  23,308  12,760  10,548 83%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  873  823  50 6%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  97,181  87,271  9,910 11%

ค่าความนิยม  29,483  18,624  10,859 58%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  7,750  813  6,937 853%

หนี้สินรวม  84,524  62,588  21,936 35%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  15,261  10,365  4,896 47%

เงินกู้ยืมรวม  56,771  44,928  11,843 26%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 122,300 109,841  12,459 11%

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  96,837  88,738  8,099 9%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  25,463  21,103  4,360 21%
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ค�าอธิบายอัตราส่วนทางการเงิน 

ที่ส�าคัญของปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2564 SCGP มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 
เท่ากบั 1.3 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 
หมุนเร็วเท่ากับ 0.8 เท่า ลดลงจากปีก่อน 
เล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ ้าหนี้การค้าและเจ ้าหนี้
หมุนเวียนอื่นจากการควบรวมกิจการ 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนท่ีเพิ่ม ข้ึนจากเงิน
ค่าหุ้นที่คาดว่าจะต้องจ่าย (Earn-Out)  
ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายหุน้ 
ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการกระแส 
เงนิสด ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า รวมถงึ 
สินค้าคงเหลือ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 รวมถึงเพื่อวางรากฐาน
ส�าหรับการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อตัราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงนิ

SCGP มีอัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของ 
ผู้ถอืหุน้เท่ากบั 0.7 เท่า เพิม่ขึน้จากส้ินปีก่อน 
ที่ 0.6 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 
ต่อ EBITDA เท่ากับ 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนที่ 0.7 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สิน 
ที่ มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
ที่ 0.5 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 0.4 เท่า 
เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการ
ขยายกิจการ

ข้อมูลสรุปงบกระแสเงินสดรวม  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในปี 2564 SCGP มีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 7,501 
ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดซึ่งได้จาก
กจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน 9,748 ล้านบาท 
จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 2,247 ล้านบาท 
เงนิสดซ่ึงได้จากการด�าเนนิงานประกอบด้วย 
ก�าไรส�าหรับปีที่ปรับปรุงรายการต่าง ๆ 

ตารางที่ 5 - ข้อมูลหนี้สินสุทธิของ SCGP

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี เปลี่ยนแปลง

2564 2563 ล้านบาท %

เงินกู้ยืมระยะสั้น  30,547 15,080  15,467 103%

ต่างประเทศ  12,711  5,769  6,942 120%

บาท  17,836  9,311  8,525 92%

% ของเงินกู้ยืมรวม 54% 32%

เงินกู้ยืมระยะยาว  26,224  29,848  (3,624) (12%)

ต่างประเทศ  9,706  8,630  1,076 12%

บาท  16,518  21,218  (4,700) (22%)

% ของเงินกู้ยืมรวม 46% 66%

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย (%) 2.3% 2.8%

เงินกู้ยืมรวม  56,771  44,928  11,843 26%

เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร  20,242  32,886  (12,644) (38%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,310  31,256  (23,946) (77%)

เงินลงทุนในตราสารหนี้  12,932  1,630  11,302 693%

หนี้สินสุทธิ  36,529  12,042  24,487 203%

อัตราส่วนแสดงความสามารถ 

ในการทำากำาไร

อัตราก�าไรขั้นต ้นของ SCGP เท่ากับ 
ร้อยละ 18 เมือ่เทียบกบัปีก่อนทีร้่อยละ 21 
และมีอตัรา EBITDA Margin เท่ากบัร้อยละ 
17 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 18 
เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนค่าขนส่ง
และวัตถุดิบที่สูงขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ อัตราส่วนก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7 
คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ 

ในการดำาเนินงาน

SCGP มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
เท่ากับร้อยละ 5 คงที่เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ทั้งนี้  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรนัน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและอยูท่ี่ 
ร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่
ร้อยละ 17 โดยมสีาเหตมุาจากการควบรวม
กิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ท�าให้รายได้รวมและสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น

94  I  รำยงำนประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ รวมถงึการเปลีย่นแปลง 
ของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
จ�านวน 30,996 ล้านบาท จากการจ่ายซื้อ
เพือ่ควบรวมกจิการสทุธจิากเงนิสดทีไ่ด้มา 

จ�านวน 13,779 ล้านบาท การลงทุนใน 
ตราสารหนีร้ะยะส้ัน จ�านวน 11,038 ล้านบาท 
และรายจ่ายลงทนุ จ�านวน 6,415 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรม 
จดัหาเงนิ จ�านวน 1,042 ล้านบาท โดยม ี
เงินกู ้ยืมเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,070 ล้านบาท  

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
จ�านวน 3,522 ล้านบาท การจ่ายดอกเบี้ย
และต้นทุนทางการเงินอื่น จ�านวน 1,180 
ล้านบาท และการจ่ายเงินซื้อหุ้นในบริษัท
ย่อยเพิ่มขึ้น 1,410 ล้านบาท 

ตารางที่ 6 - รายการสำาคัญในงบกระแสเงินสดรวมของ SCGP

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี

2564 2563 เปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  7,501  15,728  (8,227)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (30,996)  (10,672)  (20,324)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,042)  21,790  (22,832)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  (24,537)  26,846  (51,383)

กระแสเงินสดอิสระ  1,086  8,002  (6,916)

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน

ความจำาเป็นในการใช้เงินสดของบริษัท 

โดยหลักประกอบด้วย

• ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้วย
การขยายก�าลังการผลิตของบริษัท 
(Organic) การควบรวมกิจการ รวมถึง 
ทรัพย์สินอื่น (Inorganic) และ/หรือ 
การลงทุนเพื่อบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
(Maintenance)

• ช�าระคืนเงินกู ้ยืมให้กับสถาบันทาง 
การเงนิ

• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน
กิจการ

ความสามารถในการจัดหาเงินสดท่ีได้จาก 
การด� า เนินการของบริษัทขึ้ นอยู ่ กับ 
ผลประกอบการในอนาคตของบริษัท  
โดยบางส่วนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทั่วไป ปัจจัยทางการเงิน ปัจจัยทางการ
ตลาด ปัจจัยทางด้านกฎเกณฑ์ และปัจจัย
อื่น ๆ โดยรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวได ้
ปรากฏอยู่ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงของ

รายงานประจ�าปีฉบบัน้ี ท้ังน้ีปัจจัยดังกล่าว 
อยู ่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท 
นอกจากนี ้เมือ่ค�านงึถงึแหล่งเงนิทนุของบริษัท 
(ซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
และสินเชื่อธนาคารที่มีอยู่)  บริษัทม ี
ความเห็นว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที ่
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน และ 
ส�าหรบัระยะเวลา 12 เดอืนข้างหน้านับจาก 
วันที่ของเอกสารฉบับนี้

รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้  

และรายจ่ายลงทุนในอดีต

รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้

ณ สิ้นปี 2564 SCGP มีโครงการที่อยู ่
ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 3 โครงการ 
และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 
17,812 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว
มีสถานท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศ
เวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ดังน้ี

1. ประเทศเวียดนาม (VKPC เวียดนาม 
เหนือ) - โครงการขยายการผลิต 
กระดาษบรรจุภณัฑ์ โดยมกี�าลงัการผลติ 

ส่วนเพิ่ม 370,000 ตันต่อปี คิดเป็น 
ร้อยละ 75 ของก�าลังผลิตปัจจุบัน 
โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 11,793  
ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่ม 
ด�าเนินการได้ช่วงต้นปี 2567

2. ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
(โครงการลงทนุสายการผลติบรรจภัุณฑ์
อาหาร) - โดยขยายก�าลังการผลิตเพิ่ม
ขึ้น 1,838 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
25 ของก�าลังผลิตปัจจุบัน เพื่อรองรับ
ความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเพิ่ม
ขึน้จากประเทศนอกอาเซยีน โดยใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 631 ล้านบาท โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

2.1 ขยายก�าลงัการผลติของบรรจภุณัฑ์ 
อาหารจากกระดาษเพิม่ขึน้ 1,615 
ล้านช้ินต่อปี ท่ีโรงงานจังหวัด
ราชบรีุ ประเทศไทย และท่ีโรงงาน 
Binh Duong ประเทศเวียดนาม
โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิต 
เชิงพาณิชย ์ได ้ในไตรมาสที่  1  
ของปี 2565
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ในปี 2564 รายจ่ายลงทุนของ SCGP ท่ีเก่ียวข้องกับการขยายโครงการส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตของสายการผลิตบรรจุภัณฑ ์
พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว สายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ และสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัท ตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบ 
บูรณาการในแนวตั้งและแนวนอน และการขยายฐานลูกค้าในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร

2.2 ขยายก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารจากเยื่อธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
223 ล ้านช้ินต ่อป ี  ท่ี โรงงาน 
จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย 
โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2565

ตารางที่ 7 - รายจ่ายลงทุนของ SCGP

หน่วย : ล้านบาท
ปี

2564 2563 2562(2)

การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร (Machine Maintenance) 2,768 2,924 2,680

โครงการขยายก�าลังผลิต (Expansion) 1,653 3,195 2,573

โครงการลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืน 
(Cost Optimization and Sustainability)

1,040 962 547

โครงการใหม่ (Greenfield) 32 36 145

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Debottlenecking) 468 401 358

อื่น ๆ (Other)(1) 454 208 1,611(3)

รายจ่ายลงทุนรวม 6,415 7,726 7,914

หมายเหตุ: 
(1) “อื่น ๆ” หมายถึง รายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ในทุกธุรกิจ ตัวอย่างเช่น รายจ่ายจากการทดแทนเครื่องจักรซึ่งไม่ได้เพิ่มก�าลังผลิต ระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้คุณภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือ

ผลิตผลดีขึ้น หรือการได้มาซึ่งที่ดิน
(2) รวมรายจ่ายลงทุนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ภายหลังการควบรวมกิจการของสองบริษัทนี้ในปี 2562 รายจ่ายลงทุนที่มาจาก Fajar ในปี 2562 มีจ�านวน 810 ล้านบาท
(3) การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุน “อื่น ๆ” ในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากรายจ่ายลงทุนของการก่อสร้างโรงงานที่ Surabaya ของ Fajar

3. ประเทศฟิลิปปินส์ เมือง Bulacan 
(UPPC#3) - โครงการขยายการผลิต
กระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยมีก�าลัง 
การผลติส่วนเพิม่ 220,000 ตนัต่อปี  
คิดเป็นร้อยละ 95 ของก�าลังผลิต
ปัจจุบัน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 
5,388 ล้านบาท และคาดว ่าจะ
สามารถเร่ิมด�าเนนิการได้ในช่วงต้นปี 
2565

โดย SCGP มีรายจ่ายลงทุนในอดีตเพื่อ
ขยายการด�าเนินงาน บ�ารุงรักษาและ
ปรับปรุงโรงงานผลิตและอุปกรณ์ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอยู่
เป็นประจ�า รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ในช่วง
ระยะเวลาของผลการด�าเนินงาน (Track 
Record Period) มีความเกี่ยวข้องกับการ 
บ�ารงุรกัษา แผนการขยาย และการด�าเนนิ
การตามมาตรการด้านการใช้ต้นทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพและด้านความยั่งยืน
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน 

หรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท

อย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งการบริหาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจใน
อาเซียนในปี 2565 นั้น มีแนวโน้มท่ีจะเริ่ม
ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ หลังจากการผ่อนปรน
ของมาตรการการควบคุมโรคระบาดที ่
เข้มข้นในหลายประเทศ ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 
ที ่ 3 ปี 2564 เป็นต้นมา ส�าหรบัปี 2565  
ภาคการส่งออกมแีนวโน้มทีจ่ะมีส่วนส�าคญั 
ในการผลักดันเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ด้านต้นทนุการผลติ ค่าระวางเรือในภมิูภาค 
ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ 
ต ่อความสามารถในการท�าก�าไรของ 
บริษัทผู้ผลิตตลอดทั้งอุตสาหกรรม ภาวะ 
การกดดันด้านเงินเฟ้อ (Inflationary 
pressure) และความแออัดของภาค 
การขนส่ง (Logistics bottleneck) เป็น 
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและส่งผลกระทบต่อ 
ภาคเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค นอกจากน้ัน 
สถานการณ์ของโรคระบาดที่ยั งคงม ี
ผูต้ดิเชือ้ในระดบัสงูตามแต่ละช่วงเวลา อาจ 
ส่งผลให้เกดิความผนัผวนของความต้องการ 
ซื้อสินค้าในแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจแพคเกจจิ้งยังคงเป็นส่วนส�าคัญของ
ห ่วงโซ ่อุปทานท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการซื้อสินค้าที่เติบโตของผู้บริโภคใน
อาเซียน

ทั้งนี้ SCGP ตั้งเป้าท่ีจะลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจตามแผนการเติบโตระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการเติบโตจากการขยายก�าลัง
การผลิต (Organic growth) และการเร่ง
ขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการ 
(M&P) ในปี 2565 บริษัทจะสามารถรับรู้
รายได้เต็มปีจากการควบรวมกิจการท่ี 
เสรจ็สิน้แล้ว รวมถงึการเพิม่อตัราการผลติ 
ตามแผนงานของโครงการที่ด�าเนินการ 
ก่อสร้างเสร็จในปี 2564 ในขณะเดยีวกนับรษิทั 

ยังคงมุ ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า บริการ 
และโซลูชันเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ภายใต้ความผันผวนของสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
SCGP ยึดมั่นในการด�าเนินงานตามแผน
บริหารความต่อเนื่องของการด�าเนินงาน 
(Business Continuity Management) 
เพื่อลดความเสี่ยงจากท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยเน้นด้านการมุ ่งสู ่
ค ว าม เป ็ น เ ลิ ศด ้ านการป ฏิบั ติ ก า ร 
(Operational Excellence) การบริหาร
จัดการต้นทุนตลอดทั้งห ่วงโซ ่อุปทาน 
นอกจากน้ัน SCGP ยังมุ ่ งมั่นในการ 
ด�าเนินงาน โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
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2562 2563 2564

รายได้จากการขาย กำาไรสำาหรบัปี หนี้สินรวม อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2562

2562 2562

89,070 92,786 

124,223 
76,697

62,588

2563

2563 2563

2564

2564 2564

5,269

6,457

8,294

84,524

0.7x

1.2x

0.6x

อัตรากำาไรข้ันต้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตรา EBITDA Margin

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

อัตรากำาไรสุทธิ

20%

17%

6%
7% 7%

17%

21%

18%

18%

รายได้จากการขาย 

และก�าไรส�าหรับปี1 (ล้านบาท)

อัตราความสามารถในการท�าก�าไร (ร้อยละ)

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2

และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

13%

10% 9%

5%5%5%

หมายเหตุ:
1ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท จากการระดมทุน IPO
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หน่วย: ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2564 % 2563 % 2562 %

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,310  3.5 31,256  18.1  4,394  3.1 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น  12,912  6.2 1,630  0.9  565  0.4 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  24,910  12.0 16,334  9.5 15,198  10.9 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  571  0.3  807  0.5 1,716  1.2 

สินค้าคงเหลือ  23,308  11.3 12,760  7.4 13,276  9.6 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  175  0.1 132  0.1 234  0.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69,186 33.4 62,919 36.5 35,383 25.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  873  0.4  823  0.5  771  0.6 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น  741  0.4  603  0.3  981  0.7 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  138  0.1  144  0.1  187  0.1 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  97,181  47.0  87,271  50.6  82,864  59.4 

ค่าความนิยม  29,483  14.3  18,624  10.8  17,612  12.6 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  7,750  3.7  813  0.5  814  0.6 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  921  0.4  972  0.6  745  0.5 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  551  0.3  260  0.1  156  0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 137,638 66.6 109,510 63.5 104,130 74.6 

รวมสินทรัพย์ 206,824 100.0 172,429 100.0 139,513 100.0 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หน่วย: ล้านบาท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 % 2563 % 2562 %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  30,547 14.8  15,080  8.7  7,132  5.1 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  15,261  7.4  10,365  6.0  10,059  7.2 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  1,865  0.9  16,302  9.5  2,183  1.6 

ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี  477  0.2  427  0.3  88  0.1 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  -  33,827  24.2 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  609  0.3  888  0.5  605  0.4 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,217  1.6  175  0.1  120  0.1 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  51,976  25.2  43,237  25.1  54,014  38.7 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  16,671  8.1  12,052  7.0  16,319  11.7 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  1,718  0.8  1,067  0.6  35  - 

หุ้นกู้  5,493  2.7  -  -  -  - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  4,492  2.2  2,403  1.4  2,874  2.1 

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวยีน ส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน  3,878  1.8  3,598  2.1  3,375  2.4 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  296  0.1  231  0.1  80  0.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  32,548  15.7  19,351  11.2  22,683  16.3 

รวมหนี้สิน  84,524  40.9  62,588  36.3  76,697  55.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ  4,500  4,500  4,500 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว - หุ้นสามัญ  4,293 2.1  4,293  2.5  3,126  2.2 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  40,860 19.8  40,860  23.7  1,935  1.4 

ส่วนต�่ากว่าทุนอื่น  (1,445) (0.7)  (448)  (0.3)  (1,362) (1.0)

ก�าไรสะสม  

จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย  450  0.2  338  0.2  219  0.2 

 ทุนส�ารองทั่วไป  3  -  3  -  3  - 

ยังไม่ได้จัดสรร  52,106 25.1  46,836  27.2  41,930 30.1 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  570 0.3  (3,144)  (1.8)  (2,899) (2.1)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  96,837 46.8  88,738  51.5  42,952 30.8 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  25,463 12.3  21,103  12.2  19,864 14.2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 122,300 59.1 109,841  63.7  62,816 45.0 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 206,824 100.0 172,429 100.0 139,513 100.0 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนรวม

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

 หน่วย: ล้านบาท 

2564 % 2563 % 2562 %

รายได้จากการขาย  124,223 100.0  92,786 100.0  89,070 100.0 

ต้นทุนขาย (101,345) (81.6) (73,333) (79.0) (71,651) (80.4)

กำาไรขั้นต้น  22,878  18.4  19,453  21.0  17,419  19.6 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  317  0.3  -  -  250  0.3 

รายได้อื่น  2,215  1.8  603  0.6  714  0.8 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  25,410  20.5  20,056  21.6  18,383  20.7 

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย  (6,820)  (5.5)  (5,149)  (5.5)  (4,801)  (5.4)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (5,755)  (4.6)  (4,992)  (5.4)  (4,426)  (5.0)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
จากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  -  -  -  -  (527)  (0.6)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  - (222)  (0.2)  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย  (12,575) (10.1) (10,363) (11.1)  (9,754) (11.0)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  12,835  10.4  9,693  10.5  8,629  9.7 

ต้นทุนทางการเงิน  (1,180)  (0.9)  (1,452)  (1.6)  (1,742)  (2.0)

ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  57  -  66  0.1  53  0.1 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  11,712  9.5  8,307  9.0  6,940  7.8 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (2,065)  (1.7)  (1,001)  (1.1)  (1,049)  (1.2)

กำาไรสำาหรับป ี  9,647  7.8  7,306  7.9  5,891  6.6 

การแบ่งปันก�าไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  8,294  6.7  6,457  7.0  5,269  5.9 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  1,353  1.1  849  0.9  622  0.7 

 9,647  7.8  7,306  7.9  5,891  6.6 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  1.93  1.95  1.69 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

 หน่วย: ล้านบาท 

2564 2563 2562

กำาไรสำาหรับปี  9,647  7,306  5,891 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  5,005  (408)  (1,147)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน  2  -  - 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้  137  (159)  (200)

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  8  (4)  - 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (26)  34  39 

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  121  (129)  (161)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  5,126  (537)  (1,308)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  14,773  6,769  4,583 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  12,100  6,111  4,332 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  2,673  658  251 

14,773 6,769  4,583 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

 หน่วย: ล้านบาท 

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  9,647  7,306  5,891 

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   2,065  1,001  1,049 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  8,315  7,183  5,991 

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)  (59)  (6)  32 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)   90  (35)  93 

ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  370  352  832 

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (209)  350  (164)

ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  (57)  (66)  (53)

ดอกเบี้ยรับ  (197)  (217)  (114)

ดอกเบี้ยจ่าย  1,180  1,387  1,651 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  132  -  37 

ขาดทุน (ก�าไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม และอื่น ๆ  (1,405)  3  (277)

กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน  19,872  17,258  14,968 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  (4,903)  (646)  2,422 

สินค้าคงเหลือ   (6,882)  725  2,199 

สินทรัพย์อื่น  (209)  (253)  57 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ (11,994)  (174)  4,678 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

 หน่วย: ล้านบาท 

2564 2563 2562

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  2,224  228  (1,985)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  (185)  (281)  (139)

หนี้สินอื่น  (169)  186  66 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  1,870  133  (2,058)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงาน  9,748  17,217  17,588 

จ่ายภาษีเงินได้  (2,247)  (1,489)  (1,574)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  7,501  15,728  16,014 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา  (13,779)  (2,708)  (24,022)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้  (11,038)  (481)  (716)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  21  23  521 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,191)  (7,568)  (7,914)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (224)  (158)  (88)

เงินสดรับช�าระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  7  5  207 

รับเงินปันผล  14  8  12 

รับดอกเบี้ย  194  207  110 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (30,996)  (10,672)  (31,890)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

 หน่วย: ล้านบาท 

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน  -  40,092  - 

เงินสดรับจากการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้มผีลท�าให้สูญเสียการควบคุม  -  2,557  194 

เงนิสดจ่ายจากการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้มผีลท�าให้สูญเสียการควบคมุ  (1,410)  (547)  (192)

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช�าระ) เงินกู้ยืม 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  12,454  7,734  36 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  (33,826)  10,415 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  5,000  15,328  13,137 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (17,335)  (5,652)  (1,577)

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (549)  (490)  (65)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  5,500  -  - 

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  5,070  (16,906)  21,946 

จ่ายเงินปันผล 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (3,004)  (1,313)  (1,737)

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (518)  (667)  (221)

รวมจ่ายเงินปันผล  (3,522)  (1,980)  (1,958)

จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น  (1,180)  (1,426)  (1,733)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (1,042)  21,790  18,257 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  (24,537)  26,846  2,381 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  591  16  (82)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  31,256  4,394  2,095 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  7,310  31,256  4,394 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด ณ วันสิ้นปี 

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์  517  706  979 

เงินลงทุนค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจ  3,665  573  961 

หุ้นปันผล  -  -  1,563 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม 

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1 อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)  1.33  1.46  0.66 

2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า)  0.82  1.09  0.34 

3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า)  0.16  0.32  0.35 

4 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า)  6.69  6.54  6.73 

5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)  55  56  54 

6 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป  (เท่า)  22.03  19.25  17.69 

7 ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย  (วัน)  17  19  21 

8 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า)  10.48  9.68  10.04 

9 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  (วัน)  35  38  36 

10 วงจรเงินสด  (วัน)  37  37  39 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

11 อัตราก�าไรขั้นต้น   (%)  18.42  20.97  19.56 

12 อัตรา EBITDA Margin  (%)  17.03  18.19  17.01 

13 อัตราก�าไรสุทธิ  (%)  6.68  6.96  5.91 

14 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%)  8.94  9.81  12.63 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   (%)  5.09  4.68  5.06 

16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%)  19.05  16.84  16.67 

17 อัตราการหมุนของสินทรัพย์   (เท่า)  0.67  0.60  0.77 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

18 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (เท่า)  0.69  0.57  1.22 

19 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (เท่า)  0.46  0.41  0.95 

20 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย   (เท่า)  17.92  11.62  8.70 

21 อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า)  0.64  0.53  0.35 

22 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA  (เท่า)  2.68  2.66  3.93 

23 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า)  1.73  0.71  3.61 

24 อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)  33.64  29.92  57.89 
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หมายเหตุ:
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง ค�านวณจากสินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ค�านวณจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้า หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ค�านวณจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ค�านวณจากรายได้จากการขาย หารด้วยลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเฉลี่ย
(5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ค�านวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป ค�านวณจากต้นทุนขายหารด้วยสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย
(7) ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย ค�านวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป
(8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ค�านวณจากต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
(9) ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย ค�านวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(10) วงจรเงินสด ค�านวณจากผลรวมของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย ลบด้วยระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย
(11) อัตราก�าไรขั้นต้น ค�านวณจากก�าไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย
(12) อัตรา EBITDA Margin ค�านวณจาก EBITDA หารด้วยรายได้จากการขาย
(13) อัตราก�าไรสุทธิ ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขาย
(14) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
(15) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปี หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ค�านวณจากผลรวมของก�าไรส�าหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เฉลี่ย
(17) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ค�านวณจากรายได้รวม หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(18) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค�านวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
(19) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค�านวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
(20) อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย ค�านวณจากก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) หารด้วยต้นทุนทางการเงิน
(21) อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน ค�านวณจาก EBITDA หารด้วยผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี
(22) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ค�านวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วย EBITDA 
(23) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ค�านวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร หารด้วย EBITDA 
(24) อัตราการจ่ายเงินปันผล ค�านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 2009 9999 
โทรสาร: +66 2009 9991
เว็บไซต์: http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: + 66 2296 2000 

ผู้สอบบัญชี

บรษิทัเคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 

โดย

• นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  
(ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3565) หรอื

• นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว  
(ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่8179) หรอื

• นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ 
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ชั้น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2677 2000
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ

เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:  
dhr.grp@bangkokbank.com
โทรสาร: +66 2626 4545-6 

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800
โทรศัพท์: +66 2586 5777 หรือ
 +66 2586 5888
โทรสาร: +66 2586 2976 

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SCGP เและ 
บริษทัย่อยไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องในคดคีวาม
หรือการด�าเนินการทางกฎหมาย หรือเป็น
คู่ความในคดีข้อพิพาทใด ๆ  ที่ยังไม่ถึงที่สุด 
ท่ีบริษัทเชื่อว่าจะมีผลกระทบในด้านลบ 
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทีเ่ป็นจ�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมของบรษิทั ส�าหรบัปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ
กระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัหรอื
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ไม่สามารถ 
ประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และไม่ได้
มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอื่นใดที่มิได้เกิดจาก 
การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
และบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี บริษัทหรือ 
บริษัทย่อยอาจเกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวกับ 
การด�าเนนิการทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความ 
ในคดีความที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนิน 
ธุรกิจในทางการค้าปกติของบริษัทหรือ
บรษัิทย่อย

ตลาดรอง

SCGP ไม่ได้น�าหุ ้นกู ้ไปจดทะเบียนเพ่ือ 
ซือ้ขายในตลาดรองใด ๆ  ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถ 
ซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
นิ ติบุ คคล อ่ืน ใด  ๆ  ที่ มี ใบอนุญาตค�้ า 
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ 

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า  

(เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้

มีนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

แพคเกจจิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายการดำาเนินธุรกิจ โดย

มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และสรรหาทำาหน้าที่กำากับดูแล

ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และ
พนักงานค�านึงถึงบทบาทและหน ้าที่ 
ความรับผิดชอบของตนในการ เพิ่ ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  
และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผู้ถอืหุน้ ผูล้งทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการ
บริษัทในฐานะผู ้ขับเคลื่อนองค์กรจึงได้
น�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 หรือ Corporate Governance 
Code (CG Code) ทีแ่นะน�าโดยส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้อย่างครบถ้วน
ทั้ง 8 หลักการ รวมถึงจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code 
รวมท้ังแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากลอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้  บ ริษัท ได ้ เผยแพร ่คู ่ มื อ 
บรรษัทภิบาลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.scgpackaging.com) ซึ่งรวบรวม 
นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภิบาล
เป็นหมวดหมู ่ให้ง่ายต่อการใช้งานและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ในบทนี้จะอธิบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) 
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ก�ากับดูแลกิจการ  2) จรรยาบรรณธุรกิจ 
และ 3) การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
ระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ี
ผ่านมา ดังน้ี
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ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการรวมถึงจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
โดยมุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ SCGP ในด้านการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และรวบรวมไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความชัดเจนและสามารถน�าไปปฏิบัติตามได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเนื้อหาในคู่มือบรรษัทภิบาล เป็นดังนี้

คู่มือบรรษัทภิบาล

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1.3* โครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

1.2* จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร

2.1.1* กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2.1.2* กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.3* กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2.1.4* กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1.5 ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

2.1.6* นโยบายการก�าหนดคุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการบรษิทั
2.1.7 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน 
 เจ้าหน้าที่บริหาร
2.1.8 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 ทีบ่รษิทัอืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผู้บรหิารระดบัสงู

2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร

2.2.1* กฎบัตรส�านักงานตรวจสอบ
2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.2.3 นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
2.2.4* นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2.2.5 นโยบายการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.2.6* นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า
2.2.8 นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรียนการทจุรติและการกระท�าผิด
2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2.2.10 นโยบายการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย 
 ทีป่ระกอบธรุกิจหลกัและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธรุกจิหลกั

2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ
2.2.14* นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2.2.15* นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับ 
 ความแตกต่างของบุคคล
2.2.16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2.2.17* นโยบายด้านภาษี
2.2.18* นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
2.2.19 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

2.3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/ 
 คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

*เรื่องที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมในปี 2564

บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของคู่มือบรรษัทภิบาลฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com) สรุปประเด็นส�าคัญ
ของโครงสร้าง กลไก นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ มีดังนี้
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ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไก 

  ในการก�ากับดูแลกิจการ 

  ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดอุดมการณ์ 
จรรยาบรรณ โครงสร้างบรรษัทภิบาล  
และนโยบายบรรษัทภบิาล เพ่ือให้กรรมการ 
ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนและเพ่ิมมููลค่าระยะยาวให้ 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุุกฝ่าย และสนับสนุุนส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้
เติบโตอย่างยั่งยืน สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

อุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก 
จึงเรียกกันโดยย่อว่า อุดมการณ์ 4 ได้แก่ 
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งม่ันในความ
เป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือม่ัน
ในความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดจรรยาบรรณ
เอสซจี ีแพคเกจจิง้ โดยก�าหนดให้พนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนมีหน้าที่ 
ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติ ท่ี 
ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซจีี แพคเกจจิง้ 
โดยมกีรรมการบริษทัปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 
ทีด่ ีรวมถึงการประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่ี 
ของทุกประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ เพื่อ 
สร้างคณุค่าและประโยชน์สงูสดุให้แก่องค์กร

1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาล  

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้าง
บรรษัทภิบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการก�ากับดูแลกิจการ
อันจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน แผนภาพ
โครงสร้างบรรษัทภิบาล ได้แสดงไว้ในส่วน
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ 

1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล  

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

SCGP ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดม่ันในอดุมการณ์
ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบ
ของจรรยาบรรณและบนพื้นฐานแห่ง
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
กรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติ และมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาก�ากับดูแลการก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏบิติั ตดิตามดแูลการปฏบิตังิาน 
การประเมินผล การทบทวนแนวปฏิบัติ 
ให้มีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
บรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและ 
ระดับสากลเป็นประจ�าทุกปี โดยให้เรื่อง 
บรรษทัภบิาลเป็นวาระหลกัวาระหนึง่ในการ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติ 

  ในการก�ากับดูแลกิจการของ 

  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบั
กรรมการและผู้บริหาร ส�าหรับการจัดการ
องค์กร และส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีส�าคัญ และมีการทบทวนและ 
ปรับปรุงอย ่างสม�่ า เสมอ ตลอดจนมี 
การสร้างและส่งเสริมความตระหนักรู ้ 
และการปฏบิตัติามให้พนกังานอย่างทัว่ถงึ 
สรุปสาระส�าคัญของนโยบายและแนว 
ปฏบิตัต่ิาง ๆ  ในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีดงันี้

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนนี้เกี่ยวข้อง
กบักรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ซึง่
ประกอบด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ข ้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
นโยบายการก�าหนดคุณสมบัตกิรรมการและ
การสรรหากรรมการบรษิทั ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร รวมถงึการไปด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงู ดงันี้

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่สอดคล้องกับหลกัการทัง้ 8 ประการตาม 
CG Code ของส�านกังานก.ล.ต. และตามที่
กฎหมายก�าหนด สรุปได้ดังนี้

(1) รับผิดชอบในฐานะผู ้น�าองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
เช่น ดแูลบรหิารกจิการของบรษิทัและ
บริษัทย่อยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดี 
ทีส่ดุแก่บรษิทั บรษิทัย่อย และผูถ้อืหุน้ 
ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 
ในการด�าเนนิธุรกจิโดยค�านงึถงึจริยธรรม 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีการทบทวนและอนุมัติร่วมกับ
ฝ่ายจัดการเป็นประจ�าทกุปี การปฏบิตัิ 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต

(2) ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั 
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
เช่น ก�าหนดแผนหลักในการด�าเนนิงาน 
งบประมาณ เป้าหมายและนโยบาย
ในการด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ พัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากล รวมถึงควบคุมดูแล 
การบริหารและการจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
และเป้าหมายดังกล่าว

(3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมี
ประสิทธิผล เช่น ก�าหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการ
สรรหาและ เลื อกตั้ ง บุ คคล เป ็ น
กรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส พจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย ก�าหนดกลไกการก�ากับดูแล 
การบรหิารและฝ่ายบรหิารของบริษทัย่อย 
และบริษัทร่วม ตลอดจนจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี 
และพัฒนาความรู้ความสามารถของ
กรรมการอย่างต่อเนื่อง
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(4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบรหิารบคุลากร เช่น พจิารณา 
โครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนา
ผู ้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และก�ากับ
ดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิาน
ของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผล
เป็นประจ�าทุกปี 

(5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท 
และบริษัทย่อยควบคู่กับการสร้าง 
คณุประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 
และติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ 
และแผนงานของบริษทัและบรษิทัย่อย
ไปปฏิบัติ

(6) ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
เช่น ก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ก�ากับดูแลให ้
มกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 
ทบทวนและประเมนิระบบการจดัการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและเมื่อ
ระดับความเส่ียงมีการเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัมีจติส�านกึ 
ในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่าง ๆ พร้อมท้ังก�ากับ
ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบ 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 
ภายในที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
และบรษิทัย่อยอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้
อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกัน
การกระท�าผิดกฎหมาย

(7) รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและ
การเปิดเผยข้อมลู เช่น ก�ากบัดแูลให้ 
บรษัิทและบริษัทย่อยมรีะบบงานบญัชี 
การจัดท�ารายงานทางการเงิน และ
การสอบทานงบการเงินท่ีเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นใน
งบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดท�า
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

(8) สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมและการส่ือสาร 
กับผู ้ ถือหุ ้น  เช ่น ดูแลให ้มั่นใจ 
ว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรือ่งส�าคัญของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ตลอดจนดูแลให้การด�าเนินการใน 
วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และ
เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน  
ดแูลให้การเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
และการจัดท�ารายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้ง
รายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
ยงัได้ก�าหนดเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องประธาน 
กรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บรษิทั คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั วาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท  
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท องค์ประชุม 
อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
และค่าตอบแทน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน ้าที่พิจารณา
ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ก่อนการประชุม 
เป็นผู ้น�าของคณะกรรมการ เป็นผู ้น�า
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น สนับสนุนและ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก 
บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณ เสรมิสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ สนับสนุนการปฏิบัต ิ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
ฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั ก�ากบัดแูล 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด ้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 
12 คน มคีวามรูค้วามสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และ
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
โดยไม่จ�ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุฯลฯ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักับกจิการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะแจ้งให ้
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนที่จะมีมติ 
แต่งตั้ง กรรมการอิสระต้องมีความเป็น
อสิระจากการควบคุมของผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 
มส่ีวนได้เสยีในทางการเงนิและการบรหิาร
กิจการ ท้ังนี้กรรมการแต่ละคนด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอืน่
ได้ไม่เกิน 4 บริษัท

เม่ือบุคคลใดได ้รับการแต่งตั้งให ้เป ็น
กรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการ
ปฐมนเิทศกรรมการใหม่ โดยจะน�าส่งข้อมลู
ต่าง ๆ ให้กับกรรมการใหม่ทุกคนเพ่ือให้
ทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน
หนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรรมการ
อสิระด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน 9 ปี นบั
จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้ 
กรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุ
สมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และองค์ประชุม 

ให ้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และไม่ควร
น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ท้ังน้ีในเดือนท่ีไม่มี
การประชุมให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ด�าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให ้
คณะกรรมการสามารถก�ากับควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ 
อย่างต่อเนือ่งและทนัการณ์  ให้มกีารประชุม 
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยตามความจ�าเป็น 
กรรมการควรเข้าร่วมการประชมุโดยเฉลีย่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการ 
แต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 
ร้อยละ 75 ของจ�านวนครัง้ของการประชมุ 
ทัง้ปี รวมไปถงึการก�าหนดระยะเวลาการส่ง 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ 
ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�า
รายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธาน
กรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือ
รบัรองความถกูต้อง โดยกรรมการสามารถ
แสดงความคดิเหน็ขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงาน 
การประชมุให้มคีวามละเอยีดถกูต้องมากทีส่ดุ 
ได้ โดยรายงานการประชุมท่ีท่ีประชุม 
รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ในรูปแบบของเอกสารตามชั้นความลับ 
และจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่อง
ต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบั 
กฎบัตร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
การก�าหนดตารางก�าหนดอ�านาจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) การก�าหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
แผนหลกัในการด�าเนนิงาน นโยบายการบริหาร 
ความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการ
ด�าเนินธุรกิจประจ�าปี แผนธุรกิจระยะ 
ปานกลาง การก�าหนดเป้าหมายท่ีต้องการของ 
ผลการด�าเนนิงาน การตดิตามและประเมนิ
ผลการด�าเนินงาน รายจ่ายลงทุน รายการ
ระหว่างกนัทีส่�าคญั การเข้าควบรวมกจิการ 
การแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบรษิทัได้รบัค่าตอบแทนตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการ
ก�ากบัดูแล การบรหิารความเส่ียง การก�ากบั 
ดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม 
ภายใน เช่น สอบทานให้มีระบบรายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิ พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ หรอื 
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทานให้
บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง 
และกระบวนการควบคุม ปฏิบัติตาม  
และตดิตามการปฏบิตังิาน (Compliance) 
สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน 
(Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้มีระบบ 
ในการต่อต้านคอร์รปัชันอย่างมปีระสิทธผิล 
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลต่าง ๆ ตลอดจนให้ค�าปรึกษา
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชนั พจิารณาคดัเลือก เสนอ
แต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู ้สอบบัญชี เสนอ 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีจดัการประชมุ 
ร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุม อนมุตัแิผนงาน งบประมาณ 
และก�าลังพลของส�านักงานตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลิกจ้างผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานตรวจสอบ 

นอกจากนี ้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ยงัได้ก�าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน ทั้งนี ้
ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
มีหน้าที่ก�าหนดขอบเขตและนโยบาย 
ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทอย ่างสม�่าเสมอ 

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล พิจารณา
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรษิทัโดยค�านงึถงึทกัษะทีจ่�าเป็น
และความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของ 
กรรมการ ความเป็นอสิระของกรรมการบรษิทั 
ร วมทั้ ง ก า รมี ผลประ โยชน ์ ขั ดแย ้ ง 
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ก�าหนด
แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั พจิารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการก่อนน�าเสนอทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต ่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี รวมถึง 
การวางแผนการพัฒนากรรมการ และเสนอแนะ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย 
ชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ 

นอกจากนี ้กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และสรรหายังได้ก�าหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการ
ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้น 
อนุมัติ 

2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าที่ 
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แนวทางและวิธีการจ ่ายค ่าตอบแทน 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึง 
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท โดยให้สอดคล้อง
กับภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
คุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็น
รายบุคคลเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนก่อน 
น�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท
เป็นประจ�าทุกปี โดยจะต้องค�านงึถงึหน้าที่
ความรบัผิดชอบ และความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถงึให้ความส�าคัญกบัการเพิม่มลูค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ 
พิจารณาประเมินผลด้วย รวมทั้งจัดท�า 
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แผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

นอกจากนี ้กฎบตัรคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนได้ก�าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เป็นส่วนใหญ่ และควรจัดให้มีการประชุม
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ท้ังน้ีให้กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

2.1.5 ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัท 
บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
อสิระ เพ่ือป้องกนัมใิห้เป็นการขดัขวางการใช้ 
วิจารณญาณอย่างอิสระ โดยได้ก�าหนด
ให้เข้มกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนในเร่ืองของการถือหุ้น ซ่ึง
ก�าหนดว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะ
ต้องถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด ้วย นอกจากนี้บริษัทยังก�าหนดให ้
กรรมการอิสระต้องสามารถเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

2.1.6 นโยบายการก�าหนดคุณสมบัต ิ
และการสรรหากรรมการบริษัท 
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทมีความหลากหลาย และ
กรรมการมคีวามรูค้วามช�านาญทีเ่หมาะสม
กับความต้องการของธุรกิจ ตลอดจนการ
สรรหากรรมการมีกระบวนการท่ีชัดเจน 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติก�าหนดนโยบายการก�าหนด
คุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด 
และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้าน 
ทักษะ ประสบการณ ์  ความรู ้ และ 
ความช�านาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ากัดหรือแบ่งแยก 
ในเรื่องเพศ อายุ เ ช้ือชาติ ชาติพันธุ ์ 
สัญชาติ ประเทศที่ถือก�าเนิด ภูมิหลังทาง 
วัฒนธรรม และศาสนา

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล แ ล ะ
สรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก�าหนดออกตามวาระหรอืกรณอีืน่ ๆ  เสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้ก�าหนดองค์ประกอบ
ของคณุสมบตัทิีส่�าคญัของกรรมการบรษัิท 
เช่น ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
การตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล การแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การอุทิศ 
เวลาของกรรมการ ยึดมั่นในการท�างาน
อย ่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ ยง 
มอือาชีพ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
ท่ีจ�าเป็น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ 
สามารถก�าหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทัง้ 
ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยพิจารณาตาม 
Board Skills Matrix ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
ในกรณีท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือกรรมการ
รายเดมิให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ คณะกรรมการ
บรษิทัจะพิจารณาผลการปฏบิตังิานในช่วง
ที่ด�ารงต�าแหน่ง และการอุทิศเวลาของ
กรรมการรายนั้นประกอบด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
จะใช้ช่องทางสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ
ในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น 
สามารถเสนอช่ือบุคคลที่ มี คุณสมบัติ 
เหมาะสม และได้ใช้รายชือ่บคุคลท่ีมคีวาม 
สามารถในการเป ็นกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน (Chartered Director)  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills  
Matrix ของบรษิทั เพือ่ประกอบการพิจารณา

2.1.7 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของประธานเจ ้าหน้าที่บริหารเพื่อให ้
เกดิความชดัเจนในการแบ่งแยกหน้าทีข่อง
กรรมการและฝ่ายจัดการ โดยที่ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าที่ก�าหนดวิสัยทัศน์  
พนัธกจิ กลยทุธ์ แผนหลักในการด�าเนนิงาน 
งบประมาณ เป ้าหมายและนโยบาย 
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการ
บริษัท และสื่อสารกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้ 
ฝ ่ายจัดการใช ้เป ็นกรอบในการจัดท�า 
แผนงานและบรหิารจดัการ และก�ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็น
ไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจตามท่ี 
ได ้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการก�าหนด 
กฎระเบียบ ว่าจ้าง โยกย้าย ปลด เลิกจ้าง 
และค่าตอบแทนพนกังาน ส�าหรบัโครงสร้าง 
องค์กรในต�าแหน่งที่ไม่อยู่ในอ�านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อย และการอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ เช่น 
งบประมาณโครงการลงทุน การจัดหา 
การเงิน ฯลฯ ในวงเงินและขอบเขตตามที่
ก�าหนดไว้ในคู่มอือ�านาจด�าเนนิการทีไ่ด้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในด้านการบรหิารจดัการ ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารมีหน้าที่ก�ากับดูแลภาพรวมของ
การบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด  
การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง  
ระบบควบคุมภายใน และด้านการปฏบิตังิาน 
อื่ น  ๆ ของบริษัท  และบริษัทย ่อย 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผน
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดการบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบงัคับของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ ้นด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ  
และความซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ 
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู ้เกี่ยวข้อง 
พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของ
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บริษัทและบริษัทย ่อยอย่างสม�่าเสมอ 
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 
ก�ากบัดแูลให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการมส่ีวนร่วม 
ในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ติดตามการวัดผลการด�าเนินงานของ
บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  
โดยก�าหนดให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน 
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงก�ากับดูแลให้มี
การจัดท�ารายงานทางการเงินและการ 
เป ิดเผยข ้อมูลส�าคัญต ่าง ๆ ถูกต ้อง  
เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.1.8 นโยบายและวธิปีฏบิติัในการไปด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ ของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู ้บริหาร
ระดับสูงสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
หรือใช้เวลาของบริษัทท�างานให้แก่บริษัท  
องค์กร หรือสถาบนัภายนอกทีไ่ม่ใช่บรษัิทย่อย 
บ ริษั ทร ่ วม  และบริษั ทอื่ นที่ บ ริ ษัท 
ลงทุนได้ หากเป็นองค์กรของภาครัฐหรือ
เอกชนทีต่ัง้ขึน้เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม หรอื 
เป ็นองค์กรเอกชนท่ีตั้ง ข้ึนเพื่อการค้า 
และไม ่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท 
และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท 
ทั้งนี้ ต้องเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อ 
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง

2.2 นโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ด้านการจัดการองค์กร 

นโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนน้ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรในด้าน
ต่าง ๆ  เพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

2.2.1 กฎบัตรส�านักงานตรวจสอบ 
ส�านักงานตรวจสอบมีหน้าท่ีก�ากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแล 
การปฏบิตังิาน และการควบคมุภายใน ตรวจสอบ 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม 
กระบวนการก�ากบัดแูลทีด่ ี ประเมนิระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือช่วยให้กิจกรรม 
ทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทในเอสซีจี  

แพคเกจจิ้ง มีระบบการควบคุมภายในที่ 
เหมาะสมและเพยีงพอ ป้องกนัความเสยีหาย 
ที่เป็นสาระส�าคัญ ตามกรอบแนวทางการ
ควบคุมภายในของ COSO 2013 รวมถึง
การให้ค�าแนะน�าในการจัดท�ามาตรการ
และแนวทางป้องกัน และการทบทวน
การประเมินแบบประเมินตนเอง เก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้อง
ตามแนวทางของหน่วยงานก�ากบัดแูลต่าง ๆ   
ทั้งนี้ ผู ้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ 
มีหน้าท่ีก�าหนดและควบคุมให้มีระบบการ 
ตดิตามผลการตรวจสอบและสร้างระบบงาน 
เชงิป้องกนั และรายงานสรปุผลการตรวจสอบ 
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SCGP  ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต ามแนวทา ง 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยพจิารณาความเส่ียง 
และโอกาสในการปรบัปรงุงาน ในทกุระดับ 
ขององค ์กร ความต้องการและความ
คาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุกลุม่ รวมท้ังผลกระทบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และน�าข้อมูล
มาใช้ประกอบการก�าหนดกลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต
ได้อย่างยัง่ยนืในสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• เศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู ้มีส ่วนเก่ียวข ้องทุกกลุ ่ม เพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สนับสนุนผู ้เกี่ยวข้องให้ด�าเนินธุรกิจ 
โดยค�านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

• สังคม ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
ดแูลพนกังานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม 
มุ ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสูงสุดใน 
การท�างาน และถอืมัน่ในความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม มีส ่วนร ่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

• สิ่งแวดล้อม มุ ่งมั่นดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

2.2.3 นโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน SCGP 
ทุกคนยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่ง 
ครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึง 
พนัธสัญญาต่อสังคม ในทกุประเทศทีบ่รษิทั 
ด�าเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีการก�าหนดแนวทาง และก�ากับดูแล 
ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจและ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาก�ากับ
ดูแลให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอต่อการ 
ด� า เนินธุ รกิ จ  โดย มีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบให้ค�าปรึกษาและติดตามให้มี 
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
บริษัทได้ส่ือสารในทุกระดับขององค์กร
และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน�า
ไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการตัดสินใจและการด�าเนินการทาง
ธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงด้านการทุจริต
คอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ โดยบริษัทไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชันใด ๆ ท้ังส้ิน บุคลากรของ
บริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามด�าเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง
ทกุธรุกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัิ
ตามนโยบายต่อต ้านคอร ์รัปชันอย่าง 
สม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง 
การปฏิบตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนด
ของกฎหมายโดยก�าหนดให้คณะจัดการ
บริหารความเสี่ยงประเมินความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชันที่มีโอกาสเกิดข้ึนล่วงหน้า และ
ให้ส�านักงานตรวจสอบมีกระบวนการ
ตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท้ังด้าน
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กระบวนการ การเงิน การบัญชี การเก็บ
บันทึกข้อมูล และอื่น ๆ รวมท้ังมีการ
ทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดท�า 
การประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ 
เรื่องคอร์รัปชันตลอดจนให้ค�าแนะน�าใน
การจัดท�ามาตรการและแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงจากเรื่องคอร์รัปชัน เพื่อน�า
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบ
ปฏิบัติ กฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุม 
ที่มีความเหมาะสม รัดกุม และเพียงพอ 
ต่อการต่อต้านคอร์รัปชนั รวมถงึความเสีย่ง 
ด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.5 นโยบายการเข้าท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการ
เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วข้อง 
เช ่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ.2546 หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยการเข้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับการอนุมัติ
จากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน

2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อ
พิจารณาต่าง ๆ  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงก�าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยและน�าส่ง
ข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้อง
ต่อเลขานุการบริษัทซึ่งจะต้องส่งข้อมูล 
ดงักล่าวให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพ่ือให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์และการท�าธุรกรรมกับ
บริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทันทีก่อนที่จะมีการท�ารายการ เพื่อให้
สามารถติดตามดูแลและจัดการความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ 
ผู ้บริหาร หรือผู ้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง 
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร 
ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท
และบริษัทย่อย และการท�าธุรกรรมกับ 
ผู ้ ท่ี มีความสัมพันธ ์เกี่ยวโยงกับบริษัท 
และบริ ษัทย ่อยโดยมิได ้ เป ็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
SCGP จะไม่กระท�าการใด ๆ อันอาจ 
ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า 
ขดัขวางกลไกตลาดหรอืการแข่งขนัเสร ีหรอื 
มีผลเป็นการท�าลาย ท�าให้เสียหาย กีดกัน 
หรือจ�ากัดการประกอบธุรกิจของผู ้อื่น  
ไม่ใช้อ�านาจเหนือตลาดไปในทางที่มิชอบ 
หรอืไม่ด�าเนนิการใด ๆ  อนัมผีลเป็นการยตุิ
การแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้ง
ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ท�าความ
ตกลงกบัคูแ่ข่ง คูค้่า หรอืลกูค้า เพือ่ลดหรอื
จ�ากัดการแข่งขันในตลาด เคารพกฎหมาย 
การแข่งขนัทางการค้า มจีรยิธรรม ตลอดจน 
ให้ความรู ้แก่คู ่ค ้าเกี่ยวกับความส�าคัญ 
ของการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

2.2.8 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและการกระท�าผิด
บรษัิทก�าหนดกลไกในการรับเรือ่งร้องเรียน 
และการด�าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
เกีย่วกบัการกระท�าผิดกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณหรือ 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ อ า จ ส ่ อ ถึ ง ก า ร ทุ จ ริ ต 
คอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงการจัดช ่องทางการร ้องเรียน
ส�าหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
มาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม 
แก่ผูท้ีแ่จ้งข้อมลูหรอืให้เบาะแส การก�าหนด 
ขั้ นตอนการตรวจสอบข ้อร ้อง เรี ยน 
การก�าหนดบทลงโทษแก่ผู ้กระท�าผิด  
ตลอดจนแนวทางการสื่อสารและเผยแพร่ 
นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
และให ้การด�าเนินงานเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียน 
ได้ทางระบบ intranet และสามารถเลือก
ผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา  
ผู้อ�านวยการส�านกังานการบคุคล ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานตรวจสอบ เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง ส�าหรับ
บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.
com) ในระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้ง 
เบาะแส และสามารถเลอืกผูร้บัข้อร้องเรียน 
ได ้แก ่  ส� านักงานเลขานุการบริษัท 
ส�านักงานตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือท�าเป็น
หนังสือถึงบุคคลข้างต้น

2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
แผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท และ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
กิจการที่มีความเกี่ยวเน่ืองหรือมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจ 
ในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มช่องทาง 
ในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขนั และน�ามาซึง่ผลประกอบการ 
ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัท 
จะวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และต้องได้รับ 
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) 
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2.2.10 นโยบายการก�ากับดูแลและการ 
บริหารจดัการบริษัทย่อยทีป่ระกอบธรุกจิหลกั 
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อจัด
ให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแล 
นโยบายและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วมท้ังทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้ ง มีมาตรการในการติดตามผล 
การด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ในระดับที่ เหมาะสม เพื่อดูแลรักษา 
ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบรษิทัได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ง 
และโยกย้ายบคุคลทีจ่ะเป็นตวัแทนของบรษิทั 
ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบรษิทัย่อย 
และบริษทัร่วม และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัททราบตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยหรือ
บริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ 
จากบริษัท มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ม่ันใจ
ว่าก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน 
จะเข้าท�ารายการหรือด�าเนินการใด ๆ ซึ่ง
มีนัยส�าคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจ
ด�าเนินการ และข้อบังคับของบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วมนัน้ ต้องได้รบัความเหน็ชอบ/ 
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 
ก่อนการท�ารายการหรอืด�าเนนิการในเรือ่งนัน้

2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้การบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ 
การก�าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด�าเนินงานของ SCGP เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู ่ ในระดับที่ยอมรับได ้  
ลดโอกาส และ/หรือผลกระทบจาก 
ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นการ 
ผลักดันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ก�าหนดไว้ โดยจัดให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 

Management Framework) ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และก�าหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วย
ขั้นตอนการก�าหนดกลยุทธ์ โครงสร้าง 
และความรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่ง 
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
SCGP ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในทุก
ประเทศที่ เข ้าไปหรือจะเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ ด�าเนินการเป ิดเผยข ้อมูลด ้วย
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
ท�าให้เกิดความส�าคัญผิดในสาระส�าคัญ  
เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน  
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทันเหตุการณ์ ทันเวลา ทั่วถึง เป็นธรรม 
เท่าเทียม เข้าถึงง่าย และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในของบริษัท  
ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระ
ส�าคัญมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มลูค่าของหลกัทรพัย์ ถกูน�าไปใช้ประโยชน์
ในทางทีไ่ม่ถกูต้อง คณะกรรมการบรษิทัได้
ก�าหนดนโยบายการจดัการข้อมลูภายในซึง่
เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการจดัการข้อมลู
ภายในและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศขึน้ 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติและส่ือสารอย่างถูกต้อง 
รวมไปถงึการก�าหนดมาตรการห้ามซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ การรายงานการถือและการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์และสญัญา 
ซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนการเก็บและ 
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ในด้านการก�ากับดูแลให้มีการบริหาร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้จัดให้มี
มาตรการป้องกนัความปลอดภยัของระบบ
คอมพวิเตอร์ และข้อมลูสารสนเทศ ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการข้อมูล
ภายในและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยก�าหนดให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลภายใน 
ห้ามมีการเปล่ียนแปลง ท�าซ�้า ลบทิ้ง 
หรือท�าลายข้อมูลของบริษัท รวมถึงห้าม 
เปิดเผยข้อมลูทีอ่ยูใ่นระบบข้อมลูของบรษัิท 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จัดระบบ 
รักษาความปลอดภัยเพื่อป ้องกันการ 
เข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลบั 
ต ลอดจน ใ ช ้ ง า น ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได ้รับ
อนุญาต

2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน SCGP 
ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส�าคัญ 
และเคารพต่อสทิธมินษุยชนในทกุด้านของ
บุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน 
กฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม 
สนธิสัญญาท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณี 
ที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึงการปฏิบัติตาม 
หลักสิทธมินษุยชนอย่างเท่าเทยีม ปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติหรือกระท�าการละเมิดต่อ
สิทธมินษุยชน ให้การสนบัสนนุส่งเสรมิการ
ปฏบิตัติามหลักสิทธมินษุยชนตลอดห่วงโซ่
คณุค่าของธรุกจิ (Business value chain) 
และให้มีการตรวจสอบและติดตามผล 
ของการจดัการและแก้ไขปัญหาการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงให้การสนับสนุน 
และร่วมมือในการเยยีวยาผลกระทบทีเ่กดิขึน้

2.2.15 นโยบายด้านการบริหารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
SCGP ทุกระดับ ตระหนักและให้ค�ามั่นต่อ
การเคารพในความหลากหลายและการ 
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ทั้งต่อ
บุคคลภายในองค์กร และสังคมภายนอก 

2.2.16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ SCGP  
มหีลักเกณฑ์ กลไก มาตรการการก�ากบัดแูล 
และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามกฎหมาย 
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คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล รวมทัง้ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพือ่ดแูลรับผดิชอบการปฏบิตัติามนโยบาย 
ประเมินผล และทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติเพื่อให ้การ
ด�าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด

2.2.17 นโยบายด้านภาษี
SCGP มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมคีณุธรรมและยดึมัน่ในความรบัผดิชอบ 
ต ่อสังคมและผู ้มีส ่วนได ้ เ สียทุกกลุ ่ม 
จึงก�าหนดนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจ 
และการบ ริหารภาษี สอดคล ้ อ ง กับ
โครงสร้างการท�าธุรกรรมทุกประเภทด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของประเทศทีไ่ด้เข้าไปด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึ
การปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนด
ราคาโอน

2.2.18 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย 
ทรพัย์สนิทางปัญญาด้วยเล็งเหน็ความส�าคัญ 
ของทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงเป็นเครื่องมือ 
ในการสร ้างสรรค ์นวัตกรรมและเป ็น
ทรัพย์สินที่มีค่าที่พนักงานต้องปกป้อง 
รวมท้ังต้องเคารพและไม่ละเมดิในทรพัย์สนิ 
ทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีสาระส�าคัญ
ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานส�าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ การเคารพกฎหมายและ
ยดึหลกับรรษทัภบิาลในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
น�าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
และการใช้ระบบการให้รางวัล ชื่นชม  
และเป็นก�าลังใจแก่พนักงานท่ีมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปัญญา โดยจดั 
ให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายทั้งต่อธุรกิจและผู้อื่น

2.2.19 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัจิรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ 
ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
หลักการพ้ืนฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ทีส่�าคญั การรกัษาข้อมลูภายใน การปฏบิตั ิ
ต ่อกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม รวมทัง้การปฏบิตัหิน้าท่ีด้วย 
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ซ่ึงสอดคล้องกับ 
หลักบรรษทัภบิาล อนัจะท�าให้เกดิการสร้าง 
มลูค่าเพิม่ให้กบับรษิทัและสร้างความมัน่ใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

นโยบายและแนวปฏิบัติ ในส ่วนนี้ ได ้
ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อันจะช่วย
สนับสนุนให้ SCGP สามารถสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีในทางธุรกิจได ้
ในระยะยาวต่อไป ดังน้ี

2.3.1 นโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกรอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็นหลักในการ
ด�าเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
SCGP ให ้ความส�าคัญอย ่างยิ่ ง กับ
ผู ้ ถือหุ ้น  จึ งก� าหนดให ้กรรมการ  
ผู ้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต ้อง
ด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
และอุดมการณ์ของ SCGP ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก ่
ผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่งในระยะยาว เคารพ 
สิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 
ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร ชีแ้จงรายละเอยีด 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวข ้อง
กับเร่ืองที่ต้องให้ผู ้ถือหุ ้นตัดสินใจใน 
ทีป่ระชมุเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 
ห้ามใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผย
สู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท 
ผู ้บริหาร และพนักงานในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู ่สมรสและบุตร 
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น  
และจัดให้มีกรรมการอิสระท่ีท�าหน้าท่ี 
ดแูลผูถ้อืหุ้นรายย่อยและรบัข้อร้องเรยีน 
หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น
ผ่านทางช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
SCGP  เ ชื่ อ มั่ น ว ่ าพนั ก ง าน เป ็ น 
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัย
แห่งความส�าเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน 
ค�านึงถึงความต้องการของพนักงาน 
เพื่อมุ ่ งหวังให ้ เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง พร้อมให้ความมั่นคง
และความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้
ยังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการสรรหา
พนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและ
เง่ือนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม เคารพและปกป้อง
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหาร
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และความสามารถของพนักงานเป็น 
รายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ 
ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน
และดูแลปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ ปลูก 
จติส�านกึและส่งเสรมิในเรือ่งการท�างาน
ด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
มีการบริหารงานตามระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม 
มาตรฐานสากล รวมถึงจัดให้มีช่องทาง 
ในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการด�าเนินธุรกิจและผลการ
ด�าเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังจัดให้มี
ระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของ 
การปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ 
เอสซจี ีแพคเกจจิง้ รวมถงึมกีารปกป้อง
พนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้
รับโทษจากการร้องเรียน (Whistle 
blowing policy)

3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
SCGP มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้า
และบริการได้รับประโยชน์และความ 
พึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ 
และราคาทีเ่ป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนา 

และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยการ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคและผู ้คน
รอบข้าง รวมถงึร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ 
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และส่งเสริมให้
สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้สนิค้าและบรกิาร 
ที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ และตอบสนอง 
ความต้องการของลกูค้าได้ในหลากหลาย 
มิติ พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากร
น้อยลง ประหยัดพลังงาน สามารถ 
หมนุเวยีนใช้ซ�า้ได้ และมอีายกุารใช้งาน 
ที่ยืนยาว ผลิตสินค ้าและบริการที่
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้ง 
ให ้ข ้อมูลที่ถูกต ้องและเพียงพอแก ่
ผู้บริโภค จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่าง
เป็นระบบ ปลอดภัย และไม่น�าข้อมูล
ลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง มีระบบ
การบรหิารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนจัดให้มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
ในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค�าปรกึษา 
วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อ 
ให้ลูกค้าได้รบัความพงึพอใจอย่างสงูสดุ
ในสินค้าและบริการ

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
SCGP ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค ้าที่สุจริต โดยยึดถือการ 
ปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจ้ิง และค�ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาราคาซื้อที่
เหมาะสมและยุติธรรม ค�านึงถึงความ 
สมเหตุสมผลด ้านราคา คุณภาพ 
และบริการที่ได้รับ ก�าหนดระเบียบ
ในการจัดหาและด�าเนินการต่าง ๆ ที่
ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุน
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หลีกเล่ียงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าท่ีละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าท่ีมี
พฤตกิรรมผดิกฎหมายหรอืขดัต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
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5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ
SCGP มีนโยบายในการดูแลคู ่ธุรกิจ
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
ท�างาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ 
โดยพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริม 
การพฒันาขดีความสามารถและพฒันา
ความรู ้ ทั้งในงานและนอกงานของ
คู ่ ธุรกิจให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุน
ให้คูธ่รุกจิมกีารพัฒนาความรู้เพือ่ให้การ
ท�างานเกดิประสิทธภิาพสงูสดุ รวมไปถงึ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คู ่ธุรกิจ
ด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
คูธ่รุกจิ (Supplier Code of Conduct)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
ได ้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกคู ่ค้า/ 
คู่ธุรกิจมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
สนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ท่ีด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และจะไม่
ท�าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่กระท�าผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

6) นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูร่้วมลงทนุ
SCGP เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุน
และปฏิบัติต ่อผู ้ ร ่วมลงทุนทุกราย
อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน  
ตลอดจนให้ความร่วมมอือย่างดกัีบผูร่้วม 
ลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานของกิจการร่วมทนุให้มคีวาม
แขง็แกร่ง สนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และร่วมกนั
พิจารณาก�าหนดแผนธุรกิจของกิจการ
ร่วมทุน พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมท้ัง
ติดตามและผลักดันให้การด�าเนินงาน
ของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมายและแนวทางการพัฒนา

ท่ียั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงาน
ของกิจการร่วมทุนประสบผลส�าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
SCGP มีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อ 
เจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และโปร่งใส โดยยึดม่ันในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อรักษาความ
เช่ือมั่นต่อเจ้าหน้ี SCGP ยังให้ความ
ส�าคญักบัการบรหิารจดัการเงนิทนุให้มี
โครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสม มกีาร
สื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจ
อย่างสม�่าเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน
SCGP ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่
บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปด�าเนิน
ธรุกิจ รวมถงึให้พนกังานและผู้เก่ียวข้อง 
มส่ีวนร่วมในการปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงด ี
ที่ท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการพฒันาศกัยภาพและชวีติความ
เป็นอยู ่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น เช่น 
การพัฒนาอาชีพ การสร ้างชุมชน 
เข้มแขง็ เพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ  
รวมทัง้เสนอความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการ
ด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

9) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงาน
ราชการ
SCGP ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการ
ท�าธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณ 
เอสซจีี แพคเกจจิง้ โดยจะต้องปฏบิตัติาม 
กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง 

อย่างเคร่งครดัและต้องไม่กระท�าการใด ๆ  
ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงาน
ราชการมีการด�าเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ 
และการสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ตลอดจน 
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานราชการ นอกจากนี้ นโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชันยงัมข้ีอก�าหนดในการ
ด�าเนินการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ 
โดยห้ามให้หรือรับสินบนในการด�าเนิน
ธรุกจิทกุชนดิ การด�าเนนิงานของบรษิทั 
และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

10)  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสือ่มวลชน
SCGP เหน็ความส�าคญัของการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน เพื่อให้
สามารถส่ือสารต่อไปยังสาธารณชน 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงก�าหนด 
แนวปฏิบัติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ
ส่ือมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็น
ข้อมลูทีถ่กูต้อง ชดัเจน และตรงประเดน็ 
นอกจากนี้ยังอ�านวยความสะดวกแก่
สื่อมวลชนที่มาติดต่อ เปิดโอกาสให้
สื่อมวลชนสามารถพบปะพูดคุยกับ 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 
เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและ
โรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต
และระบบการบริหารจัดการภายใน
โรงงาน รวมถึงได้รับข้อมูลต่าง ๆ  
ที่ถูกต้อง 

11) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาค 
ประชาสงัคม นกัวชิาการ ผูน้�าความคดิ
SCGP ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ ่ม เปิดเผยข้อมูลการด�าเนิน
ธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร ่งใส  
และตรวจสอบได้ สร้างความสัมพันธ์ 
และกระบวนการการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  121SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ  จากภาคประชาสังคมในทุกส่วน 
เพ่ือให้เกดิแนวทางร่วมกนัในการด�าเนนิ 
ธุรกิจที่ยั่งยืน

12) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
SCGP ด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย 
ในการปฏิบัติต่อคู ่แข่งอย่างยุติธรรม 
ตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริต 
โดยยดึม่ันในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
และจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
ค�านงึถงึจริยธรรมในการประกอบการค้า 
และกฎหมายแข ่ งขันทางการค ้ า  
รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอัน 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็นความลับด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่กระท�าการใด ๆ 
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของคู่แข่ง ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจาก 
ข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการท�าความตกลงใด ๆ กับ 
คูแ่ข่งทีเ่ป็นการลดหรือจ�ากดัการแข่งขนั 
ทางการค้า 

2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ 
ต�่ากว่าร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิตามงบ 
การเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และหลงัหกัส�ารองต่าง ๆ  ทกุประเภทตามที ่
กฎหมายและบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี 
โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับ 
ผลการด�าเนนิงาน โครงสร้างและฐานะทาง 
การเงิน สภาพคล่อง ความจ�าเป็นใน
การลงทุน เพิ่ ม เติ ม  แผนการลงทุน  
การขยายธรุกจิ การส�ารองเงนิไว้เพือ่ช�าระคืน 
เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนด
ไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย ่อย 
ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อผลประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

2.3.3 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการจดัหา 
และคัดเลือกคู ่ค้า  / คู ่ธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง
SCGP จะด�าเนินการจัดหาอย่างมีระบบ 
ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง ท่ีมีการควบคุมอย่างรัดกุม 
ค�านึงถึงความต้องการท้ังในด้านคุณภาพ 
ราคา จ�านวน เวลา การให้บรกิาร การส่งมอบ 
การบริการหลังการขาย การรับประกัน 
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ โดยไม่ท�าธุรกรรมกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท�าผิดกฎหมาย 
ทจุรติ หรอืมพีฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจรติ 
โดยจะคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ  
เป็นธรรม โปร่งใส และสนบัสนนุคู่ค้า/คูธ่รุกจิ 
ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู ่ค้า/คู ่ธุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
ตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
ได้ตามช่องทางที่ก�าหนดไว้ที่ระบบรับ 
ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บนเว็บไซต์ 
https://whistleblowing.scg.com/
external/pkg

2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี  
แพคเกจจิ้ง
SCGP ได ้จัดท�าจรรยาบรรณคู ่ธุรกิจ
เอสซีจี แพคเกจจิ้้ง (Supplier Code  
of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของ SCGP 
มีความเข ้าใจที่ถูกต ้อง และน�าไปใช ้ 
เป็นมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน 
โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1) จริยธรรม
ทางธุรกิจ 2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 
3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
4 )  ส่ิ งแวดล ้อม และ 5)  กฎหมาย 
และข้อก�าหนด
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จรรยาบรรณธุรกิจ

SCGP ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็นธรรม ซ่ึงได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและตั้งอยู ่
บนพืน้ฐานของผลประโยชน์ทีส่มดลุและยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัจิรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ ขึน้เพือ่เป็นคูมื่อให้กรรมการ
บริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเข้าใจ 
ในหลักการ และมีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ประกอบด้วยหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างพร้อมค�าแนะน�าในการพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ 
และจ�าเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กร รวม 12 เรื่อง ดังนี้

ด้านคุณธรรม ด้านการดูแลทรัพย์สิน

1 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 7 การปฏบิตัต่ิอข้อมลูและทรัพย์สนิ (รวมถงึทรัพย์สนิทางปัญญา)

2 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 8 การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

ด้านจริยธรรม ด้านการท�าธุรกิจ

3 การต่อต้านคอร์รัปชัน 9 การท�าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

4 ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง 10 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 11 การแข่งขันทางการค้า

6 การด�าเนินการด้านการเมือง 12 การป้องกันการฟอกเงิน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติและตัวอย่างใน
จรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ ให้มคีวาม
ชัดเจนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และครอบคลุม 
การด�าเนินธุรกิจที่หลากหลายของ SCGP 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
เพือ่การเตบิโตและการสร้างคุณค่าทีย่ัง่ยนื 
โดยมุ่งให้สามารถน�าไปปรับใช้ในบริษัท 
และบริษทัย่อยได้ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้
บริษัทได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ฉบบัเตม็บนเว็บไซต์ของบรษิทั 
(www.scgpackaging.com)

บริษัทได้จัดท�าสื่อวิดีโอส�าหรับพนักงาน
ในรูปแบบ e-Learning โดยมีตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ในแต่ละเรื่อง เพื่อให ้พนักงานเข ้าใจ 
หลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจ้ิง ทั้ง 
12 เร่ือง และสามารถน�าไปปฏิบัติได้  
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในกรณีที่พนักงานอาจพบเห็น
การกระท�าผิดจรรยาบรรณ จัดหลักสูตร 
อบรมในเรือ่งการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ 
ให้เป็นส่วนหนึง่ของการปฐมนเิทศพนกังาน 
ใหม่ และพนักงานในระดับหัวหน้างาน  
นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงาน 
คนไทยทุกคนต้องผ่านการทดสอบ Ethics 
e-Testing เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้พนกังาน 
ได้ทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง อย่าง 

สม�า่เสมอ ผลจากการท�าแบบทดสอบ Ethics 
e-Testing จะรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ และพิจารณาแนวทาง 
การปรับปรุงเพื่อส ่งเสริมในเรื่องการ 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์ SCGP

ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บริษัทถือเป็นการ
กระท�าผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ซึ่ง 
ได้ก�าหนดแนวทางการลงโทษและมุ่งเน้น 
การจัดการแก ้ ไขเพื่อไม ่ ให ้ เกิดกรณี
ดังกล่าวซ�้า ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที ่
กฎหมายก�าหนดไว้หากเป็นกระท�าความผดิ 
ตามกฎหมาย 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั 

ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ 

การก�ากบัดแูลกิจการในรอบปีทีผ่่านมา

บริษัทได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ 
Corporate Governance Code (CG 
Code) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของ 
SCGP เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ
บริษัทได ้ก� าหนดให ้ มีวาระพิจารณา 
ทบทวนกฎบตัรและนโยบายด้านบรรษทัภบิาล 
ของ SCGP อย ่างน ้อยป ีละ 1 ครั้ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแล 
และยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดแูลกจิการ 
ของบริษัทให้สอดคล้องกับ CG Code 
และแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ท้ังในระดับ
ประเทศและระดับสากลอย่างสม�่าเสมอ 
โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
บรรษทัภิบาลและสรรหาพจิารณาทบทวน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 
ในเรื่องโครงสร ้าง หน้าท่ี และความ 
รับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะ 
กรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงใด ๆ  เกีย่วกับกฎบตัร 
และนโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
บรษัิท เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมและทนัสมยั 
อยู่เสมอ

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทได้ทบทวน
การน�า CG Code มาใช้กับ SCGP และ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตาม CG Code ซ่ึงผลการประเมินการ 
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตาม CG Code 
ทัง้ 8 ประการได้คะแนนเกนิกว่าร้อยละ 90 
ท่ีบริษัทก�าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน จงึมัน่ใจ 
ได้ว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ 
ในหลักการและแนวปฏิบัติตาม CG Code 
ในการน� า ไป ใช ้ ส ร ้ า งคุณค ่ า ให ้ แก  ่
กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 
ได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติด ้าน
บรรษัทภิบาลเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี เพื่อให้
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจที่ซับซ้อน
และหลากหลายมากข้ึนรวมทั้งมีธุรกิจ 
ในต่างประเทศกว้างขวางมากขึ้น

• นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา 
• นโยบายด้านภาษี 
• นโยบายด้านการบรหิารความหลากหลาย 

และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
• แนวปฏิบัติในกรณีที่กรรมการบริษัท

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และ

• แนวปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ
บริษัท

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ทบทวน
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลและมีมติอนุมัติ
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเสนอให้ปรับปรุงนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทาง 
การก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีอง SCGP เหมาะสม 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ข้อก�าหนดทางกฎหมาย และ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการก�ากับดูแลกิจการ 
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาล 
ที่ปรับปรุงในปี 2564 มีดังนี้

• จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
• โครงสร้างบรรษทัภบิาลเอสซจี ีแพคเกจจิง้
• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ 
• กฎบัตรส�านักงานตรวจสอบ 
• นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติ และ 

การสรรหากรรมการบริษัท 
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
• นโยบายป ้องกันความขัดแย ้งทาง 

ผลประโยชน์ 
• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และ
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย

ในปี 2564 บริษัทได ้ส ่งเสริมการให ้
สิทธิอื่นแก่ผู ้ถือหุ ้นนอกเหนือจากสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียง ได้แก่ การให้
สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นป ี  2564 เพื่อ
แสดงความคิดเห็นและสอบถามบริษัท 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และได้

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง 
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ทั้งที่ 
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบ 
ฉันทะ โดยบริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือ
มอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
ให้ผู ้ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังสามารถดาว์นโหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย การให้สิทธิ
ผู ้ถือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุม 
และการเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเข้าเป็น 
กรรมการล่วงหน้าส�าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 โดยก�าหนด
ระยะเวลาขอให้เสนอล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 
วนัที ่2 สงิหาคม - วนัที ่2 พฤศจกิายน 2564  
และได้เผยแพร่การให้สทิธดิงักล่าวบนเวบ็ไซต์ 
ของบริษัท (www.scgpackaging.com) 
และบนเว็บไซต ์ของตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย

บริษัทได ้จัดให ้ มีช ่องทางการสื่อสาร
ข ้อมูลของบริษัทหลากหลายมากขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานประจ�าปี การเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของบริษัทและบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายย่อย ผู ้ถือหุ ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ 
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยด�าเนินการ 
ผ่านช่องทางโทรศพัท์ อเีมล และการประชมุ 
ซ่ึงมีทั้ง Online และ Physical Meeting 
ซ่ึงในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ 

• การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและ
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท 
(Analyst Conference และ Press 
Conference) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง  

• การจดักิจกรรม Non-deal Roadshow 
และร่วมงานประชุมที่จัดโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ส�าหรับชี้แจงข้อมูลประจ�า
ไตรมาสแก่นักลงทุนสถาบันและผู ้ท่ี
สนใจ รวม 25 ครั้ง
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• การประชุมและสื่อสารผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ (Conference call) กับ 
นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ รวม 
418 ครั้ง

• การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู ้ลงทุน (SET Opportunity 
Day) ซึ่ งจัดโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ส�าหรับนักลงทุน 
รายย่อยและผู ้ที่สนใจท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ ทกุไตรมาส รวม 8 ครัง้

• การจัดท�าจดหมายข ่าวที่ เกี่ยวกับ 
ผลประกอบการของบริษัทและความ
คืบหน้าในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 
รวม 15 ฉบับ

การก�ากับดูแลกิจการของ SCGP ในปี 
2564 มีความก้าวหน้าและพัฒนาจาก
ปีที่ผ ่านมาอย ่างต ่อเ น่ือง เป ็นผลให ้
บริษัทได้รับผลการประเมินในเร่ืองการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ดังนี้

• ได้รับการประเมินคะแนนระดับดีเลิศ 
หรือ 5 ดาว จากการประเมินตาม
โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2564 (CGR 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รบัการประกาศจากตลาดหลักทรพัย์
แห ่งประเทศไทย ให ้ เป ็นหนึ่ ง ใน
รายชื่อหุ ้นยั่ งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) 
ประจ�าปี 2564

• ได้รบัรางวลั SET Awards 2021 ซึง่จดั
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ ่ มรางวั ล  Susta inab i l i ty 
Excellence ในประเภท Rising Star 
Sustainability Awards ส�าหรบับรษิทั
จดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตาม 
ราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 
ที่มีการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี  ค�านึงถึงผู ้มีส ่วนได ้เสีย  

พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู  ่
ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ

• ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ซึ่งจัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ่มรางวัล Business Excellence 
ในประเภท Best Deal of the Year 
Awards ทีม่คีวามยอดเยีย่มและโดดเด่น 
ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าเสนอขาย 
สูงกว่า 3,000 ล้านบาท

• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม 
จากการประเ มิน คุณภาพการจัด 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564  
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 232 (8/2564) เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจกิายน 2564 ได้มมีตอินมัุตใิห้ปรบัปรงุโครงสร้างบรรษทัภิบาล 
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีผลตั้งแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  
เป็นต้นไป โดยได้เพิ่มเติมคณะท�างาน Compliance Monitoring 

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืน ๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

และคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG Committee) ขึ้น  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ในการสร้างคณุค่าและความยัง่ยนื 
แก่องค์กรและสังคมโดยรวม ตามที่แสดงในแผนภาพ ดังนี้  
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ผู้ถือหุ้น

Planning & Risk 
Management

สายธุรกิจเยื่อ 
และกระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติการ

กจิการบรรจภุณัฑ์ 
จากวัสด ุ

สมรรถนะสูง 
และพอลิเมอร์

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารสายธุรกิจ

ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ  
กิจการเยื่อ 
และกระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติการ 

กิจการกระดาษ
บรรจุภัณฑ์

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติการ 

กิจการบรรจภุณัฑ์ 
จากเยื่อ 

และกระดาษ

ESG
Committee

คณะกรรมการบริษัท

Compliance
Monitoring
Committee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณาค่าตอบแทน

คณะจัดการคณะกรรมการ
บุคคล

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

สำานักงานตรวจสอบ

คณะจัดการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

สายการรายงาน

ประธานเจ้าหน้าที ่
บรหิารสายการเงนิ
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ

12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: 
(1) กรรมการล�าดับที่ 1 - 11 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 กรรมการล�าดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(2) กรรมการล�าดับที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
(3) กรรมการล�าดับที่ 3 และ 5 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
(4) กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองในจ�านวนสามคนคือ นายชลณัฐ ญาณารณพ หรือ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม หรือ นายวิชาญ จิตร์ภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 12 คน โดยมีกรรมการ
อิสระจ�านวน 8 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด มกีรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�านวน 11 คน คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจ�านวน

กรรมการบรษิทัทัง้หมด ประธานกรรมการ
บริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระในเร่ือง 
การถือหุน้ไว้ทีไ่ม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวน 
หุ ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง
รายนั้น ๆ ด้วย จึงท�าให้หลักเกณฑ์การ 
ถือหุ้นที่บริษัทก�าหนดไว้นี้เข้มกว่าเกณฑ ์
ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน  
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กรรมการที่

เป็นผู้บริหาร 

1 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่

ของคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก�าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
ไ ว ้ ในกฎบั ตรคณะกรรมการบริษั ท 
โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี

บ ริ ษั ท ก� า ห น ด อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 
คณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บคุคล 
ที่มีความรู ้ ความสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็น

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในปี 2564 เฉลี่ย 2.09 ปี

กรรมการทั้งหมด

12 คน

เป็นกรรมการอิสระ 

8 คน (66%) 

กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร

11 คน

กรรมการหญิง

3 คน (25%)

8%
92%

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (จ�านวนกรรมการในแต่ละสาขา)

ธุรกิจหลัก 
SCGP

5
การวางแผนกลยุทธ์

11
การสอบทานงบการเงิน

8

ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจ 
ของ SCGP

7
การบริหารความเสี่ยง

9
สิ่งแวดล้อม สังคม  
และการกำากับดูแล (ESG)

7

ธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ

8
การกำากับดูแลกิจการ
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

9
กฎหมายธุรกิจ 
และการลงทุน

3

ตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์
อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ ์
ด้านสุขภาพและการแพทย์

2
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ

ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบริษัทย่อย (Board skills matrix)  
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
รวมถึงมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
มีภาวะผู ้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล และ

สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างเพยีงพอ โดยไม่จ�ากดัเพศ อาย ุเชือ้ชาติ 
ชาติพันธุ์ สัญชาติ ประเทศที่ถือก�าเนิด 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือทักษะ
วิชาชีพ 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ 
Corporate Governance Code 
(CG Code) ที่แนะน�าโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการก�าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ทั้ ง น้ีขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.
scgpackaging.com) และสรุปไว ้ใน
หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการของรายงานนี้
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(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการตรวจสอบ

3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท

(ข) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ: 
(1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชาลี จันทนยิ่งยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 230 (6/2564) เมื่อวันที่  

31 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564
(2) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 230 (6/2564) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 17 กันยายน 2564  
(3) นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชาลี จันทนยิ่งยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 230 (6/2564) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

16 กันยายน 2564 
(4) กรรมการล�าดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ:	
(1) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 (3/2564) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
(2) นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 (3/2564) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 27 เมษายน 2564
(3) กรรมการล�าดับที่ 1 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และ (ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อย 
มคีวามอสิระและเป็นกลาง โดยประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชดุย่อย กฏบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย 
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com) และสรุปไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการของรายงานนี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

ก) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหาร จ�านวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

3. นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

4. นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 
และพอลิเมอร์

5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ

6. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

7. นายสมภพ วิทย์วรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ

8. นางนดารัตน์ ป้อมตรี ผู้อ�านวยการส�านักงานบัญชี

หมายเหตุ:
(1) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน แทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564
(2) นายสมภพ วิทย์วรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ แทนนายดนัยเดช เกตุสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัท ปรากฏในประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ

ข) คณะจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะจัดการ จ�านวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

3. นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

4. นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 
และพอลิเมอร์

5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ

6. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

7. นายสมภพ วิทย์วรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  131SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



คณะกรรมการ 
และคณะจัดการ
ของบริษัท



นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ	69	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

ตำาแหน่ง

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts 
สหรัฐอเมริกา

• Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts  
สหรัฐอเมริกา

• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, 
Asian Institute of Technology ประเทศไทย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตนิยิมอนัดบัหนึง่) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธรุกิจดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท 
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจุภณัฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภณัฑ์ด้านสขุภาพและการแพทย์
• ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดับภูมิภาค การบรหิารความแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรม
• ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ บรหิารองค์กรขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย

• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (3)

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บรษัิทเซน็ทรัล รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
• ต้ังแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  

  (เริ่มเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  
  (เริ่มเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (15)

• ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ต้ังแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ�านวยการ วชิราวุธวิทยาลัย

• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิวชริาวธุวทิยาลัย
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย
• ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand 

  Development Research Institute (TDRI)
• ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา ส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• 2561 - 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ของหน่วยงานรัฐ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขัน 

  ของประเทศ
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติคณะกรรมการ
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นายชลณัฐ ญาณารณพ

อายุ	62	ปี

ตำาแหน่ง

• รองประธานกรรมการ  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Chemical Engineering, Imperial College, University of 
London สหราชอาณาจักร

• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกยีรตินยิมอนัดบั 2) 
Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School 
สหรัฐอเมริกา

• Inno-Leadership Program, INSEAD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16  
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท 
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ขนาดใหญ่
• ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการท�างานแบบเดิม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทศาสตร์และ 
  การย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สภา 
  กาชาดไทย

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี  

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.)
• ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต ์

  แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการอ�านวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2561 - 2562 Chairman of the Members Council, Long Son  
  Petrochemicals Company Limited, ประเทศเวียดนาม 

• 2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• 2560 - 2563  กรรมการ SENFI UK Limited สหราชอาณาจักร
• 2560 - 2562  รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
• 2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (ชือ่เดิม Norner Holding AS) 

  ประเทศนอร์เวย์
• 2557 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน)
• 2556 - 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
• 2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด  

  (มหาชน)
• 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,  

  ประเทศอินโดนีเซีย*
• 2551 - 2564 Authorized Representative at the Members Council, 

  Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  ประเทศเวยีดนาม
• 2548 - 2562  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2550 - 2551 นายกสมาคมวศิวกรรมเคมแีละเคมีประยกุต์แห่งประเทศไทย
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ากัด
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ�ากัด
• 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: 2,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00006)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 

อายุ	60	ปี
เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2562)

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านบัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย (2)

• ตั้งแต่ 2563  กรรมการอสิระ บริษัทอนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทแม็คกรุ๊ป  

 จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

• ตั้งแต่ 2564  กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2562  ประธานกรรมการ บริษัทบูโอโน่ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

  (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2561  กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี  
  เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2559 - 2564 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2559 - 2560 ที่ปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

  และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง  

  จ�ากดั

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)
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นายชาลี จันทนยิ่งยง

อายุ	65	ปี
เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัติเป็นกรรมการอสิระ (ต้ังแต่วันท่ี 21 มิถนุายน 2562)

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master in Business Administration (Finance) Texas A&M 
University สหรัฐอเมริกา

• พาณชิยศาสตรบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006), SASIN GRADUATE 

Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 in collaboration with Kellogg School of Management, 

Northwestern University, Chicago. IL สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ 

ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 7/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย

• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013 สมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Boards that Make a Difference (BMD) 10/2020 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit  
Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

• ตั้งแต่ 2562  ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทส�านักหักบัญชี  
  (ประเทศไทย) จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการอทุธรณ์ บรษัิทตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562 - 2564 ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย

• 2562 - 2564 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี  
  แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2560 - 2563 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 - 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 - 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2558 รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

  และตลาดหลักทรัพย์

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)
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นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

อายุ	66	ปี
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วนัที ่21 มถินุายน 2562) 

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Business Administration (Finance), Katholieke University 
ประเทศเบลเยียม

• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Management Program, Wharton School of Management 

สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต ่างประเทศ  

การบริหารความเสี่ยง การด�าเนินนโยบายการเงิน และการธนาคารกลาง

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด ้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์

ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับกองทุน 
  เพือ่รกัษาสภาพคล่องของการระดมทนุในตลาดตราสารหน้ี 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน กองทุน 
  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะอนกุรรมการก�ากบัดแูลการลงทนุหาผลประโยชน์ 

  จากเงนิและทรพัย์สินของกองทนุ กองทนุเพือ่ความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ตั้งแต่ 2562 ผู ้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 

  ระหว่างประเทศกลาง
• ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกองทนุดชันพัีนธบตัรไทย 

  เอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2561 - 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

• 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• 2559 - 2564 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน  

  กองทุนประกันสังคม
• 2559 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์สขุุมวทิ จ�ากดั
• 2558 - 2559 ที่ปรึกษาผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2556 - 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจ้าง ชดุท่ี 19 กระทรวงแรงงาน
• 2555 - 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 

  กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
• 2555 - 2558 กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
   กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคาร 

  แห่งประเทศไทย
   กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  

  ธนาคารแห่งประเทศไทย
   รองผูว่้าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2554 ผูช่้วยผูว่้าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2553 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบาย 

  สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2548 - 2552 ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายตลาดการเงนิและบรหิารเงนิส�ารอง 

  สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  137SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

อายุ	66	ปี
เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัติเป็นกรรมการอสิระ (ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2562)

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

21 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย 
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิยิมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปรญิญานติิศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์ สาขานติศิาสตร์ ประเภทวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 

สถาบันวิทยาการค้า (TEPCoT)
• วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
• ประกาศนยีบตัรหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Director Executive Program) 

School of Management มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรกรรมการบรษิทั (Certificate of Completion on 

Company Directors) สถาบนักรรมการแห่งออสเตรเลยี ประเทศออสเตรเลยี
• ประกาศนียบัตรส�าหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program)  

เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหาร 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

• ด้านการก�ากับดแูลกิจการ การบรหิารองค์กรขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
• ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย (1)

• ตั้งแต่ 2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ 
 บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ�ากดั (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2564 ที่ปรึกษา บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัทวี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทโชติวัฒน ์

 อุตสาหกรรมการผลิต จ�ากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย  

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563  กรรมการในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก 

 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 (โควิด-19) (ศบศ.)

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ�านวยการ  
 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ 
 นวัตกรรมแห่งชาติ

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูป 

 กฎหมายในระยะเร่งด่วน
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

 ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2560  ประธานคณะกรรมการ บริษัทชวีามติร วสิาหกจิเพ่ือสงัคม จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
• ตั้งแต่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภา 

 หอการค้าแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2536  กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562 - 2564 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• 2552 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด
• 2561 - 2564 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชคาร จ�ากัด
• 2560 - 2564 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จ�ากัด
• 2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• 2542  กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

• ของตนเอง: (ไม่มี) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)
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นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

อายุ	62	ปี
เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วันท่ี 24 มีนาคม 2563)

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

24 มีนาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัซานตาคลาร่า สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์
ขององค์กรขนาดใหญ่

• ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�างาน 

• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (57)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทโซดาบิซ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทกวิ จ�ากัด 
• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสฤก จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (32 บริษัท)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล 
• กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
• ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) 
• กรรมการอ�านวยการส�านักเคเอ็กซ์  
• กรรมการยทุธศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
• กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)   
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
• ทีป่รกึษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาภารกิจการส่งเสรมิระบบการน�าผลงานวจิยั 

และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

• กรรมการอ�านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาการจัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร ์
ด้านการอดุมศกึษาและพฒันาก�าลังคนของประเทศ ส�านกังานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   

• กรรมการบรหิารการส่งเสรมิและพฒันาก�าลงัคนให้มทีกัษะชัน้สงูตามความ 
ต้องการของประเทศ กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

• กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ 
Partnership School เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบาย Thailand 4.0  ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

• กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• กรรมการสรรหากรรมการอ�านวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
• ประธานมูลนิธิสายธาร

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562 - 2564  กรรมการผู ้ ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

• 2561 - 2564  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย

• 2561 - 2564  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - 2564  ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
• 2558 - 2564  กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2561 - 2562  คณะกรรมการด�าเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 

  จัดการสถานท่ีศึกษาในรูปแบบ Partnership School  
  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

• 2560 - 2562  คณะท�างานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
  ศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)

• 2559 - 2562  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• 2557 - 2561  กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒ ิสถาบนัอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง
• 2556 - 2561  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
• 2556 - 2559  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2530 - 2556  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร  

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)
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นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

อายุ	56	ปี
เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วันท่ี 30 มีนาคม 2564)

ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State 

University สหรัฐอเมริกา
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the 

Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, 
University of Michigan สหรัฐอเมริกา

• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross 
Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา

• Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for 
Professional Development, Stanford University สหรัฐอเมริกา

• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 16)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท 
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

ขนาดใหญ่
• ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ

และการแพทย์
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�างาน 
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2562  ที่ปรึกษา  หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันยาง 

 เท็กซ์ไทล์ (19 บริษัท)
• ตั้งแต่ 2544  กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ 
• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย 
• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)
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นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

อายุ	57	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564) 
ตำาแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

17 กันยายน 2564
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ Northrop 
University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยติุธรรมระดับสงู (บ.ย.ส) รุน่ 19 วทิยาลยัการยตุธิรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ ่น 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการท�างานแบบเดิม
• ด้านการก�ากับดแูลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (2)

• ต้ังแต่ 2563 ประธานกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน
 ตั้งแต่ 2561 กรรมการก�ากับความเสี่ยง
 ต้ังแต่ 2558 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บรษิทัธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) (KBANK)
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการการลงทุน
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
 ตั้งแต่ 2558 กรรมการ
  บริษัทดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (DUSIT)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (30)

• กรรมการในกลุ่มบริษัทดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) (21 บริษัท)
 ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเดอะคุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเดอะฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จ�ากัด 
 ต้ังแต่ 2562 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
 ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทเอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2561 กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd.
 ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทดุสิต กูร์เมต์ จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทดุสิต ฟู้ดส์ จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทอาศัย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2560 กรรมการ D & J Co., Ltd
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทวิมานสุริยา จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จ�ากัด
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
 ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
 ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2563 ประธานคณะอนกุรรมการเรือ่ง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรปู 
 ประเทศด้านวฒันธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศนิทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ตั้งแต่ 2563 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบณัฑติ 
 ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2559 Member of the International Advisory Board of Ecole  

 Hôtelière de Lausanne
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช
• ตั้งแต่ 2557 กรรมการอ�านวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2561 - 2563 กรรมการ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน)  
• 2559 - 2563 กรรมการ บริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
• 2560 - 2561 กรรมการอสิระ กรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทสายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

 บริษัทไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่  

 บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• 2554 - 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 

 ก�าหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและก�ากับ 
 ดูแลกิจการ บริษัทซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จ�ากัด (มหาชน)  

• 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร 
 บริษัทเชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด  

• 2554 - 2558 กรรมการบริหาร บรษิทัแอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) 
• 2553 - 2554 ผู้จัดการท่ัวไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิสเซส  

 IBM ASEAN 
• 2552 - 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 IBM, New York, U.S.A. 
• 2550 - 2552 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN 
• 2546 - 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด 
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  141SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



นายธีรพงศ์ จันศิริ 

อายุ	56	ปี

ตำาแหน่ง

• กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

16 กันยายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการ มหาวทิยาลัยซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ การบรหิารองค์กรขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 10/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (3)

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2556  กรรมการและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทไมเนอร์  

 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2533  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทัไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 

 จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (39)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทบีม เดต้า จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการบริหาร บริษัทอินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2563  กรรมการบริหาร บริษัทฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ�ากดั
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2562  กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยนพัฒนาไม้กฤษณา จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททุนธนศิริ จ�ากัด  

 (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไทยยูเน่ียน พร้อพเพอร์ตี ้ดเิวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์  

 โฮลดิ้ง จ�ากัด (Hong Kong)
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร บริษัทไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง  

 (ไชน่า) จ�ากัด (China)
• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร  

 (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี  

 (Red Lobster) (USA)
• ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษัทแพ็คฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษัทโอคินอสฟู้ด จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2553  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเน่ียน อินเวสเม้นท์  

 โฮลดิ้ง จ�ากัด (Mauritius)
• ตั้งแต่ 2553  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน ยุโรป (France)
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (USA)
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จ�ากัด (USA)
• ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัททีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทบีส ไดเมนชั่น จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2542  กรรมการบริหาร บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 

 (ชื่อเดิม บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน))
• ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัทไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ากัด (USA)
• ตั้งแต่ 2539  กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการบริหาร บรษิทัไทยยเูนีย่น นอร์ท อเมรกิา จ�ากดั (USA)
• ตั้งแต่ 2538  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยเูนีย่น กราฟฟิกส์ จ�ากดั
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทไวยไทย จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2532  กรรมการบริหาร บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากดั
• ตั้งแต่ 2531  กรรมการ บริษัทจันศิริ เรียล เอสเตท จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2531  กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จ�ากัด
• ตั้งแต่ 2527 กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2559 - 2564 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จ�ากัด
• กรรมการ บริษัทไทยยูเนี่ยน ครอว์ฟิช ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัทเจ้าพระยาห้องเย็น จ�ากัด
• กรรมการ บริษัททักษิณสมุทร จ�ากัด
• กรรมการอ�านวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
• กรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย  

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)

142  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ	52	ปี

ตำาแหน่ง

กรรมการ

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท MBA (Distinction), London Business School  
สหราชอาณาจักร 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, The 

University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University 

สหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School 

สหรัฐอเมริกา
• Climate Action Leaders Forum #รุ ่นท่ี 1 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
และ United Nations Development Program (UNDP)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

ขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
• ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการท�างานแบบเดิม
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (1)

• ตั้งแต่ 2565 รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และดูแลงานการเงินและ 
  การลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (28)

• ตั้งแต่ 2564 คณะผูท้รงคณุวฒุ ิสมาคมการจัดการธรุกจิแห่งประเทศไทย 
  ร่วมกับสถาบนับณัฑิต บริหารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 

  ประเทศอินโดนีเซีย*
• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ 

ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเอสซจีตีามท่ีได้รับมอบหมาย (24)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2563 - 2564 Project Director โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการ 
  ช�าระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

• 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน  
  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

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

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

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นายวิชาญ จิตร์ภักดี

อายุ	55	ปี

ตำาแหน่ง

• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University 
of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, 
Harvard University สหรัฐอเมริกา

• Executive Education Program, Columbia Business School, 
Columbia University สหรัฐอเมริกา 

• Management Development Program XIX, The Wharton School, 
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

• Building Competitive Advantage Through Operations Program, 
Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and 
Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน (วตท.)

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
• ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและ

ภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการท�างานแบบเดิม
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

  ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (10)

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บริษทัร่วม 
และบริษัทอ่ืน ๆ ของ SCGP ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซเิมนต์ไทย 
  จ�ากัด (มหาชน)

• 2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
• 2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
• 2557 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั
• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.  

  ประเทศฟิลิปปินส์
• 2554 ผูอ้�านวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
• 2553 - 2554 ผูอ้�านวยการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน บรษิทัเอสซจี ีเปเปอร์  

  จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and  

  Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บริษัทในเครือ

กรรมการบริษัท หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น) หุ้นกู้ (จำานวนหน่วย) หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น) หุ้นกู้ (จำานวนหน่วย)

ณ วันที ่
1 มกราคม

2564

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบัญชี

ณ วันที่  
1 เมษายน

25645

ณ วันที่  
31 ธนัวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบญัชี

ณ วันที ่
1 มกราคม

2564

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบญัชี

ณ วันที่  
1 มกราคม

2564

ณ วันที่  
31 ธนัวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง 

รอบปีบญัชี

1. นายประสาร ไตรรตัน์วรกุล - - -	 5,000 5,000 - - - - 25,000** 35,000** 10,000**

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ 2,607 2,607 -	 2,200 2,200 - 18,500* 18,500* - 56,000** 55,000** (1,000**)

3. นางไขศร ีเนือ่งสกิขาเพียร - - - - - - - - - - - -

4. นายชาลี จันทนยิ่งยง - - - - - - - - - - - -

5. นางผ่องเพญ็ เรอืงวรียทุธ - - - - - - - - - - - -

6. ศาสตราจารย์พิเศษ 
 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

- - - - - - - - - 1,000** 1,000** -

7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ - - - - - - - - - - - -

8. นายวบิลูย์ ตวงสทิธสิมบตัิ - - - - - - - - - - - -

 คู่สมรส 	1,042 	1,042 -	

9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ - - - - - - - - - - - -

10.นายธีรพงศ์ จันศิริ 2,000 - (2,000) - - - - - - - - -

11.นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอดุม - - - - - - - - - - - -

12.นายวิชาญ จิตร์ภักดี - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ:
1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด ค�าว่า “บรษิทัในเครอื” หมายถงึ บรษิทัมหาชนจ�ากดับรษิทัหน่ึงซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทมหาชนจ�ากดับรษัิทใดบรษัิทหนึง่หรือหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
 *หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
 **หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัดให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เสนอขายครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
6. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
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ประวัติคณะจัดการ
นายวิชาญ จิตร์ภักดี

อายุ	55	ปี

ตำาแหน่ง

• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, 
The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 
School, Harvard University สหรัฐอเมริกา

• Executive Education Program, Columbia Business School, 
Columbia University สหรัฐอเมริกา 

• Management Development Program XIX, The Wharton School, 
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

• Building Competitive Advantage Through Operations Program, 
Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce 
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.)

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค และการบรหิาร

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
• ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรม

และภาคธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการท�างานแบบเดิม
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย 

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
• ต้ังแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

  ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (10)

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

• 2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
• 2560 - 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
• 2557 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากดั
• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.  

  ประเทศฟิลปิปินส์
• 2554 ผู้อ�านวยการฝ่ายจดัหา บรษิทัสยามคราฟท์อตุสาหกรรม  

  จ�ากัด
• 2553 - 2554 ผู ้อ�านวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี  

  เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp  

  and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์

อายุ	59	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 
School สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์

ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)  

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการบรหิาร สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการลุ่มน�้า ผู้แทนองค์กรภาคอุตสาหกรรม ในเขต 
  ลุ่มน�้าแม่กลอง

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ต้ังแต่ 2562 กรรมการ กลุ่มอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษ สภาอตุสาหกรรม 

  แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
• ต้ังแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

  ประเทศอินโดนีเซีย* 

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (10)

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ  
ของ SCGP ที่อยู ่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2563 - 2564 ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
• 2563 - 2564 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
• 2561 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัไทยเคนเปเปอร์ จ�ากดั (มหาชน)
• 2557 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการ Vina Kraft Paper Company Limited  

  ประเทศเวียดนาม

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คูส่มรส/บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ: 1,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  147SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



นายสุชัย กอประเสริฐศรี

อายุ	54	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

School สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 86/2010 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Director Certification Program (DCP) 141/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

• ตั้งแต่ 2564 1st Vice President ในนามตัวแทนจาก TCG, Asian  
   Corrugated Case Association (ACCA) Committee

• ตั้งแต่ 2563 Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock  
   Company ประเทศเวียดนาม*

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (21)

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอืน่ ๆ 
ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2560  Corporate Marketing Director บริษทัเอสซจี ีแพคเกจจ้ิง 
   จ�ากัด (มหาชน)

• 2560  Managing Director บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง  
   จ�ากัด (มหาชน) 

• 2558  General Manager บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด  
   ดูแลโรงงานกล่องบรรจุภณัฑ์ในภาคตะวนัออกและประเทศ 
   อินโดนีเชีย 

• 2556  Regional Operations Director บริษัทกลุ ่มสยาม 
   บรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะ: 40,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 0.00093)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

148  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นายกรัณย์ เตชะเสน

อายุ	53	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง 
และพอลิเมอร์

• กรรมการผู้จัดการ บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• CBI (Confederation of British Industry) Scholarship  
สหราชอาณาจักร

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business  
School สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์
ขององค์กร

• ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ การบรหิารองค์กร การบรหิารทรพัยากรบุคคล
• ด้านการเจรจาการควบรวมหรือการร่วมหุ้นกิจการ
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย 

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

• ตั้งแต่ 2563 รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ ์
  และรี ไซ เคิ ล เพื่ อสิ่ ง แวดล ้ อม  สภาอุ ตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (17)  

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอืน่ ๆ 
ของ SCGP ทีอ่ยูน่อกตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2556 Business Integration Director  
  บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

• 2555 Director-Regional Operations  
  บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

• 2553 Director and General Manager  
  บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

• 2552 Market and Sales Director 
  บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  149SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์

อายุ	57	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท MSC., Paper Science and Engineering, Western 
Michigan University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• Advanced Management Program (AMP), IMD business school 
(IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์

ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
• ด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• D i rector  Accred i tat ion Program (DAP)  168/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Statements for Directors (FSD) 41/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย 

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

• ตั้งแต่ 2563 รองประธาน กลุ ่ม อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตัง้แต่ 2563 กรรมการบรหิาร สมาคมอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษไทย

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (21)

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ 
ของ SCGP ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2557 President & CEO - United Pulp and Paper Co., Inc. 
  ประเทศฟิลิปปินส์

• 2556 ผู ้อ�านวยการโรงงานวังศาลา บริ ษัทสยามคราฟท ์
  อุตสาหกรรม จ�ากัด 

• 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทักระดาษสหไทยอตุสาหกรรม จ�ากดั
• 2549 ผู ้อ�านวยการศูนย ์พัฒนาผลิตภัณฑ ์และเทคโนโลยี  

  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)

150  I  รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นายสมภพ วิทย์วรสกุล

อายุ	51	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท Master of Science, Paper Sciences and Engineering, 
University of Washington สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี Mechanical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท 
• การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหาร 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์เพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

• ตั้งแต่ 2564 Vice Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock  
  Company ประเทศเวียดนาม*

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (15)

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม รวมทัง้บรษิทัอืน่ ๆ 
ของ SCGP ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2558 - 2561 Engineering Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
  จ�ากัด (มหาชน)

• 2555 - 2558 Plant and Construction Manager บริษัทเอสซีจี  
  เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2551 - 2555 Engineering Department Manager บรษิทัอตุสาหกรรม 
  กระดาษคราฟท์ไทย จ�ากัด

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม
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นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ

อายุ	49	ปี

ตำาแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี Bachelor of Science, Mechanical Engineering, 
University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำานาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ของ

องค์กรขนาดใหญ่
• การบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค และการบริหารความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Corporate Governance for Executives (CGE) 17/2021 สมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 25/2021 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ในประเทศไทย

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งอื่นใน SCGP (28)

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม รวมทัง้บรษิทัอ่ืน ๆ 
ของ SCGP ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ

• 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท 
  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• 2561 - 2564  President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. 
  ประเทศฟิลิปปินส์

• 2556 - 2561 ผู ้อ�านวยการส�านักงานวางแผนธุรกิจ บริษัทเอสซีจี 
  แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

(ไม่มี)
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและ 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และผู ้บริหาร ที่สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบและผลการด�าเนินงาน
เพื่อก ่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยพิจารณาจากผล 
การด�าเนนิงานของธรุกจิ การด�าเนนิงานตาม 
นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและ 
การปรับปรุงประสทิธิภาพการด�าเนนิงานของ 
องค์กร สภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดย
เปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทนกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและ
ในระดับสากล

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร

ชื่อ

หุ้นสามัญบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) (จำานวนหุ้น)

ณ วันที่
1 มกราคม 2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี

1. นายแสงชยั วริยิะอ�าไพวงศ์ - - -

   คูส่มรส 1,000  1,000 - 

2. นายสชุยั กอประเสรฐิศรี - - -

   คูส่มรส 38,000 40,000 2,000 

3. นายกรณัย์ เตชะเสน - - -

4. นายวชิาญ เจรญิกจิสพุฒัน์ - - -

5. นายสมภพ วทิย์วรสกลุ 2,000 - (2,000)

6. นายดนยัเดช เกตสุวุรรณ - - -

7. นางนดารตัน์ ป้อมตรี - - -

หมายเหตุ:
1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
2. ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ. 38/2561 ค�าว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับ 
 ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามโครงสร้างของบริษัท ผู้บริหารตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจ�านวน 7 คนข้างต้น
5. ผู้บริหารล�าดับที่ 7 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

การประเมินผลปฏิบัติงานและ 

การบรหิารค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที ่

บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทติดตาม และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) เป็นประจ�าทุกปี โดยมี 
การพจิารณาอย่างเป็นธรรม รอบคอบ โดยผล 
จากการปฏิบัติงานจะน�าไปพิจารณา 
ค่าตอบแทนต่อไป ขั้นตอนการประเมินผล 
และให้ค่าตอบแทน จะผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนในเบื้องต้น ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้ความเหน็เพิม่เตมิ 
และอนุมัติ มีเกณฑ์การพิจารณาและ 
ประเมินจาก 3 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ผลประกอบการของบริษัท 

(Performance)

พจิารณาการเติบโตของบรษิทั จากมมุมอง 
Absolute Performance และ Relative 
Performance เปรยีบเทยีบผลประกอบการ 

ป ีล ่าสุดกับเป ้าหมายที่ตั้ ง และเทียบ
ผลประกอบการของบริษัท ช้ันน�า ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ดัชนีวัดความส�าเร็จ  

(Key Performance Index: KPI)

พิจารณาจาก 4 หัวข้อหลัก ตามหลัก 
Balanced Scorecard ครอบคลุมเรื่อง
ส�าคญัท้ังปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
และปัจจัยภายนอก (External Factors) 
ประกอบด้วย Financial & Growth, 
Customers & Stakeholders, Internal 
Business Processes และ ESG & 
People

3. ความคิดเห็นของพนักงานจัดการ 

ที่มีต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

(CEO Survey)

พิ จ า รณาจาก  3  หั ว ข ้ อห ลั กต าม 
Leadership Profile ประกอบด้วย 
Engagement, Innovation & Strategy 
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และ Excellence ซ่ึงในปี 2564 น้ี ได้
เพิ่มอีก 1 หัวข้อคือ Managing and 
Communicating with SCGP people 
during COVID-19 

ในส่วนของผลการประเมินในปี 2564 นี ้
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารอยูใ่นเกณฑ์ “ดมีาก” พิจารณาจาก
การประเมิน 3 ปัจจัยข้างต้น นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษัทยังให ้ความเห็น 

พิจารณาจากผลการด�า เนินงานของ 
บริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย 
ก�าไรสุทธิ EBITDA ส่วนในระยะยาว  
(Medium-Long Term Plan) ระยะเวลา 
ประมาณ 5 ปี เช ่น การขยายธุรกิจ  
อัตราการเติบโตของก�าไร ส ่วนแบ ่ง 
การตลาด ผลการด�าเนินงานการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัท จ�านวน 8 ราย(1)  
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 92,156,875 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (แต่ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.95 ของค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
หมายเหตุ: (1) ผู้บริหาร 4 รายแรกในล�าดับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นประกอบด้วยเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นจ�านวน 
ทั้งสิ้น 6,823,560 บาท 

ข้อมูลบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

ลำาดับที่ บริษัท
ประเทศที่จดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ

1 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (SKIC) ประเทศไทย กระดาษบรรจุภัณฑ์

2 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ประเทศอินโดนีเซีย กระดาษบรรจุภัณฑ์

3 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (TCG) ประเทศไทย บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

4
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) (PPPC)

ประเทศไทย
ภาชนะบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์เยื่อ 
และกระดาษ

5 บริษัททซีี เฟลก็ซเิบิล้แพคเกจจิง้ จ�ากัด (TCFP) ประเทศไทย กิจการลงทุน ในบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์

โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยเป็นศนูย์กลางของธรุกจิหลกัของบรษิทั 
จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ SKIC, Fajar, TCG, PPPC และ TCFP มีรายละเอียดดังนี้

เพิม่เตมิในเชิงบวก ในเรือ่งการท�างาน ทศันคต ิ
การท�าประโยชน์ต่อสงัคม (CSR) และได้รบั
การยอมรับในเรือ่งการท�างานเป็นทมี และ 
Collaboration

ส�าหรับการบริหารค่าตอบแทน SCGP 
ก�าหนดงบประมาณการบรหิารค่าตอบแทน 
ที่ ส อดคล ้ อ งกั บผลการด� า เ นิ น ง าน 
ของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ในการจ ่ายค ่าตอบแทนระยะส้ันนั้น  
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(1) SKIC

(ก) โครงสร้างการจัดการ(1)  

ผู้อำานวยการโรงงาน 
วังศาลา

ผู้อำานวยการโรงงาน
บ้านโป่ง

Director – Energy
Division

Director – Asset 
Reliability

and Maintenance 

Managing Director

หมายเหต ุ(1) SKIC ปรับโครงสร้างการจัดการโดยยกเลิกต�าแหน่ง Marketing Director โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2564

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ

3. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ

4. นายเอกราช นิโรจน์* กรรมการ

5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์* กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
 (1) นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 
 (2) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฎฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของ SKIC มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ Managing Director

2. นายวิวัฒน์ วลัยพัชรา Director – Asset Reliability and Maintenance

3. นายกิตติ วิวัฒน์บวรวงษ์ Director – Energy Division

4. นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ผู้อ�านวยการโรงงานบ้านโป่ง

5. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อ�านวยการโรงงานวังศาลา

หมายเหตุ: (1) นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงงานบ้านโป่งแทนนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 (2) นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงงานวังศาลาแทนนายธเนศ พงษ์ไพบูลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
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Director DirectorDirector Director

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 SKIC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จ�านวน 7 ราย(1)  

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 44,602,658.34 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 
หมายเหตุ: (1) นายเอกราช นโิรจน์ ลาออกจากต�าแหน่ง Marketing Director ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564 และนายธเนศ พงษ์ไพบลูย์ ลาออกจากต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการโรงงานวงัศาลา ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2564

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 SKIC จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ SKIC จ�านวน 7 ราย(1) เป็นจ�านวน 
ทั้งสิ้น 3,654,079 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุ: (1) นายเอกราช นโิรจน์ ลาออกจากต�าแหน่ง Marketing Director ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564 และนายธเนศ พงษ์ไพบลูย์ ลาออกจากต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการโรงงานวงัศาลา ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2564 

(2) Fajar

(ก) โครงสร้างการจัดการ  

President Director

(ข) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ

3. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ

4. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา* กรรมการ

5. Mr. Winarko Sulistyo กรรมการ

6. Ms. Vilia Sulistyo กรรมการ

7. Mr. Tony Tjandra กรรมการอิสระ

8. Mr. Lim Chong Thian กรรมการอิสระ

9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
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(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการตรวจสอบ

3. Mr. M. Fadil กรรมการตรวจสอบ

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. Ms. Vilia Sulistyo กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. Mr. Kurniawan กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(จ) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของ Fajar มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายพีรพล มงคลศิลป์ President Director

2. นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี Director

3. นายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์ Director

4. Mr. Yustinus Yusuf Kusumah* Director 

5. Mr. Arif Razif* Director 

หมายเหตุ: *ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้บริหาร (Director) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ 

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Fajar ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ Fajar ที่ไม่ได้เป็นพนักงาน
ของบริษัท จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 5,062,560,000 รูเปีย (14,554,860 บาท) โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย 
เงินเดือนและโบนัส 

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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(3) TCG

(ก) โครงสร้างการจัดการ  

Manufacturing
Director 1

Manufacturing
Director 2

Manufacturing
Director 3

Manufacturing
Director 4

Manufacturing
Director 5

Marketing and 
Sales Director

Managing Director

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ

2. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ

3. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ

4. Mr. Tamotsu Shiiya กรรมการ

5. นายสมภพ วิทย์วรสกุล* กรรมการ

6. นายสุชัย กอประเสริฐศรี* กรรมการ

7. นายกรัณย์ เตชะเสน* กรรมการ

8. Mr. Toshinobu Sada กรรมการ

หมายเหตุ:	 *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
 (1) นายกรัณย์ เตชะเสน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
 (2) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
 (3) นายสมภพ วิทย์วรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฎฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของ TCG มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายสุชัย กอประเสริฐศรี Managing Director

2. นายลือเดช วิมลภักตร์ Marketing and Sales Director

3. นายนิวัฒน์ ภู่ศรีสลับ Manufacturing Director 

4. นายธวัชชัย จึงสมศรี Manufacturing Director 

5. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์ Manufacturing Director 

6. นายภาณุ รัตนสิงห์ Manufacturing Director 

7. นายเอกสิทธิ์ กิติศักดิ์ไชยกุล Manufacturing Director 
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(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 TCG ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ TCG จ�านวน 7 ราย 
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 56,906,300 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส  

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 TCG จ่ายค่าตอบแทนอื่น ให้แก่ผู้บริหารของ TCG จ�านวน 7 ราย เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
4,728,516 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

(4) PPPC

(ก) โครงสร้างการจัดการ   

Maintenance
Department Manager

Paper Production
Department Manager

Pulp Production
Department Manager

Managing Director

Director – PPPC Mill 

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ

3. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์* กรรมการ

4. Mr. Yusuke Mano กรรมการ

5. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ

6. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน* กรรมการ

7. Mr. Norio Ozawa กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
 (1) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฎฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 (2) นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(ค) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของ PPPC มีดังต่อไปนี้
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ Managing Director

2. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน Director – PPPC Mill

3. นายอนุชา ภูบุญทอง Pulp Production Department Manager

4. นายวัชรชัย ไชยเจริญ Maintenance Department Manager

5. นายสุรัตน์ คุณรักษา Paper Production Department Manager

หมายเหต:ุ (1) นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น Director - PPPC Mill แทนนายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จ�านวน 6 ราย  
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น  29,433,866.50 บาท โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 

หมายเหตุ:  (1)  นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ลาออกจากต�าแหน่ง Director – PPPC Mill ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 PPPC ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของ PPPC จ�านวน 8 ราย เป็นจ�านวน 
ทั้งสิ้น 2,465,878 บาท ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหต:ุ (1) นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ลาออกจากต�าแหน่ง Director – PPPC Mill ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

(5) TCFP

(ก) โครงสร้างการจัดการ

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ท�าธุรกิจบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ 
จึงไม่มีโครงสร้างการจัดการ

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ TCFP ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ

2. นายกรัณย์ เตชะเสน* กรรมการ

3. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ

4. Mr. Kenzo Sano กรรมการ

5. นายสุชัย กอประเสริฐศรี* กรรมการ

6. นายสมภพ วิทย์วรสกุล* กรรมการ

7. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ

8. Mr. Toshinobu Sada กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
(2) นายสมภพ วิทย์วรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

(ค) ผู้บริหาร

เนื่องจาก TCFP เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีผู้บริหาร

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ตารางสรุปค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ลำาดับ บริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำานวนคน*
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(บาท)

ค่าตอบแทนอื่น***

(บาท)

1. SKIC 7 44,602,658.34 3,654,079.00

2. Fajar 2 14,554,860.00 ไม่มี

3. TCG 7 56,906,300.00 4,728,516.00

4. PPPC 6 29,433,866.50 2,465,878.00

5. TCFP ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หมายเหต:ุ
*รวมผู้บริหารที่ลาออก/พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี
**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
***จ่ายในรูปแบบเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
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บริษัทย่อย

กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

1. บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด X / / / /

2. บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ากัด X / / / /

3. บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ากัด X / / / /

4. บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด X

5. บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ากัด X

6. New Asia Industries Co., Ltd. X /

7. Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. X /

8. Packamex (Vietnam) Co., Ltd. X

9. AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. X /

10. PT Primacorr Mandiri X

11. PT Indoris Printingdo X

12. PT Indocorr Packaging Cikarang X

13. บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ากัด X /

14. บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ากัด X

15. TCG Solutions Pte. Ltd. X /

16. Bien Hoa Packaging Joint Stock Company X /

17. PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box / X / /

18. PT Bahana Buana Box / X / /

19. PT Rapipack Asritama / X / /
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
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กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

20. บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด X / / /

21. Vina Kraft Paper Co., Ltd. X / / /

22. บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน) X / /

23. United Pulp and Paper Co., Inc. / /

24. SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. X /

25. PT Fajar Surya Wisesa Tbk. X /

26. PT Dayasa Aria Prima /

27. บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด X

กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์

28. บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ�ากัด X /

29. บริษัทคอนิเมก จ�ากัด X /

30. บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ�ากัด X /

31. บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด / X /

32. บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด X / / / /

33. บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ากัด X /

34. Tin Thanh Packing Joint Stock Company X /

35. SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. X /

36. Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock 
Company

X / /

37. บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จ�ากัด X /

38. Deltalab Global, S.L. X /

39. Deltalab, S.L. X /
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รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
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กิจการเยื่อและกระดาษ

40. บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) X / / /

41. บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด X / / /

42. Go-Pak UK Limited / X /

43. Go-Pak Vietnam Limited X /

44. Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. X /

45. Interpress Printers Sendirian Berhad / X

46. บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด X

47. บริษัทสยามพนาเวศ จ�ากัด X

48. บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ากัด X

49. บริษัทพนัสนิมิต จ�ากัด X

50. บริษัทไทยพนาบูรณ์ จ�ากัด X

51. บริษัทไทยพนาราม จ�ากัด X

52. บริษัทไทยพนาดร จ�ากัด X

53. บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ากัด X

54. บริษัทไทยวนภูมิ จ�ากัด X

กิจการอื่น

55. บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด X

บริษัทร่วม

56. บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จ�ากัด / / /

57. บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด /

หมายเหตุ: 
(1) X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ
(2) ไม่รวมบริษัท ดังนี้
 1. บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ากัด และบริษัทดี อิน แพค จ�ากัด ได้ด�าเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนา 
  ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการช�าระบัญชี
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติ TCG Rengo (S) Limited ให้หยุดด�าเนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2561
 3. United Industrial Energy Corporation ได้จดทะเบียนหยุดด�าเนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540
 4. บริษัทกระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และเสร็จสิ้นการช�าระบัญชีในปี 2564
 5. บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
 6. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ ที่ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ได้แก่ Duy Tan Long An Co., Ltd., Duy Tan Precision Mold Co., Ltd., Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.,  
  Mata Plastic Co., Ltd., Keylab, S.L.U., Nirco, S.L., Envases Farmaceuticos, S.A., Equilabo Scientific, S.L.U., Sanilabo, S.L.U., บริษัทอินวีนิค จ�ากัด, P&S Holdings Corporation และบริษัท 
  สหกรีน ฟอเรสท์ จ�ากัด
(3) กรรมการของบริษัท ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยกเว้นตามที่ปรากฎในตารางข้างต้น
(4) รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการของบริษัท ปรากฏในประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ
(5) ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้ง
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

(ก) จำานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 23,341 คน และ 14,961 คน ตามล�าดับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(คน)

Production 12,324 7,757

Technical 3,653 2,386

Sales & Marketing 2,058 1,030

QC/QA 865 666

Human Resources & Administration 752 559

Supply Chain 582 402

Accounting & Finance 343 292

Research & Development 179 130

Project 313 118

Management Information System 152 88

Business Planning 42 32

Others 2,078 1,501

รวม 23,341 14,961

ประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(คน)

ไทย 8,845 8,802

อินโดนีเซีย 5,492 3,974

เวียดนาม 8,164 1,693

ฟิลิปปินส์ 500 376

มาเลเซีย 114 116

สเปน 226 -

รวม 23,341 14,961

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  165SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



(ข) การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ จำานวน (คน) เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562 15,515 3,282 26.8

31 ธันวาคม 2563 14,961 (554) (3.7)

31 ธันวาคม 2564 23,341 8,380 56

ในปี 2562 จ�านวนพนักงานของบริษัท
มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญจากการที่
บริษัทเข้าควบรวมกิจการท�าให้มีสัดส่วน
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.24 ใน 
Fajar ในเดือนมิถุนายน และร้อยละ 80 
ใน Visy Packaging Thailand ในเดือน
สิงหาคม ตามล�าดับ ในปี 2563 จ�านวน
พนักงานของบริษัทลดลงเน่ืองจากการน�า
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
มาใช้ เช่น Lean, Automation, Work 
Approach & Tools เป็นต้น และในป ี
2564 จ�านวนพนักงานของบริ ษัทมี 
การเพ่ิมขึน้อย่างมนียัส�าคญัจากการทีบ่ริษทั 
เข ้ าควบรวมกิจการท� า ให ้ มีสัดส ่ วน 
การถอืหุ้นเพ่ิมขึน้ เป็นร้อยละ 100 ใน Go-Pak 
ในเดือนมกราคม, ร้อยละ 70 ใน Duy Tan 
ในเดือนกรกฎาคม, ร้อยละ 75 ใน Intan 
Group ในเดือนสิงหาคม และร้อยละ 85 
ใน Deltalab ในเดือนธันวาคม ตามล�าดับ

(ค) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เ พื่ อ รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ 
ความสามารถ คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายให้ 
บริษัทรักษาค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของพนักงานให้อยู ่ในระดับที่แข่งขันได้ 
โดยให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนักงานอยู่ในระดับชั้นน�า และสอดคล้อง
กบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทัง้ในระยะ
สั้นและระยะยาว รวมท้ังให้ความส�าคัญ
กับสวัสดิภาพของพนักงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง 
ปลอดภัย และให้การสนับสนุนท่ีจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์และ
สภาวะต่าง ๆ

SCGP ก�าหนดงบประมาณการบริหาร
ค ่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะ 
สัน้และระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทน 
ใ น ร ะ ย ะ สั้ น นั้ น พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล 
การด�าเนนิงานของบรษิทัในแต่ละปี เช่น สร้าง 
ยอดขาย ก�าไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนใน 
ระยะยาวพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนธรุกจิในระยะยาว (Medium-Long 
Term Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตรา
การเตบิโตของก�าไร ส่วนแบ่งการตลาด ผล 
การด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 
อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรบัรอบปีบญัชส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 บริษัทและบริษัทย ่อยได ้จ ่าย 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน
รวมเป็นจ�านวนเงนิทัง้ส้ิน 10,150,336,097 
บาท ซึ่งค ่าตอบแทนดังกล ่าว ได ้แก ่  
เงนิเดอืน โบนสั และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยาวและ
ส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี SCGP ได้จัดให้มีกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน ปัจจุบัน
มีพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย* ได้เข้าร่วมกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพประมาณร้อยละ 98 โดยอยู ่
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ 
ดังต่อไปนี้ 

• บริ ษัทหลักทรัพย ์ จัดการกองทุน  
บัวหลวง จ�ากัด

• บริ ษัทหลักทรัพย ์ จัดการกองทุน  
พรินซิเพิล จ�ากัด

• บริ ษัทหลักทรัพย ์ จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ 
จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย ์ จัดการกอง ทุน  
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย ์ จัดการกอง ทุน  
ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย ์ จัดการกอง ทุน  
ทิสโก้ จ�ากัด

ในการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพข้างต้น SCGP มี 
นโยบายสนบัสนนุให้คณะกรรมการกองทุน 
ส�ารองเล้ียงชีพคัดเลือผู้จัดการกองทุนที่
รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ส�าหรับผู ้ลงทุนสถาบัน (Investment 
Governance Code:“I Code”) และ/
หรือบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
โดยค�านึงถึงปัจจัยส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัต ิ
ตามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุเป็นอย่างดี 
และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการ
กองทุนให้ที่ประชุมคณะจัดการทราบ 
เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่ค�านึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกในระยะยาว 

(ง) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้าน
แรงงานที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

(จ) การประเมินความผูกพันที่

พนักงานมีต่อองค์กร

SCGP ได้ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงานทั้ ง ในประเทศไทยและ 
ประเทศที่ SCGP เข้าไปด�าเนินธุรกิจ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการร่วมกับ 

หมายเหตุ: *ยกเว้นบริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
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บริ ษัทที่ ป รึกษา ช้ันน� าระ ดับโลกที่ มี 
ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ ในกา รศึ กษ าด ้ า น 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ในการส�ารวจความผูกพันต ่อองค ์กร  
SCGP มีรูปแบบการส�ารวจ 2 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้

1. ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรรูปแบบ
เต็ม (Employee Engagement Full 
Surveys) ก�าหนดส�ารวจทุก ๆ 2 ปี

2. ส�ารวจความผกูพันต่อองค์กรรปูแบบย่อ 
(Employee Engagement Pulse 
Surveys) ก�าหนดส�ารวจเฉพาะเรื่อง
ตามความเหมาะสม

ในปี 2564 SCGP ได้ส�ารวจความผูกพัน
ต ่อองค ์กรรูปแบบย ่อ (Employee 
Engagement Pulse Surveys) เพื่อให้
ทราบความคิดเห็นและความรู ้สึกของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร ในช่วงวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงผล 
การส�ารวจพบว่าม ีEmployee Engagement  
Score เฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 76 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของบริษัทท่ัวไปซ่ึงอยู ่ในอัตรา 
ร้อยละ 68 

(ฉ) นโยบายพัฒนาบุคลากร

นโยบายของบริษัทเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลมีพื้นฐานมาจากค่านิยมหลักของ
บริษัท บริษัทเชื่อว่าพนักงานของบริษัท
เป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญท่ีสุด บริษัทคัดสรร 
รักษา และพัฒนาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ 
มีความสามารถซึ่งมีทัศนคติที่ตรงกับ 
ค่านิยมของบริษัท 

จุดเด่นของนโยบายทรัพยากรบุคคลของ
บริษัท ได้แก่ การลงทุนในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของพนักงานแต่ละราย รวม
ถึงความเติบโตก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นใน 
การปรับปรุงแนวทางการจดัการด้านทรพัยากร 
บุคคลและด�าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้อย่าง 
ต ่อเ น่ืองและระบบสังคมท่ีเ ช่ือ ม่ันใน 
ความส�าเร็จด้วยความสามารถของตนเอง 
ในหมู่พนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการ 
ยกระดบัประสทิธิภาพของบรษิทั โดยบรษัิทม ี

กรอบการพฒันาบคุลากรของบรษิทั (SCGP 
Employee Development Framework) 

พนักงานของบริษัทจะผ่านการพัฒนา
ความสามารถของบริษัท และปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System 
- PMS) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรและบริษัท มุ ่งเน้นถึง
คุณค่าท่ีพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของบริษัท โดยบริษัท
มุ ่งเน้นพัฒนาพนักงานของบริษัทให้ม ี
ความรู ้ความสามารถและทกัษะทีส่�าคัญ ดงันี้

1. เน ้นการพัฒนาทักษะพนักงานให ้
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
พร้อมตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า และรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 
โดยก�าหนดเป็นความรู้ความสามารถ
ด ้านการเป ็นผู ้น�า (Leadership 
Competency) ส�าหรับพนักงานทุก
ระดับ เช่น Customer & Consumer 
Centricity, Agility, Resilience, 
Diversity, Global Mindset & 
Perspective, และ Technology & 
Digital Adaptability เป็นต้น

2.  ก�าหนดบทบาทผู ้น� าตามแนวทาง
วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่
ชัดเจน สอดรับกับระดับความคาดหวัง
ในการท�างาน และส่ิงที่ต ้องการให้ 
Leader แสดงออกต่อการท�างานใน
ชีวิตประจ�าวัน และสร้างความเข้าใจใน
บทบาทและความรู ้ ความสามารถ 
ด ้านการเป ็นผู ้น�า (Leadership 
Competency) ในระดับจัดการดังนี้

• Engagement - น�าทีม - สร้างความ
ผกูพนักับทีมงาน สร้างแรงบันดาลใจ 
และสร้างทีมงาน

• Imagination - น�าทาง - มีวิสัยทัศน์ 
และสร้างให้ทีมงานมองไปข้างหน้า 
เห็นภาพใหญ่

• Execution - น�าท�า - พัฒนาการ
ท�างาน ผลักดันให้เกิดความส�าเร็จ
จากการลง มือท� า  รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 บริษัทได ้จัดให ้ มีการฝ ึก
อบรมส�าหรับผู ้บริหารและพนักงานใน
ประเทศไทยเฉล่ีย 12 ช่ัวโมงต่อคน ซ่ึง
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มข้ึนของ
พนักงาน 

อีกทั้ง SCGP ได้ปลูกฝังจิตส�านึกความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้
เกิดขึ้นในองค์กรและพนักงานทุกระดับ 
โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตร “การ
จัดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ครอบคลุม
เร่ืองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ, 3R, การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่ือสารนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ียังมีการอบรม
พนักงานในเชิงลึกตามบทบาทหน้าท่ี เช่น 
การบ�าบัดน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
และชุมชนรอบข้าง การจัดการพลังงาน
ในโรงงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และ
การอบรมเรื่องข้อปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
ตามกฏหมายต่าง ๆ  รวมถงึจดัให้มกีจิกรรม
เพ่ือเสริมสร้างการตระหนักรู้ รณรงค์ให้
พนักงานและคู ่ธุรกิจตระหนักถึงความ
ส�า คัญของ ส่ิงแวดล ้อมตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ ยั่ ง ยืน  (Sus ta inable 
Development) 

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานของบริษัท โดยการมอบทุนการ
ศึกษาให้กับพนักงานเพื่อการศึกษาต่อใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น 
วิทยาศาสตร ์วัสดุ และการออกแบบ 
บรรจุภณัฑ์ ในมหาวทิยาลยัชัน้น�าทัว่โลก ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการมอบ
ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (Master 
of Business Administration หรอื MBA) 
ปริญญาโทด้านอื่น ๆ และปริญญาเอกใน
สาขาเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 84 ทุน ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 พนกังานของบรษิทัจ�านวน 
74 คน และ 6 คน ซึ่งได้รับทุนการศึกษา 
ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกตามล�าดับ
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ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวปนนัดา สัญญากร ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ เป็นผู้ที่
ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบในการปฏิบตัิ
หน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั จดัท�า
รายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม
ภายในของบริษัท 

ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแล 

การปฏบิตังิานของบรษัิท (Compliance)

นางสาวสุชาดา อัศวหฤทัย ซึ่ งด�ารง
ต�าแหน่ง Safety and Productivity 
Management Manager เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู ้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (Compliance) ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายภาครัฐ

ในด้านการก�ากับการปฏิบัติงาน SCGP ได้
จดัให้มหีน่วยงาน Center of Excellence 
and Compliance Management เป็น
หน่วยงานกลางในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
และกระบวนการก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งานของทัง้บรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความ
เข้าใจและการตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ SCGP

ทัง้นี ้ข้อมลูและรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องของ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในหัวข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท�าบัญชี หัวหน้างาน
งานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

หมายเหตุ:
นางสาวสุชาดา อัศวหฤทัย ได้รับแต่งตั้งเป็น Safety and Productivity Management Manager ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู ้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
แทนนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เลขานุการบริษัท

นางสาววรารี โต๊ะเงิน ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 
เลขานกุารบริษัท มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ตามที่ก�าหนดไว้ใน มาตรา 89/15 และ 
มาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหน้าที่อื่นตามที่
บรษัิทและคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

นางนดารัตน์ ป้อมตรี ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบัญชี ท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลการด�าเนินธุรกรรมทางบัญชีของ
บริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ของ
บริษัท และมาตรฐานทางบัญชี โดยเป็นผู้
ท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน
ประกาศกรมธุรกิจการค้า
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หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ  

ชื่อ:  นายวิกร พงศธร
สถานที่ติดต่อ: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์:  +66 2586 2939
โทรสาร:  +66 2587 2213
อีเมล:  SCGP_invest@scg.com

ค่าตอบแทนของส�านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ส�าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังนี้ (ก) ค่าสอบบัญชีโดยบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด จ�านวน 10.33 ล้านบาท และ (ข) ค่าสอบบัญชีโดยบริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ จ�านวน 14.26 
ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee) 

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จ�านวน 15.75 ล้านบาท
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SCGP ด�ำเนินธรุกจิและบรหิำรงำน 

ภำยใต ้กำรก�ำกับดูแลอย ่ำง 

จริงจังของคณะกรรมกำรบริษัท 

โดยมุง่มัน่ยดึถอือุดมกำรณ์ในกำร 

ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรม

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย 

ภายใต ้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 ทีแ่นะน�า
โดยส� านักงานคณะกรรมการก� า กับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
Corporate Governance Code 
(CG Code) ตามนโยบายบรรษทัภิบาลและ 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดผล 
การด�าเนนิธรุกจิทีด่ใีห้แก่บรษิทั เสรมิสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโต
ที่ยั่งยืน 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทได้ทบทวน
นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ในการบรหิารจดัการองค์กรตาม CG Code 
รวมถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ในระดับสากล โดยมีผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ที่ส�าคัญ ดังนี้

• ทบทวนและอนมุตักิารก�าหนดวสิยัทศัน์ 
แผนกลยทุธ์ โมเดลธรุกจิ แผนธุรกจิทัง้
ระยะปานกลาง (5 ปี) และแผนธุรกิจ
ประจ�าปี โดยเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที ่
ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ด้วยการส่งมอบนวตักรรมสนิค้า บริการ 
และโซลูชันบรรจภัุณฑ์ รองรบัเมกะเทรนด์ 
ยกระดบัประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนั
ของผู้บริโภค มุ่งสู่การเติบโตในระดับ
สากล และต่อยอดธุรกิจตามกรอบ
แนวคดิ ESG ควบคู่ไปกบัการสร้างสังคม
ที่เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ
ตดิตามดแูลผลการด�าเนนิงานตามแผน
กลยทุธ์อย่างสม�า่เสมอ 

• ทบทวนกฎบตัร นโยบาย และแนวปฏิบตัิ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการของ SCGP  
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย หลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
และแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ากับดูแล
กจิการในระดับสากล ตามรายละเอยีดที่
ปรากฏในหวัข้อนโยบายการก�ากบัดแูล
กจิการของรายงานฉบบันี้

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่ง
เป ็นการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 
ครั้งแรกภายหลังจากการจดทะเบียน 
หลักทรัพย์ SCGP ในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และภายใต้สถานการณ์ 
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ทีจ่�าเป็นต้องประชมุให้แล้วเสรจ็ในเวลา
ท่ีสั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คน
จ�านวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันและ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่
ภาครัฐก�าหนด เช่น การเว้นระยะห่าง 
และมาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 
โดยบริษัทได้แจ้งขอความร่วมมือจาก 

ผู้ถอืหุน้ในการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ 
อิสระ และส�าหรับผู้ถือหุ ้นที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ขอให้แจ้งความประสงค์ให้บรษิทัทราบ
ล่วงหน้า รวมทัง้ขอให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถาม
ล่วงหน้า โดยบริษัทจะสรุปประเด็น
ค�าถามและค�าตอบทั้งหมดเป็นเอกสาร
แนบท้ายรายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น ซึง่
จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของ
บริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุม
เสร็จสิ้น ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได ้
จดัให้มกีารลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง 
ด้วยระบบบาร์โคด (Barcode) ที่แสดง
ถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและ
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างรวดเร็วและโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบโซนที่นั่งของผู้ถือหุ้นได้ด้วย 
ในการประชุมครั้งนี้กรรมการบริษัทได้
เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ด้วยมาตรการและ
การเตรียมการด้วยความรอบคอบ 
เอาใจใส ่  และเคารพในสิทธิของ 
ผู้ถือหุ ้นเป็นผลให้ SCGP ได้รับการ 
ประเมินคุณภาพการจัดประชุม (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

• จัดการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่
เป ็นผู ้บริหารโดยไม ่ มีฝ ่ายจัดการ 
ร่วมด้วย ซึ่งในปี 2564 มีการประชุม 
คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารโดยไม่ม ี
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ฝ่ายจัดการร่วมด้วยจ�านวน 2 ครั้ง เม่ือ
เดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน 2564 
ในเ ร่ืองแผนการสืบทอดผู ้บริหาร 
ระดับสูงของบริษัท (Succession 
Planning) และการหารือในภาพรวม
ของธรุกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ตามล�าดับ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผล

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมี
ความส�าคญัอย่างยิง่ตามหลกับรรษทัภบิาล
ของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
ถอืว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปรายละเอียด
เกีย่วกบันโยบายการก�าหนดคณุสมบตัแิละ
การสรรหากรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 
ปรากฏในหัวข้อนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของรายงานฉบับนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให  ้
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา เป็น 
ผูพ้จิารณากลัน่กรองคณุสมบตัขิองบคุคลที่
จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
พิจารณาจากคุณสมบั ติและลักษณะ 
ต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต ์
ของบริษัท (www.scgpackaging.com) 
นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก 
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี คุณลักษณะ ความรู ้  
ความช�านาญ และประสบการณ์ทีบ่รษิทัต้องการ 
ตาม Board Skills Matrix ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ จากนั้น
จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป บรษิทั
มีนโยบายก�าหนดจ�านวนกรรมการอิสระ

อย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดและต้องมีจ�านวนไม่น ้อยกว่า 
สามคน นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการ 
บริษัทก�าหนดให้กรรมการอิสระด�ารง
ต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจาก 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้ 
กรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิ จ า รณาอย ่ า ง 
สมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว
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ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระรวม  
8 คน เกนิกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการ 
ทัง้หมด 12 คน โดยมกีรรมการอสิระ 3 คน
ที่มีการให้บริการทางวิชาชีพหรือมีความ 
สมัพันธ์ทางธรุกจิในมลูค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์ 
ที่ก� าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ 
กติิพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์ นายวนสั แต้ไพสฐิพงษ์ 
และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียในการพิจารณา) โดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัต ิ
การเป็นกรรมการอสิระของกรรมการทัง้ 3 คน 
ดั ง ก ล ่ า ว อ ย ่ า ง ร อ บ ค อ บ ต า ม ห ลั ก 
ความไว้วางใจและการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ 
รบัผดิชอบ ระมดัระวัง และซือ่สตัย์สจุรติของ 
กรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 
89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และมีความเห็นว่าการแต่งตั้ง
กรรมการท้ัง 3 คนดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
และการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่
อย่างใด และการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ 
แก่ SCGP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 คน
ดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
อิสระ ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพพัีฒนพงศ์ 
ซึ่งพ ้นจากการด�ารงต�าแหน่งเป ็น
ประธานกรรมการและกรรมการของ 
บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด 
(BM) เม่ือวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ
เป็นผูถ้อืหุ้นของ BM ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิาร 
เป็นทีป่รึกษากฎหมายให้แก่บรษิทัโดย 
ได้รับค่าตอบแทนเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี 
จงึถอืว่ายงัไม่พ้นจากการเป็นผูใ้ห้บรกิาร 
ทางวิชาชพีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทีไ่ด้รับ 
ค่าตอบแทนในมลูค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท 
(ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ 
อุรพีพัฒนพงศ์) โดยข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 
ได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้วมคีวามเห็น 
ว่าการแต่งตัง้ศาสตราจารย์พเิศษกติพิงศ์ 
อรุพพีฒันพงศ์ เป็นกรรมการอสิระของ
บริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ 
อุรพีพัฒนพงศ์ แต่อย่างใด และการ 
มีความรู ้  ความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในกฎหมายทุกด้าน
ของศาสตราจารย ์พิ เศษกิติพงศ ์  
อุรพีพัฒนพงศ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายภาษี  กฎหมายบริ ษั ท 
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ 
และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจ�าเป็นและ
จะช่วยส ่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด�าเนนิธรุกจิและการขยายธรุกจิตลอดจน 
การบรหิารจดัการบรษิทั และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของบรษิทั รวมทัง้จะเป็น
ประโยชน์และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
อกีด้วย จงึเหน็สมควรให้ศาสตราจารย์พเิศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ

2) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เบทาโกร จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ในเครอืของเบทาโกรซึง่มคีวามสมัพันธ์ 
ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท 
เกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ไป ถอืเป็นการ 
มีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจในมูลค ่า 
เ กินกว ่ าห ลัก เกณฑ ์ที่ ก� าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ  
คณะกรรมการบ ริษั ท  ( ไม ่ ร วม 
นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์) โดยข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้ว 
มีความเห็นว่าการแต่งตั้งนายวนัส  
แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระ 
ของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น 
ทีเ่ป็นอสิระของนายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ 
แต ่อย ่างใด อีก ท้ังความสัมพันธ  ์
ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท 
ข ้ า ง ต ้ น  ไ ม ่ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ขั ด 

ผลประโยชน์ระหว่างสององค์กร และ 
การมีความรู ้  ความสามารถและ
ประสบการณ์อย ่างยาวนาน โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในการก�าหนดนโยบาย  
การวางแผนกลยุทธ ์ การส่งเสริม 
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจท่ี
เป็นประโยชน์และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทอีกด ้วย จึ ง เห็นสมควรให ้ 
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ

3) นายวบิลูย์ ตวงสิทธสิมบตั ิด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในกลุ่มบริษัท 
นนัยางเทก็ซ์ไทล์ และบรษิทัในเครือ ซึง่ 
มคีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัย่อย 
ของบริษัทเกินกว ่า 20 ล ้านบาท 
ขึ้นไป ถือเป็นการมีความสัมพันธ ์ 
ทางธุรกิจในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ ์
ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัท 
(ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ)  
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหา ได้พจิารณาอย่าง 
รอบคอบแล้ว มคีวามเหน็ว่าการแต่งตัง้ 
นายวบูิลย์ ตวงสิทธสิมบตั ิเป็นกรรมการ 
อสิระของบรษิทั ไม่มผีลกระทบต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ี 
เป็นอสิระของนายวบิลูย์ ตวงสิทธสิมบตัิ 
แต่อย่างใด อีกทั้งความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทข้างต้น 
ไม ่ก ่อให ้ เกิดการขัดผลประโยชน์
ระหว ่ างสององค ์กร นอกจากนี้  
นายวิบลูย์ ตวงสิทธิสมบตั ิยงัเป็นผูม้คีวามรู้ 
ความสามารถและประสบการณ ์ 
ในธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจท่ี
เกีย่วข้องในห่วงโซ่ธรุกจิของบรษิทั โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในด้านการบรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ การส่งเสรมินวตักรรม 
และเทคโนโลยี  และการบริหาร 
ความเส่ียง ซ่ึงจะช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
การด�าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจท่ี
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เป็นประโยชน์และเพิม่ประสทิธิภาพใน 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
จึงได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น และ 
เสนอให ้ที่ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น 
ประจ�าปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2564 เลือกตั้งนายวิบูลย์ 
ตวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการของ
บริษัท โดยเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให  ้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ
เหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบก�าหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ โดย
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผู ้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู ้มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท�างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถ 
อุทิศเวลาในฐานะกรรมการ รวมท้ังมี 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
อย่างเป็นอิสระ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ใน
ข ้ อบั ง คั บของบริ ษั ท  โดยผู ้ ถื อหุ ้ น 
มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง ใช้วธีิ 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น 
รายบคุคล และผูถ้อืหุ้นมสีทิธเิลอืกตัง้บคุคล 
ทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกนิ
จ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 
โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้ และประธาน
ในที่ประชุมสามารถลงคะแนนเสียงอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาดเพื่อให้ได้จ�านวน
กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยในปี 
2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 
2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2564 ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการราย
เดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ล�าเลียง 
นายชาลี จันทนยิ่งยง นายธรรมศักด์ิ 
เศรษฐอุดม และนายวิชาญ จิตร์ภักดี กลับ

เข ้าเป ็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที ่
คณะกรรมการบรษิทัเสนอ นอกจากนีท้ีป่ระชมุ 
ผู ้ถือหุ ้นครั้งดังกล ่าวได ้อนุมัติแต ่งตั้ง 
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทเพิ่ม เติมตามที่คณะ
กรรมการบริษัทเสนอ 

ด ้านการสรรหาผู ้บริหารระดับสูงสุด  
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารโดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิ จารณา 
ค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาแผน
สบืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน 
สามารถทดแทนกนัได้โดยไม่ขาดตอน ทัง้นี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ�านาจและ
หน้าที่หลักเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
ต่าง ๆ  ของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมาย ดังได้ระบุไว้ในหัวข้อนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ (ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) ของรายงานฉบับนี้ ซึ่ง
ได้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 

การจดัท�าแผนสืบทอดธรุกจิ (Succession 
Plan) ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญของการ
เปลีย่นผ่านผู้บรหิารแต่ละรุน่ให้สอดรบักบั
วสิยัทศัน์ แผนพฒันาธรุกจิระยะปานกลาง 
และเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน SCGP  
ได้พิจารณากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) เป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถที่
ตอบโจทย ์และเหมาะสมต ่อองค ์กร 
(Organization Capability) ในอนาคต ซึง่
กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้ จะได้
รับการพัฒนาด้วยระบบการดูแลความ
ก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) ผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้ต่าง ๆ ทั้งด้านการ
พัฒนาตามวิชาชีพ (Functional) และการ
พัฒนาภาวะผู ้ น� าการ เปลี่ ยนแปลง 
(Transformative Leadership) เพื่อให้
พนกังานมคีวามพร้อมในการสนบัสนนุการ
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของ 
SCGP รวมถึงการขึ้นสู่การเป็นผู้บริหาร 
รุ่นใหม่ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีวาระ
พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหาร
ระดับสูง (Executives) เป็นประจ�าทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและให้ความเห็นอย่างตรงไป 
ตรงมา รอบคอบ เป็นธรรม และปราศจากอคต ิ
เพื่อให้ได้กลุ ่มพนักงาน (Successors 
Pool) ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมี
ศักยภาพ (Potential) มี คุณสมบัติ 
(Qualification) และมีความรู ้ความ
สามารถ (Competency) เหมาะสม

นอกจากน้ี  SCGP ยั งมีการท�าแผน 
พัฒนารายบุคคลประจ�าปี (Individual 
Development Plan) ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและเป็นการเสริมความรู้ทักษะท่ี
จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ เน้นความรู้ที ่
จ�าเป ็นในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต  
การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการสร้าง 
เครือข่าย รวมถึงการท�าแผนการโยกย้าย 
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถใน 
มมุกว้างเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู ้สืบทอด
ต�าแหน่ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
น�าเสนอแผนพัฒนารายบุคคลประจ�าปี 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
แนวปฏบิตักิารพฒันาคณะกรรมการบรษัิท
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเสนอ เพื่อให ้มีกระบวนการ
พัฒนากรรมการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 
และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งเน้นให้
กรรมการได้รับการเพิ่มพูนทักษะและ 
ความรูด้้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าที ่
ที่ได ้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และ 
รบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ 
ในรอบปี 2564 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วม 
In-house Seminar and Discussion ซึ่ง
กรรมการและฝ่ายจัดการได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง 
รวมไปถงึการอภปิรายและแสดงความเหน็
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอก 
ดังนี้ 
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กรรมการ

In-house Seminar and Discussion

Vision & 

Medium 

Term Plan 

2022-2026 

Annual Plan 

2022

Key Global 

Packaging 

Trends

Energy 

Transition 

Outlook 2021

China’s Debt 

Situation & 

Evergrande 

Crisis 

CSR for 

Sustainability

1. นายประสาร ไตรรตัน์วรกุล / / / / / /

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ / / / / / /

3. นางไขศร ีเนือ่งสกิขาเพยีร / / / / / /

4. นายชาลี จันทนยิ่งยง / / / / / /

5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ / / / / / /

6. ศาสตราจารย์พิเศษ
 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

/ / / / / /

7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ / / / / - /

8. นายวบิลูย์ ตวงสทิธสิมบติั / / / / / /

9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* - / - - / -

10.นายธีรพงศ์ จันศิริ** - / - - - -

11.นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม / / / / / /

12.นายวิชาญ จิตร์ภักดี / / / / / /

*เข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
**เข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

Sustainable
Packaging

Recyclability
ESG

Commitment
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นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัยงัได้เข้าร่วมการสมัมนาขององค์กรภายนอก ได้แก่ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในปี 2564 ดงันี้
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร National Director Conference 2021
 Director Forum 1/2021: GRC Through the Perfect Storm 
 Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting 
นายชาลี จันทนยิ่งยง National Director Conference 2021
 Independent Director Forum 1/2021 - It’s Time for Board Meeting Reformation
 Director Briefing “Driving Organizational Culture from the Boardroom”   
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ Independent Director Forum 1/2021 - It’s Time for Board Meeting Reformation 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 12 คน 
ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ Director 
Certification Program (DCP) และ 
Director Accreditation Program 
(DAP) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ
ท้ังคณะ รายละเอียดปรากฏในประวัติ
คณะกรรมการรายบุ คคล ในหั วข ้ อ
โครงสร ้างการก�ากับดูแลกิจการและ
ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และ
อื่น ๆ ของรายงานฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ในปี 2564 จ�านวน 2 คน 
ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนาย 
ธีรพงศ์ จันศิริ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรษัิทแทนนายชมุพล ณ ล�าเลยีง 
และนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ตามล�าดับ 
โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานใน
การจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษัทให้
กรรมการใหม่รับทราบ เช่น ความรู้ท่ัวไป

ของธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะ
กรรมการบริษัท ก�าหนดการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัปี 2565 คู่มอืบรรษัทภบิาล 
ข ้ อบั ง คับบริษั ทและข ้ อกฎหมายที่ 
ควรทราบ เป็นต้น รวมทัง้ได้จดัให้พบปะกบั 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารสายการเงนิก่อนการเข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก เพื่อ
ให้ข้อมลูสรปุเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัทและบริษัทย่อย การจัดปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
เรื่องการพัฒนาคณะกรรมการที่ได ้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ให้ปรบัปรุงแบบประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมท้ังจัด
ให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด 
และประธานกรรมการ โดยมีการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ 
(as a whole) และแบบประเมินตนเอง 
(self-assessment) โดยแบ่งหัวข ้อ 
การประเมินเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1)  
โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ/ 
คณะกรรมการชุดย ่อย 2)  บทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การปฏิบัต ิ
หน้าทีแ่ละการประชมุ 4) การพฒันากรรมการ 
และผู้บริหาร และ 5) การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสนบัสนนุหลกั ซึง่ผลการประเมนิ
ของทุกคณะได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 

ผลประเ มินการปฏิบัติ งานของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
ชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/

คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะ

(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน

ของตนเอง

(ร้อยละ)

1. คณะกรรมการบริษัท 97.94 97.24

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.25 99.10

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 97.05 96.52

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 96.43 95.83

ทัง้นี ้ผลประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยในเรือ่งทีม่คีะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90 จะน�าไปพิจารณา
แนวทางและแผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อ

การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)

ประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564 30 มี.ค. 2564

วิธีการเข้าร่วมประชุม รวม ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 8/8 3/8 5/8 1/1

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ 8/8 4/8 4/8 1/1

3. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 8/8 3/8 5/8 1/1

4. นายชาลี จันทนยิ่งยง 8/8 3/8 5/8 1/1

5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ 8/8 3/8 5/8 1/1

6. ศาสตราจารย์พิเศษกติิพงศ์ อรุพพีฒันพงศ์ 8/8 4/8 4/8 1/1

7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 8/8 4/8 4/8 1/1

8. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ 8/8 4/8 4/8 1/1

9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* 2/2 1/2 1/2 0/0*

10. นายธีรพงศ์ จันศิริ* 2/2 1/2 1/2 0/0*

11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 8/8 4/8 4/8 1/1

12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี 8/8 4/8 4/8 1/1

รวมจ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2564 8 1

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 100 100*

หมายเหตุ: * นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 230 (6/2564) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง และ
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ตามล�าดับ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ทั้งนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายธีรพงศ์ จันศิริ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่
เริ่มด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดว่าในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทในแต่ละปีควรมกีรรมการเข้าร่วมการประชมุ (รวมถงึการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้ง
ของการประชุมทั้งปี 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจ�าปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 (ครั้งที่ 28) 
เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้
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คณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนประจ�า (บาท) โบนัส* เบี้ยประชุม

รายเดือน รายปี (บาท) (บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 150,000 - 750,000 -
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 11 คน) กรรมการ 100,000 - 500,000 -
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 150,000 60,000
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน) กรรมการ - 100,000 40,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน - 120,000 45,000
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน) กรรมการ - 100,000 30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน - 120,000 45,000
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน) กรรมการ - 100,000 30,000

*ให้ค�านวณตามส่วนของระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับจาก
บริษัท

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)

กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

(12 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

(3 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัสกรรมการ 
บริษัทที่จ่าย 
ในปี 2564** 

(บาท)

รวม
(บาท)

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล* 1,800,000.00 - - - 750,000.00 2,550,000.00
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ 1,200,000.00 - - 290,000.00 500,000.00 1,990,000.00
3. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* 1,200,000.00 435,000.00 - - 500,000.00 2,135,000.00
4. นายชาลี จันทนยิ่งยง* 1,200,000.00 290,000.00 250,108.70 - 500,000.00 2,240,108.70
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ* 1,200,000.00 290,000.00 - - 500,000.00 1,990,000.00
6. ศาสตราจารย์พิเศษ  
 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์*

1,200,000.00 - 305,815.21 - 500,000.00 2,005,815.21

7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์* 1,200,000.00 - - 378,571.43 386,612.02 1,965,183.45
8. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ* 1,200,000.00 - 82,142.86 217,857.14 386,612.02 1,886,612.02
9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์* 346,666.67 - 88,804.34 - - 435,471.01
10.นายธีรพงศ์ จันศิริ 350,000.00 - 89,076.09 - - 439,076.09
11.นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 1,200,000.00 - - - 500,000.00 1,700,000.00
12.นายวิชาญ จิตร์ภักดี 1,200,000.00 - - - 500,000.00 1,700,000.00
13.นายชุมพล ณ ล�าเลียง 850,000.00 - 98,781.05 98,571.43 500,000.00 1,547,352.48
14.นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 850,000.00 - - - 500,000.00 1,350,000.00

รวม 14,996,667.67 1,015,000.00 914,728.25 985,000.00 6,023,224.04 23,934,618.96

หมายเหตุ:	 * เป็นกรรมการอิสระ
  ** โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2564 ค�านวณตามส่วนของระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2563 
  1. กรรมการล�าดับที่ 1 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 
  2. กรรมการล�าดับที่ 3 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. กรรมการล�าดับที่ 4 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 
  4. กรรมการล�าดับที่ 6 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564
  5. กรรมการล�าดับที่ 7 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
  6. กรรมการล�าดับที่ 8 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 และเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
  7. กรรมการล�าดับที่ 9 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564
  8. กรรมการล�าดับที่ 10 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564
  9. กรรมการล�าดับที่ 13 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 และเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2564 - 15 กันยายน 2564
  10.กรรมการล�าดับที่ 14 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม 
รายละเอียดข้างต้น
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ ปี 2564

กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (SCC) ได้รับค่าตอบแทนจาก SCC ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่งใน SCC ค่าตอบแทนรวม (บาท)

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6,420,500.00

2. นายชุมพล ณ ล�าเลียง* กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

6,345,500.00

*ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ปี 2564

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง 
ของธุรกิจหลัก จ�านวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (SKIC) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)  
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (TCG) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) (PPPC) และบริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ล 
แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (TCFP) ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(1)  บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (SKIC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ SKIC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 คน (ล�าดับที่ 1-5) โดยมี  
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ 9/9

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ 9/9

3. นายเอกราช นิโรจน์* กรรมการ 9/9

4. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์* กรรมการ 7/7

5. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ 5/5

6. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ 3/4

7. นายสุรชา อุดมศักดิ์* กรรมการ 2/2

หมายเหตุ:	*กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) กรรมการล�าดับที่ 6 และ 7 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก SKIC ระหว่างปี 2564
(2) นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564
(3) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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(2)  PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

(ก) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน (ล�าดับที่ 1-9) โดยมีรายละเอียด 
การประชุมคณะกรรมาธิการ ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ 10/10

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ 10/10

3. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ 7/7

4. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา* กรรมการ 10/10

5. Mr. Winarko Sulistyo กรรมการ 10/10

6. Ms. Vilia Sulistyo กรรมการ 10/10

7. Mr. Tony Tjandra กรรมการอิสระ 10/10

8. Mr. Lim Chong Thian กรรมการอิสระ 10/10

9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการอิสระ 10/10

10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล* ประธานกรรมการ 3/3

หมายเหตุ:	*กรรมการที่บริษัท แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) กรรมการล�าดับที่ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก Fajar ระหว่างปี 2564
(2) นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 
(3) นายวิชาญ จิตร์ภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. Mr. Tony Tjandra 6/6

2. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo 6/6

3. Mr. M. Fadil 5/6
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน โดยมี 
รายละเอียดการประชุม ดังนี้

รายชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. Mr. Tony Tjandra 3/3 

2. Ms. Vilia Sulistyo 3/3

3. Mr. Kurniawan 3/3 

(ง) ค่าตอบแทนกรรมาธิการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 Fajar ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการของ Fajar ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
ของบริษัท จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 4,822,222,000 รูเปียห์ (11,315,576.80 บาท)

รายชื่อ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564 (รูเปียห์)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

รวม

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* - - - -

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* - - - -

3. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* - - - -

4. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา* - - - -

5. Mr. Winarko Sulistyo 1,236,000,000 - - 1,236,000,000

6. Ms. Vilia Sulistyo 988,800,000 - - 988,800,000

7. Mr. Tony Tjandra 1,268,722,000 - - 1,268,722,000

8. Mr. Lim Chong Thian 618,000,000 - - 618,000,000

9. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo 710,700,000 - - 710,700,000

10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล* - - - -

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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(3)  บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (TCG)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ TCG ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน (ล�าดับที่ 1-8) โดยมีรายละเอียด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ 4/4

2. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ 2/4

3. นายสมภพ วิทย์วรสกุล* กรรมการ 2/2

4. Mr. Tamotsu Shiiya กรรมการ 4/4

5. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ 3/3

6. นายสุชัย กอประเสริฐศรี* กรรมการ 4/4

7. นายกรัณย์ เตชะเสน* กรรมการ 3/3

8. Mr. Toshinobu Sada กรรมการ 2/4

9. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ 1/1

10. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ 1/2

11. นายสุรชา อุดมศักดิ์* กรรมการ 1/1

หมายเหตุ:	*กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) กรรมการล�าดับที่ 9-11 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก TCG ระหว่างปี 2564
(2) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
(3) นายกรัณย์ เตชะเสน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
(4) นายสมภพ วิทย์วรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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(4)  บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) (PPPC)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน (ล�าดับที่ 1-7) โดยมีรายละเอียด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ 6/6

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์* กรรมการ 6/6

3. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์* กรรมการ 6/6

4. Mr. Yusuke Mano กรรมการ 6/6

5. Mr. Norio Ozawa กรรมการ 4/6

6. นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน* กรรมการ 3/3

7. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ 3/3

8. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ 2/3

9. นายสุรชา อุดมศักดิ์* กรรมการ 2/3

 
หมายเหตุ:	*กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) กรรมการล�าดับที่ 8 และ 9 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก PPPC ระหว่างปี 2564
(2) นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
(3) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี* ประธานกรรมการ 3/3

2. นายกรัณย์ เตชะเสน* กรรมการ 3/3

3. Mr. Hirofumi Hori กรรมการ 2/3

4. Mr. Kenzo Sano กรรมการ 3/3

5. Mr. Toshinobu Sada กรรมการ 2/3

6. นายสุชัย กอประเสริฐศรี* กรรมการ 3/3

7. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ* กรรมการ 2/2

8. นายสมภพ วิทย์วรสกุล* กรรมการ 1/1

9. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์* กรรมการ 1/2

10. นายสุรชา อุดมศักดิ์* กรรมการ 1/1

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) กรรมการล�าดับที่ 9 และ 10 เป็นกรรมการที่ลาออกจาก TCFP ระหว่างปี 2564
(2) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรชา อุดมศักดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
(3) นายสมภพ วิทย์วรสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

(5)  บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด (TCFP)

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของ TCFP ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน (ล�าดับที่ 1-8) โดยมีรายละเอียด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

ล�าดับ บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

จ�านวนคน* ค่าตอบแทน

ที่เป็นตัวเงิน**

(บาท)

ค่าตอบแทนอื่น

(บาท)

1. SKIC 7 ไม่มี ไม่มี

2. Fajar 5 11,315,576.80 ไม่มี

3. TCG 11 ไม่มี ไม่มี

4. PPPC 9 ไม่มี ไม่มี

5. TCFP 10 ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ:	
*รวมกรรมการที่ลาออก/พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี
**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

การก�ากับดูแลบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม

ในป ี 2564 คณะกรรมการบริษัทได ้
ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลและการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลัก
ของบริษัทซึ่งได้มีการปรับปรุงในปี 2563 
และเห็นชอบให ้ปฏิ บัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวซ่ึงก�าหนดกรอบและกลไกในการ
ก�ากบัดแูลนโยบายและการด�าเนนิงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีส�าคัญ ดังน้ี 

• การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็น

กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย

และบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า บริษัทย่อยมีการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจน 
เป้าหมาย วิสยัทัศน์ แผนธรุกจิระยะกลาง 
และแผนกลยุทธ ์ในการเติบโตของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมี 
นโยบายแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม
ดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของ 
คณะกรรมการและโครงสร้างการจดัการ 

ทีม่บีคุคลไปเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่น้อยกว่า 
สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทั ในบรษิทัย่อย 
หรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบต่อ
อ�านาจของบริ ษัท ในการก�าหนด
นโยบายและการด�าเนินการในเรื่องที่มี
นยัส�าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิ
และผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้น หรือมีการถ่วงดุล 
อ�านาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้น นอกจากนี้บุคคลท่ี
จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

• การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละ 

ความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทใน

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการ 

ควบคมุหรอืมส่ีวนร่วมในการก�าหนด 

นโยบายทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิธุรกจิ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
เสนอช่ือจากบริษัท มีหน้าที่ก�ากับดูแล
ให ้มั่นใจว ่าก ่อนที่บริษัทย ่อยหรือ 
บริษัทร่วมนั้นจะเข้าท�ารายการหรือ 

ด�าเนนิการใด ๆ  ซ่ึงมีนยัส�าคัญหรือมีผลต่อ 
ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามท่ี
ก�าหนดไว้ในคู ่มืออ�านาจด�าเนินการ 
และข ้อบังคับของบริษัทย ่อยหรือ 
บรษัิทร่วมน้ัน ต้องได้รบัความเหน็ชอบ/ 
อนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษทั หรอื 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่
กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
จัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของตนเองเพื่อ
พจิารณาอนมุตัก่ิอนการท�ารายการหรอื 
ด�าเนินการในเรื่องนั้น

• การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน 
การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั
ย่อย ตลอดจนการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่ งทรัพย ์ สินและ/หรือรายการที่มี 
นยัส�าคญัให้แก่บรษิทั ทราบโดยครบถ้วน 
ถูกต้อง และภายในก�าหนดเวลาท่ี
สมควรตามที่บริษัทก�าหนด รายงาน
แผนการประกอบธรุกจิ การขยายธรุกจิ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
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• การก�าหนดระบบการควบคมุภายใน 

ที่ เ หมาะสมและรัดกุม เพียงพอ 

ในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบ

ธรุกจิหลกั และกลไกอืน่ในการก�ากบั

ดแูลบรษิทัย่อยดงักล่าว 

ตัวอย่างระบบการควบคุมภายในและ
กลไกในการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อยทีเ่ป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

 การใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัย่อย
บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  
พนกังาน ลกูจ้างหรอืผู้ได้รบัมอบหมาย 
ของบริษัทย ่อย รวมถึงคู ่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มา
จากการกระท�าตามหน้าที่หรือใน
ทางอ่ืนทางใด ที่มีหรืออาจจะม ี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบรษิทั เพือ่ประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง 
และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ 
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 ระเบียบอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนินการ	
	 ในการเข้าท�าธุรกรรมต่าง	ๆ 

คณะกรรมการของบริษัทย ่อยม ี
อ�านาจอนมุตัเิรือ่งต่าง ๆ  ของบรษิทัย่อย 
ตามขอบ เขตหน ้ าที่ ที่ ก� าหนด 
โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
ย่อย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อย บริษัทได้ก�าหนดให้
รายการหรือการด�าเนินการของ
บริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัท หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึงการ
อนมุตังิบประมาณประจ�าปี การจ่าย
เงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(กรณทีีไ่ม่อยูใ่นสงักดัส�านกังานสอบ
บัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบ
บญัชขีองบรษัิท) การเพิม่ทนุ/ลดทนุ
ที่ เป ็นผลให ้สัดส ่วนการถือหุ ้น
เปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อบังคับ 
การท�ารายการเกี่ยวโยง การขาย
หรือโอนกิจการของบริ ษัทย ่อย  

การกู ้/ให้กู ้/ค�้าประกัน/ให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงนิ การเลิกกิจการ 
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจ
ปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ให้น�าหลักเกณฑ์
การค�านวณรายการตามที่ก�าหนด 
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทุนและคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง 
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สิน 
และ/หรือ เรื่องการท�ารายการท่ี
เกีย่วโยงกนั (แล้วแต่กรณ)ี มาบงัคบั
ใช้โดยอนุโลม 

แนวทางการก�ากับดูแลความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของกรรมการ  

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย
ก า ร เ ข ้ า ท� า ร า ยก า รที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น 
และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
ก�ากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของบริษัท และบริษัทย่อยที่สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญั ติห ลักท รัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุที ่ทจ. 21 / 2551 เรือ่ง หลักเกณฑ์
ในการท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (บจ / ป 22-01) เรือ่ง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศ หรอืค�าสัง่ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอย่าง
เคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องของบริษทัย่อย จะ
กระท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการของบริษัทย่อย และ / หรือ คณะ
กรรมการของบริษัท และ / หรือที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย และ / หรอื ทีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต ่
ขนาดรายการทีค่�านวณได้ (โดยน�าหลกัเกณฑ์ 
การค�านวณรายการตามที่ก�าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก� า กั บ 
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
เร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ  /  หรือ 
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช ้บังคับอยู  ่
ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการท�าธุรกรรมท่ีเป็น 
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ี
วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลทีมี่ความเกีย่วข้อง แล้วแต่กรณ ีและ
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไป 
ตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัท 
อนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ 
อื่น ๆ ที่ส�าคัญ อาทิ

1.กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
ต้องหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ในกรณีที่มี
การท�ารายการดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล
ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ 
และคณะกรรมการของบริ ษัทย ่อย
มีหน ้าที่แจ ้ ง เรื่องดังกล ่าวให ้คณะ
กรรมการของบริษัท เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ

2.กรรมการของบรษัิทย่อยต้องไม่มส่ีวนร่วม 
อนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม

3.การกระท�าดังต ่อไปนี้ซึ่ ง เป ็นผลให ้
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ของบริษัทย ่อยได้รับประโยชน์ทาง 
การเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตาม 
ปกติ หรอืเป็นเหตใุห้บรษิทัหรอืบรษัิทย่อย 
ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า
เป็นการกระท�าทีขั่ดแย้งกบัผลประโยชน์
ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)  I  187SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



(ก) การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย
กับกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความ 
เกีย่วข้องโดยมไิด้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ี
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติ
ทั่วไปตามที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนประกาศก�าหนด

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Agreement) ที่มีนัยส�าคัญต่อ 

การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส�าคัญต่อการบริหารงาน มีดังนี้

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)

บันทึกข้อตกลง (Deed of Undertaking) Fajar

คู่สัญญา SCGP กับ PT Intercipta Sempana (“PTICS”)

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

SCGP ถือหุ้นร้อยละ 55.24
PTICS ถือหุ้นร้อยละ 44.48

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors)
(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่เกิน 6 คน โดยบริษัทมีสิทธิเสนอช่ือ 
 กรรมการได้ 3 คน PTICS มสีทิธเิสนอชือ่กรรมการได้ 2 คน และเป็นกรรมการอสิระ 1 คน
(2) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง  
 โดยต้องประกอบด้วยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย PTICS อย่างน้อย 1 คน 
(3) ประธานกรรมการต้องมาจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท 
(4) เรื่องหรือการด�าเนินการใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ

คณะกรรมาธิการ	(Board	of	Commissioners)
(1) คณะกรรมาธิการประกอบด้วยกรรมาธิการจ�านวนไม่เกิน 8 คน โดยบริษัทมีสิทธิ 
 เสนอชื่อกรรมาธิการได้ 3 คน PTICS มีสิทธิเสนอชื่อกรรมาธิการได้ 2 คน และเป็น 
 กรรมาธิการอิสระ 3 คน
(2) องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการประกอบด้วยกรรมาธิการที่เข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง  
 โดยต้องประกอบด้วยกรรมาธิการที่ถูกเสนอชื่อโดย PTICS อย่างน้อย 1 คน 
(3) ประธานกรรมาธิการต้องมาจากกรรมาธิการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท 
(4) นอกเหนือไปจากข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหารที่ส�าคัญ เรื่องหรือการด�าเนินการใด ๆ  
 ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ

การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ 

ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัท
ย่อยและบรษัิทร่วมไว้ในนโยบายการก�ากบั
ดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร ่วมที ่
ประกอบธรุกจิหลกั เพือ่ให้ประธานเจ้าหน้าที ่
บรหิารใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาแต่งตัง้
และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู ้บริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

(ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ฎหมายหรอืข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

(ข) มี ค ว าม รู ้  ค ว ามสามารถ  และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

(ค) มีภาวะผู้น�า สามารถให้มุมมองความ
คิดท่ีกว ้างขวางและจ�าเป ็นในการ 
ขับเคล่ือนและบรรลุวัตถุประสงค  ์
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น

(ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตาม 
แนวทางบรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณ 
ของบริษัท
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ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหาร 

ที่ส�าคัญ

เรื่องดังต่อไปน้ี จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ และต้องมี
กรรมาธิการที่แต่งตั้งโดย PTICS ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น
• การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารจัดตั้งบริษัท
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
• การเข้าซื้อกิจการอื่น
• การควบรวม หรือการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทใด ๆ
• การก่อหนี้สินหรือการระดมทุนเกินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• การเข ้าท�า การแก ้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการเลิกสัญญาที่ส�าคัญ 
 ของกลุ่มบริษัทใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น 

การจ่ายเงินปันผล หากค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องของ Fajar  
มมีลูค่าไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิ

หากค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องของ Fajar 
มูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar จ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างร้อยละ 30 ถึง 50 ของก�าไรสุทธิ

หากค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องของ Fajar  
มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ 
ก�าไรสุทธิ

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (TCG)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCG

คู่สัญญา SCGP และ Rengo Co., Ltd. (RENGO)

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

SCGP ถือหุ้นร้อยละ 70.00
RENGO ถือหุ้นร้อยละ 30.00

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 7 คน  
 และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน 
(2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ TCG จะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการท่ี 
 ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท
(3) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยต้องมีกรรมการที่แต่งตั้ง 
 โดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม
(4) นอกเหนือจากข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหารที่ส�าคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับ 
 มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
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ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหาร 

ที่ส�าคัญ

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่มาประชุม และ
ต้องมีกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น
(1) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในลักษณะของธุรกิจของ TCG รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง (ก)  
 การสร้าง การย้าย การเลกิกจิการหรอืการขายกจิการของบรษิทัย่อย และ (ข) การควบรวม 
 กิจการ การได้มาหรือการควบบริษัทรูปแบบอื่นใดกับบริษัทอื่น
(2) การลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือการกระท�าการใดแทน TCG ในฐานะผู้ถือหุ้น 
 หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า 
(3) การให้กู้ยืมเงินหรือการให้ประกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่น หรือนิติบุคคล ยกเว้นบริษัท  
 หรือบริษัทย่อยของ TCG
(4) การออกหุ้นใหม่หรือการลดทุนของ TCG 
(5) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCG
(6) การเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระส�าคัญต่อ TCG

การประชุมผู้ถือหุ้น (1) องค์ประชุมของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองหรอืโดยการ 
 มอบฉนัทะและมสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TCG
(2) เรือ่งต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัการตดัสนิโดยมตพิเิศษในท่ีประชมุสามญัหรือวสิามญัผูถ้อืหุ้นเท่านัน้ 
 ได้แก่

(2.1) แก้ไข ยกเลิก หรือรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ TCG
(2.2) การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่
(2.3) การลดทุน
(2.4) การออกหุ้นกู้
(2.5) การควบรวมและควบบริษัท
(2.6) การช�าระบัญชีของ TCG 

(3) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นโดยมติเสียงข้างมาก  
 โดยมีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่ 

(3.1) การแต่งตั้งหรือการปลดกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.2) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.3) การจ่ายเงินปันผลจากก�าไรหรือการจ่ายหุ้นปันผล
(3.4) การเข้าซ้ือกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่ส�าคัญทั้งหมดของธุรกิจของบุคคลอื่นหรือ 
 นิติบุคคลอื่น 
(3.5) การโอนธุรกิจหลักของ TCG และการโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 
 ของ TCG

การจ่ายเงินปันผล คู่สัญญาต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทย และต้องด�าเนินการให้ TCG ประกาศผลก�าไรทั้งหมดหลังหักภาษีเป็นเงินปันผล 
ในแต่ละปี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทในเครือของ TCG  
มีการขาดทุน เงินปันผลที่จะประกาศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
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บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) (PPPC)

สัญญาร่วมทุน PPPC 

คู่สัญญา บริษัท และ Nippon Paper Industry Co., Ltd. (NPI)

สัดส่วนการถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 69.58
NPI ถือหุ้นร้อยละ 30.00

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการของ PPPC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้ง 
 กรรมการได้ 5 คน และ NPI มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 2 คน 
(2) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
(3) ประธานกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็น 
 ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและในที่ประชุมคณะกรรมการ และรองประธานกรรมการ 
 อาจแต่งตั้งจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย NPI 
(4) กรรมการผู้จัดการของ PPPC จะต้องได้รับการแต่งตั้งมาจากหนึ่งในกรรมการที่แต่งตั้ง 
 โดยบริษัท
(5) การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหารที่

ส�าคัญ

เรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และต้องมี
กรรมการที่แต่งตั้งโดย NPI ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น
(1) การอนุมัติแผนธุรกิจที่มีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
(2) การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 ระหว่างกาล 
(3) การน�า PPPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(4) การท�าธรุกรรมทีม่มีลูค่ามากกว่า 30 ล้านบาท ระหว่าง PPPC และผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการ 
(5) การได้มาซึ่งการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
(6) การเข้าค�้าประกันในสิทธิเรียกร้องที่มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น (1) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นต้องประกอบด้วยผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุอย่างน้อย 25 คน หรอืไม่น้อยกว่า 
 ก่ึงหน่ึงของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีต้องมีจ�านวนหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ PPPC 
(2) การอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ 
 จ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(3) เรื่องดังต่อไปน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 75 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
• การเพิ่มทุนและลดทุน
• การควบบริษัท
• การจ่ายปันผลเป็นหุ้น
• การได้มาซึ่งกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
• การโอนกิจการของ PPPC หรือ การโอนทรัพย์สินที่ส�าคัญของ PPPC

(4) เรื่องดังต่อไปน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 71 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่

• ค่าตอบแทนกรรมการ
• การแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• การลงทุนในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่น
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การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ  
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม PPPC จะจ่ายเงินปันผลในจ�านวนร้อยละของก�าไรสุทธิตามที่ 
ตกลงกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ PPPC และบริษัทย่อย รวมทั้งการกันเงินส�ารอง
ตามที่กฎหมายก�าหนด 

บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด (TCFP)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCFP

คู่สัญญา TCG และ RENGO

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

TCG ถือหุ้นร้อยละ 75.00
RENGO ถือหุ้นร้อยละ 20.00
HOWA ถือหุ้นร้อยละ 5.00

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 คน โดย TCG มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 5 คน  
 และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน
(2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ถูกเสนอช่ือ 
 โดย TCG 
(3) องค์ประชมุของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยต้องมกีรรมการ 
 ที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม
(4) นอกเหนือจากข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหารที่ส�าคัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับ 
 มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบริหาร 

ที่ส�าคัญ

เรือ่งทีส่�าคญัดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัโิดยมตเิสยีงข้างมากของคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วม 
ประชมุด้วยตนเอง และต้องมีกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดย RENGO ลงมตอินุมัตด้ิวยอย่างน้อย 1 คน เช่น
(1) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจของ TCFP ซึ่งรวมถึง 
 แต่ไม่จ�ากัดเพียง (ก) การสร้าง การย้าย การเลิกกิจการหรือการขายกิจการของ  
 บริษัทย่อย (ข) การควบรวมกิจการ การได้มาหรือการควบบริษัทรูปแบบอ่ืนใด  
 กับบริษัทอื่น และ (ค) การเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบันของ TCFP 
(2) การลงทุนของ TCFP ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดในฐานะผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัท 
 หรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า
(3) การให้กูย้มืเงินหรอืการให้ประกันเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัอืน่ หรอืนติิบคุคล หรอืบคุคลใด ๆ
(4) การออกหุ้นใหม่ หรือการลดทุนของ TCFP
(5) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCFP
(6) การเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระส�าคัญต่อ TCFP 
(7) การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยส�าคัญทั้งหมดของบุคคลอื่น
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การประชุมผู้ถือหุ้น (1)  องค์ประชมุของการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ต้องประกอบด้วยผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเองหรอื
โดยการมอบฉนัทะมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TCFP และ 
RENGO ต้องเข้าประชมุด้วยจงึจะครบองค์ประชมุ

(2)  การลงมตจิะถอืว่าเป็นการลงมตพิเิศษหากผ่านการลงมตด้ิวยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

(3)  เรือ่งดงัต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยมติพิเศษในท่ีประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ 
(3.1)  แก้ไข ยกเลกิ หรอืรบัรองหนงัสือบริคณห์สนธแิละข้อบังคบัของ TCFP
(3.2)  การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่
(3.3)  การลดทุน
(3.4)  การออกหุ้นกู้
(3.5)  การควบรวมและควบบริษัท
(3.6)  การช�าระบัญชีของ TCFP 
(3.7)  การเลือกตั้งหรือปลดออกของกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.8)  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.9)  การจ่ายเงินปันผลจากก�าไรหรือการจ่ายหุ้นปันผล และ
(3.10)  การโอนธุรกจิหลักของ TCFP และการโอนหรอืการก่อภาระผูกพนัใด ๆ  ในส่วนทีส่�าคญั

ของทรัพย์สนิหรือทรพัย์สนิท้ังหมดของ TCFP 

การจ่ายเงินปันผล คู่สัญญาต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทย โดยต้องส�ารองรายได้บางส่วนส�าหรบัการขยายตวั และ/หรอืการลงทนุของ TCFP 
โดยเป็นไปตามทีถ่กูก�าหนดไว้ในนโยบายของ TCFP และต้องด�าเนนิการให้ TCFP จ่ายเงนิปันผล
ร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับ

ดูแลกิจการ 

บรษัิทได้มกีารตดิตามเพือ่ให้เกดิการปฏบัิติ
ตามคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง
ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในปี 2564 โดยได้
ก�าชับให้ฝ่ายจัดการประกาศให้พนักงาน 
รับทราบโดยทั่วถึง และจัดให้มีการอบรม 
ชี้แจงแก่พนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

นอกจากนี ้บรษัิทได้ตดิตามเพือ่ให้เกดิการ
ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 
ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 

นอกจากการจัดโครงสร้างการถือหุ้น 
ทีช่ดัเจน ไม่มีการถอืหุน้ไขว้กบัผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ และไม ่มีโครงสร ้างการ 
ถือหุ้นแบบพีระมิดในกลุ่มของบริษัท 
เพื่อไม ่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และ
เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทั
และบรษิทัย่อยในรายงานประจ�าปีแล้ว 
บริษัทได้ตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายป้องกันความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏิบตั ิ
และด�าเนนิการสอดคล้องตามนโยบาย
ดังกล่าวและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
สงูสุดของบรษิทั ซึง่ผลการตดิตามในปี 
2564 ไม่พบรายการที่เข้าข่ายความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา 

ผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข ้อมูล 
ภายในซ่ึงหมายถงึข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณะซึ่งสาระส�าคัญมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ
หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัท 
ไ ด ้ ก� า หนดน โยบายกา รจั ด ก า ร 
ข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติและ
ส่ือสารอย่างถูกต้อง การใช้ข ้อมูล
ภายในร่วมกันต้องอยู ่ในกรอบของ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบั
มอบหมายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูล
ภายในต่อสาธารณะรวมถงึการสือ่สาร
ข้อมลูใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน
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ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรอืประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารสายการเงิน หรือผู ้ ท่ีได ้รับ 
มอบหมายเท่านั้น ซึ่งผลการติดตาม 
ในปี 2564 ไม่พบว่ามีกรณีท่ีปฏิบัต ิ
ขัดหรือแย้งกับนโยบายดังกล่าว 

มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท ได ้ก� าหนด
มาตรการห ้ามซ้ือขายหลักทรัพย ์ 
(Blackout Period) โดยก�าหนดว่า
กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
หรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน 
รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามี
ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวท่ีได้รับทราบข้อมูล
ภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 
1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 
และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผย
งบการเงินดังกล่าว 

นอกจากนีใ้นกรณทีีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใน รวมท้ังคู่สมรส หรือผู้ท่ี
อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ทราบข้อมูลภายในของบริษัทหรือ
บริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลภายใน ต้องไม่ท�าการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่า
จะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้
มีการเปิดเผยข้อมูลน้ันสู ่สาธารณะ
ทั้งหมดแล้ว

ทัง้น้ี ส�านกังานเลขานกุารบรษิทัจะแจ้ง
ก�าหนดช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรพัย์
ตามมาตรการ Blackout Period ให้

กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้บริหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ไม่มีการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งในปี 2564 ไม่พบ
ว่ากรรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่บริษัท
ก�าหนดให้งดการซื้อขาย

การรายงานการถือและการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย	์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภายใต้นโยบายการจดัการข้อมลูภายใน 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท 
จะให ้ความรู ้ แก ่ คณะกรรมการ 
บริษัทและผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
หรือเทียบเท่าของบริษัท เกี่ยวกับ
หน้าที่ในการจัดท�า เปิดเผย และน�าส่ง
รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก� ากับห ลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  
ตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ 
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะก ร รมก า รก� า กั บ ตล าดทุ น 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบทก�าหนดโทษที่
เกีย่วข้องตามกฎหมาย โดยขอให้น�าส่ง
รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวมายังเลขานุการ
บรษิทัก่อนน�าส่งส�านกังาน ก.ล.ต. และ
เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและ
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบการเปล่ียนแปลง 
การถือหลักทรัพย์โดยก�าหนดให้เป็น
ว า ระหนึ่ ง ขอ งการประชุ มคณะ
กรรมการบริษัท

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้
ทบทวนและมีมติให้ปรับปรุงนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนสอดคล้องกบัการบรหิารกจิการ
ในปัจจุบนัและแบบประเมนิตนเองเพือ่
พัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับ
ปรับปรุง 4.0 ของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 
โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของ 
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัไว้ในเวบ็ไซต์ 
ของบรษิทั (www.scgpackaging.com) 
ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ 

หลังจากที่ ได ้ประกาศเจตนารมณ์ 
เข ้าร ่วมโครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action 
Against Corruption : CAC) เมื่อ 
วนัที ่1 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ด�าเนนิการ 
ยื่นขอรับรองเพื่อเป ็น Certified 
Company สรุปการด�า เนินการ 
ที่ส�าคัญในรอบปี 2564 ได้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนสอดคล้องกับการบริหาร
กิจการในปัจจุบันและแบบประเมิน
ตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต ้าน
คอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0 ของ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย (CAC) 

2. ทบทวนและปรปัปรงุคูม่อืจรรยาบรรณ 
เอสซจี ีแพคเกจจิง้ เพือ่ความชดัเจน 
ครอบคลุม สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ในปัจจุบันและนโยบายต่าง ๆ ที่ได้
รับการทบทวน

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ส่ือสาร
ให ้คณะจัดการ และพนักงาน 
ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร ์รัปชันอย ่างเคร ่งครัด โดย 
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คณะจัดการสร้างความตระหนักรู ้  
สือ่สารการปฏบิติัหน้าทีโ่ดยสุจุรติ เป็น 
Role Model ให้กับพนักงานทุุกคน 
และในฐานะฝ่ายบรหิาร (First Line 
ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง  
ก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม ผลกัดนั 
สือ่สาร และปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชนั ปลูกฝังให้พนกังานทกุคน 
ตระหนกัถงึการกระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิ 
ความเสีย่งการคอร์รปัชัน ผลกระทบ 
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมกีาร 
วเิคราะห์ข้อบ่งชี ้ ประเมนิความเสีย่ง 
การเกิดคอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ 
สร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก�าหนด
วธิกีารลดความเสีย่งและการควบคุมุ 
(Risk Mitigation and Control)  
ก�าหนดผู้รับผดิชอบ มาตรการตดิตาม 
การสอบทานและประ เ มินผล 
การบริหารความเสี่ยงส�าหรับให ้
พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ป้องกันการเกิดคอร์รัปชันโดยมี
ส�านกังานตรวจสอบประเมนิ ตดิตาม 
การก�ากับดููแลท่ีดี การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชันเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ

4. เผยแพร่และส่ือสารท�าความเข้าใจ 
ในคู่มอืจรรยาบรรณ เอสซีจ ีแพคเกจจิง้ 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ  
ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนรบัทราบ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไชต์ 
ของบริษัท

5. จัดอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Business 
Concept Development เป็นต้น 
เพื่อตอกย�้าความเป็นวัฒนธรรม
องค์กรของบริษัท

6. จัดให้มีการทดสอบความรู ้ ความ
เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน “Ethics e-Testing”  
โดยพนักงานที่ท� าแบบทดสอบ 
ทุกุคนผ่านการทดสอบ ซึง่ด�าเนนิการ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

7. ส�านักงานตรวจสอบจัดท�า Anti-
co r r up t i on  Compl i ance 
Checklist คู ่มือการตรวจสอบ 
เรื่องคอร์รัปชัน จัดสัมมนาและ 
Workshop ให้กับหน่วยงานที่ม ี
ความเสีย่งสงู เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
เตรยีมความพร้อมในการประเมนิตนเอง 
และก�าหนดแนวทางป้องกนัควบคมุ
ความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน 

8. เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) 
ร่วมกันน�าหลักการและแนวคิดการ
ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับ
การก�ากับดููแลกิจการเพื่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรม
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

9. จดัให้มรีะบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้ง
เบาะแส (Whistleblowing) เพื่อ 
เป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมี 
การพบเห็นการฝ ่าฝ ืนกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ และแก้ไข
ข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้

ท้ังนี้ ในปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติที่ผิด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทก�าหนดกลไกในการรับเรื่อง 
ร้องเรยีนและการด�าเนนิการกรณมีกีาร 
ช้ีเบาะแสเกีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมาย  
กฎระเบียบและจรรยาบรรณ (Code 

of Conduct) หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อ
ถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุุคลากร
ของบรษิทั ซึง่รวมถงึมาตรการคุม้ครอง
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ก ่ ผู ้ แ จ ้ ง เ บ า ะ แ ส  
ตามนโยบายการรับเรื่องร ้องเรียน 
ก า ร ทุุ จ ริ ต แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ท� า ผิ ด 
(Whistleblowing Policy) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจัดให้มี
ช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  ได้
ตลอดเวลาและหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ เวบ็ไซต์ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ 
วาจา e-mail และจดหมาย รวมทั้ง
รักษาความลับและให้ความคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและการกระท�าผิด

ในปี 2564 มีข้อร้องเรียนอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
บริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4  
จรรยาบรรณพนกังาน หรอืจรรยาบรรณ 
คูธ่รุกจิ รวมทัง้สิน้ 8 เรือ่ง ด�าเนนิการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม  
7 เรื่อง (อยู ่ระหว่างการสอบสวน  
1 เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อร้องเรียนหรือหลักฐานไม่ชัดเจน  
4 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 1 เรื่อง  
การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม 2 เรื่อง 
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทาง 
การค้า สทิธมินุษุยชน และการใช้ข้อมลู
ภายใน โดยมูลค่าความเสียหายไม่มี 
นยัส�าคญัต่อรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้น�ามา 
ก�าหนดวิธปีฏิบตัแิละแนวทางการป้องกนั 
นอกจากนี้ ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ 
สอบทานมาตรการและการก�าหนด 
แนวทางเชงิป้องกนัการทุจุรติที่จ่ะเกดิขึน้ได้ 
ในระบบต่าง ๆ  การตรวจสอบการทุุจรติ 
ตามมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยง 
และเหมาะสมกับสภาพการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564

1. นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร 5/5

2. นายชาลี  จันทนยิ่งยง 5/5

3. นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ 5/5

รวมจ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2564 5

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 11-13 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จ�านวน 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และ (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในรอบปี 2564 มีดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564

1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 6/6

2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 2/2

3. นายธีรพงศ์ จันศิริ 2/2

4. นายวิบูลย์  ตวงสิทธิสมบัติ* 2/2

5. นายชุมพล ณ ล�าเลียง** 2/2

6. นายชาลี  จันทนยิ่งยง*** 4/4

รวมจ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2564 6

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 100

หมายเหตุ:	
* ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
** ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 - 16 กันยายน 2564
*** ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 

(1) กรรมการล�าดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 
(2) กรรมการล�าดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชาลี จันทนยิ่งยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา หน้า 14-15 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปี 2564 มีดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564

1. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์* 7/7

2. นายชลณัฐ  ญาณารณพ 7/7

3. นายวิบูลย์  ตวงสิทธิสมบัติ** 5/5

4. นายชุมพล  ณ ล�าเลียง*** 2/2

รวมจ�านวนครั้งของการประชุมในปี 2564 7

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 100

หมายเหตุ:		
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายชุมพล ณ ล�าเลียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564
*** ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
หน้า 16
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 
232 (8/2564) วนัที ่25 พฤศจกิายน 2564 
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท 
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทและบริษัทย่อยตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของส� านักงานคณะกรรมการก� า กับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ซึง่ยดึกรอบการควบคมุภายในของ COSO 
2013 (The Committee of Sponsoring 
O r g a n i z a t i o n  o f  Tr e a d w a y 
Commission) 5 องค์ประกอบ คือ  
การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
และระบบการตดิตาม ทีผ่่านการพจิารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะ
กรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัท
และบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามกฎหมาย  
ระเบยีบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจน 
แนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั้งมีระบบการควบคุมติดตามดูแล 
การด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ
หรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรม
กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งและบคุคลที่
เกีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแล้ว

การควบคุมภายใน 
และรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการปลูกฝ ังให ้ฝ ่ายจัดการ 
หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักและ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีการบริหารความเสีย่ง การก�ากับ
ดแูลการปฏบิตังิาน และการควบคมุภายใน 
โดยอ้างองิมาตรฐานสากลในการปฏิบัตงิาน 
และน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
เหมาะสมที่จะด�าเนินการตามระบบการ
ควบคมุภายในทีด่มีาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล 

ในปี 2564 ฝ่ายจดัการในฐานะผูก้�ากบัดแูล
ต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กบัความเส่ียงทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
เพื่ อสร ้ า ง ระบบงาน เชิ งป ้ อ งกั น ใน 
การด�าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
ได้อนุมัติหลักการและสนับสนุนให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้นจากปีก่อน ๆ 
ดังต่อไปนี้

1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน 

(Proactive and Preventive System)

บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย และอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับ
พนักงาน บริษัทได้จัดท�าระบบงาน 
เชิงป้องกนั (Proactive and Preventive 
System) ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 การด�าเนินการเร่ืองจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

• ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คู ่ มื อ 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
เพือ่ความชดัเจน ครอบคลมุ สอดคล้อง 
กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับ
ประเทศและมาตรฐานสากล และ
การด�าเนนิธุรกิจในปัจจุบนั รวมท้ัง
เพ่ิมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
คู่มือฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
เข ้ า ใ จแนวปฏิบั ติ และน� า ไป 
ปรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น

• ปรับเป ล่ียนวิธีการ ส่ือสารให ้
สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควดิ 19 การปฏบิตั ิ
งานในช่วง Work from Home 
โดยผู้รับผิดชอบได้จัดท�า VDO 
Cl ip  และแบบทดสอบเรื่ อง 
จรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ ผ่าน 
ช่องทาง Line Official ของบริษัท 
(เฉพาะบริษัทที่ M&P มาใหม่) 

• จัดท�าแบบทดสอบ “Ethics 
e-Testing” ให้กับพนักงานทุก
ระดับเป็นประจ�าทุกปี โดยจัด 
ต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่7 และ e-Policy 
e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่ง
พนักงานของบริษัทที่ท� าแบบ
ทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบ
ด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้
ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบ
ทดสอบของพนักงาน และสื่อสาร
ให้พนักงานทุกระดับเกิดความ
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เข้าใจที่ถูกต้อง แบบทดสอบจะมี
การทบทวนทกุปีเพือ่ให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น นอกจาก
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
คอร ์ รัปชันแล ้ ว  ยั งมี เนื้ อหา
ครอบคลุมถึงเรื่องการคุ ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) และเรือ่ง
การบูรณาการการก�ากับดูแล
กจิการ การบรหิารความเสีย่ง และ
ก า ร ก� า กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 
กฎระเบียบ (Integrated GRC)

1.2 น�าแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three 
Lines Model) ซึ่งเป็นแนวทางที่
ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากลมา
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย 
Governing Body ฝ่ายจัดการ  
ผูป้ฏบิตังิาน และส�านกังานตรวจสอบ 
ประยกุต์ใช้แนวทางดงักล่าวในการ
ปฏบิตังิาน โดยฝ่ายจดัการในฐานะ 
First Line ถือว่ามีบทบาทส�าคัญ
ที่สุดในการผลักดันให้ Three 
Lines Model ประสบความส�าเรจ็
และมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การ
ประเมินความเส่ียง ก�าหนดการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผล  
รวมถงึการประสานงานกบัส�านกังาน 
ตรวจสอบในการแลกเปลี่ ยน 
ข ้อมูลระหว ่างกัน นอกจากนี้ 
ยั ง ได ้ มี ก าร เสริ มสร ้ า งความ 
ต ร ะ ห นั ก รู ้ ใ น ห ล า ก ห ล า ย 
รูปแบบ เช่น ให้ First Line ล�าดับ
สูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็น 
ผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุม 
เชงิปฏบิติัการ (Workshop) เพ่ือน�า 
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
(Execution) ฝ่ายจัดการก�ากับ
ดูแล First Line และ Second 
Line อย่างใกล้ชิด และการสื่อสาร 
กับ Governing Body แบบ  
Two-way Communication 

1.3 สื่อสาร อบรม สัมมนาในเรื่อง 
“กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต  
การไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบยีบ  
นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ” 
รวมถงึข้อควรระวงัหรอืความเสีย่ง

ใหม่ ๆ (Emerging Risks) ในการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานจาก
กรณศึีกษาทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท ท่ีมาพร ้ อมกับรูปแบบ 
การท�างานแบบ New Normal เช่น  
ความรูเ้กีย่วกบัภัยในการถูกโจมตี
ทางไซเบอร ์  การท�าธุรกรรม
ออนไลน์ เป็นต้น ให้พนักงาน 
เกดิความตระหนกัในการปฏบิตังิาน 
และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ�้า 

1.4 ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับ
บริษั ทที่ ท� าการ  Merge r  & 
Partnership (M&P) ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในว่ามีความเหมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท แนะน�า
แนวการปฏิบัติที่ดี สร้างระบบ 
Proactive and Preventive 
System เพื่อลดความเส่ียงใน 
การด�าเนินธุรกิจ

1.5 ทบทวน จัดกลุ่ม และปรับปรุง
อ�านาจด�าเนินการภายในบริษัท
และบริษัทย่อย เพิ่มเติมอ�านาจ 
การอนมุตัใินเรือ่งหรอืรปูแบบธรุกจิ 
ใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงาน สอดคล ้องกับ 
การด�าเนนิธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอย่าง 
รวดเร็ว แต ่ยังคงการควบคุม
ภายในที่ดี 

2. การบรูณาการการก�ากบัดแูลกจิการ  

การบริหารความเสี่ยง และการ

ก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Integrated Governance, Risk and 

Compliance; Integrated GRC) 

บรษิทัด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 
การบริหารความเส่ียง และการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) และ
ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล (Integrated 
GRC) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ลดความซ�า้ซ้อนในการปฏบิตังิาน ตัง้แต่
การก�ากับดูแล การก�าหนดกลยุทธ ์ 
การบริหารความเส่ียง จนถงึการตดิตาม 

ในปี 2564 นี้ได้เพิ่มการบูรณาการใน 
รูปแบบ Data Integration โดยการ 
เปิดเผยข้อมลูทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน 
ระหว ่างหน ่วยงานบนฐานข ้อมูล
เดียวกัน เพื่อเช่ือมโยงความต่อเนื่อง
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทในองค์รวม เกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจมาก
ยิ่งขึ้น มีการส่ือสารโดยผู้บริหารระดับ
สูงเพ่ือให้พนักงานทุกคนเห็นความ 
ส� า คัญในการน� า  GRC มาใช ้ ใน 
การปฏิบตังิาน เพือ่สนบัสนนุการท�างาน 
ของพนักงานให้น�าไปสู่การเติบโตของ
ธรุกจิอย่างยัง่ยนื และม ีGRC Helpline 
บนระบบ Intranet และ Mobile เพื่อ
เป็นช่องทางให้พนักงานที่มีข้อสงสัย
สามารถสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ 
การปฏิบั ติ ง านที่ ถู กต ้ อ ง ใน เ รื่ อ ง 
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหาร 
ความเส่ียงและการก�ากับการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบ 

3. การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(Compliance) 

บริษัทได้ด�าเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติด ้านการก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Policy & 
Guideline) อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบ
การบริหารงานด้านการก�ากับดูแล 
การปฏิบั ติ ง าน  (Compl i ance 
Management System-CMS) เป็น
กลไกส�า คัญในการก�ากับดูแลการ 
ปฏิบัติ งานที่ท� าให ้การปฏิ บัติตาม 
กฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและ 
ประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติ
งานในฐานะ First line มีกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่มั่นใจได ้ว ่าจะป้องกัน 
ความเสี่ ยงจากการไม ่ปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์และมีหน่วยงานก�ากับดูแล 
การปฏบัิตงิาน ในฐานะ Second Line เป็น 
ผูส้นบัสนนุการน�าระบบการบรหิารงาน
ดงักล่าวไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม โดย
สร้างความรู ้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักรู ้ให้กับผู ้ปฏิบัติงาน ให้ค�า
ปรกึษา ก�าหนดการควบคมุ เพ่ือบรหิาร 
จัดการไม ่ ให ้ เกิ ดความเสี่ ย งจาก 
การไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ  
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(Compliance Risk) รวมถึงมีการ
ประเมินผลกระทบจากกฎหมายใหม่/
หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายปัจจุบัน 
ที่ เกี่ยวข ้องกับบริษัทและส ่งถึงมือ 
ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้อง ถูกต้อง และทันท่วงที 

ในปี 2564 นอกจากบรษิทัมกีารทบทวน 
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ (Guideline) และ
รายการตรวจประเมิน (Checklist) 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตามนโยบายส�าคัญของ
บริษัท อันได้แก่ นโยบายการแข่งขัน
ทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบาย
การจัดการข้อมูลภายใน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Ins ider 
Information Management and IT 
Governance Policy) และนโยบายการ 
เปิดเผยข้อมลู (Disclosure Policy) ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
ยิ่งขึ้นแล้ว บริษัทยังมีการพัฒนาระบบ 
การจดัการด้านใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้องกบั 
ธรุกจิ (Business License Management 
System) โดยใช้ระบบ IT เป็นเคร่ืองมอื
ช่วยในการจัดเก็บ ติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และรายงานผลต่อคณะ
จัดการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ 

4. การปฏิบั ติ ในเรื่ องการต ่อต ้าน

คอร์รัปชัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 211 (7/2562) วันที่ 5 สิงหาคม 
2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อก�าหนด
ค�านิยาม ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ 
และข ้อก�าหนดในการด�า เนินการ 
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับ 
ทุกกิจกรรมของบริษัท สามารถศึกษา
รายละเอียดของนโยบายต ่อต ้าน
คอร์รัปชันได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.scgpackaging.com) ภายใต ้
หวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ การด�าเนนิการ 
เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน มีดังนี้

• ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั
เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้อง
กับการบริหารกิจการในปัจจุบัน
และแบบประเ มินตนเองเพื่ อ

พัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน 
ฉบับปรับปรุง 4.0 ของแนวร่วม 
ต่อต้านคอร์รปัชันของภาคเอกชนไทย 
(Thai Private Sector Collective  
Action Against Corruption :  
“CAC”) บรษิทัอยูร่ะหว่างการยืน่ขอ 
รับรองเป็น Certified Company 

• ประธานเจ ้าหน ้าที่บริหารได ้
สือ่สารให้ฝ่ายจดัการ และพนกังาน
ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อย�้า
ถึงความส�าคัญเรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยพนักงานจัดการใน
ฐานะฝ่ายบริหาร (First Line 
ระดับสูง) ประเมินความเสี่ยง 
ก�าหนดมาตรการที่ เหมาะสม  
ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

• ส�านักงานตรวจสอบจัดท�า Anti-
cor rupt ion Compl iance 
Checklist คู ่มือการตรวจสอบ 
เรื่องคอร์รัปชัน จัดสัมมนาและ 
Workshop ให้กับหน่วยงานที่มี 
ความเสีย่งสงู เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
และก� าหนดแนวทางป ้องกัน
ควบคุมความเสี่ยงในการเกิด
คอร์รัปชัน 

• จัดท�าจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี 
แพคเกจจ้ิง เพือ่ใช้เป็นแนวทางใน
การด�าเนนิธรุกจิ ร่วมกนัปฏบิตัติน
เ ป ็ นพล เ มื อ ง ดี ค วบ คู ่ ไ ป กั บ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ค�านึงถึง 
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�าหนด

5. การก� ากับดูแลด ้ าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการรักษาความมัน่คง 

ปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอืข่าย 

สื่อสาร 

5.1 บริษัทแต ่งตั้งตัวแทนร ่วมเป ็น 
คณะท�างาน IT Governance  
ของบริษัทแม่ ท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบาย และระเบียบการใช ้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 

การส่ือสารของบรษิทั (e-Policy) โดย 
อ้างตาม ISO/IEC27001 เพื่อให้
พนกังานทกุคนถอืปฏิบติัในทศิทาง 
เดยีวกนั ในปี 2564 มกีารด�าเนนิการ 
เพิ่มเติม ดังนี้ 

• จดัท�ามาตรฐาน/กระบวนการ/
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 3 เรื่อง  
ได้แก่ IoT Security แนวทาง
ก า ร ใ ช ้ S o c i a l  M e d i a 
Application และ Online 
Communication Tools

• ปรบัปรงุนโยบาย 2 เรือ่ง ได้แก่ 
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพาและการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
ในการปฏิบัติงาน (Mobile 
Device and BYOD Policy) 
และนโยบายการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (System 
Access Control Policy)  
เพิ่มเติมจากท่ีประกาศใช้ใน 
ปี 2563 เพือ่รองรบัสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
 และการปฏิบัติงานในช่วง  
Work from Home

5.2 จดัท�าเอกสารแนวทางการตรวจสอบ 
การควบคุมภายใน/การรักษา
ความปลอดภัย เช ่น แนวทาง 
การตรวจสอบระบบงาน ERP หลกัท่ี 
บรษัิทใช้งาน แนวทางการตรวจสอบ 
การรักษาความปลอดภัย IoT 
แนวทางการตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัย Web application 
แนวทางการตรวจสอบ Cloud 
D e v e l o p m e n t  แ น ว ท า ง 
การตรวจสอบ Data Governance

5.3 ประเมินจุดควบคุมภายในด้าน 
Information Security โดยอ้างองิ 
ISO27001 ส�าหรับบริษัทที่ท�าการ 
Merger & Partnership (M&P) 
เพื่อสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในว่ามคีวาม
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท แนะน�าแนวการปฏิบัติที่ดี 
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สร ้างระบบ Proactive and 
Preventive System เพื่อลด
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

5.4 ก�าหนดให้พนักงานต้องทดสอบ 
วดัความรูใ้นเรือ่ง e-Policy ซึง่ต้อง
ตอบถูกต้องทุกข้อ 100% เพื่อให้
พนักงานรับทราบ ตระหนัก และ
เกิดความเข ้าใจสามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

5.5 ทบทวนและปรับกลยุทธ ์การ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19  
และความ เ ส่ี ย ง ในยุ ค  New 
Normal  โดยใช ้  Mach ine 
Learning (ML), Robotics 
Process Automation (RPA),  
Data Analytic (DA) วิเคราะห ์
ความเ ส่ียงให ้มีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ข้ึน ลง Fieldwork เท่าทีจ่�าเป็น

5.6 พัฒนาการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยแบ ่งเป ็นการ 
ตรวจสอบด้าน IT System IT Process 
และ IT Security และออกแบบ 
กระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสม 
ใ น แต่ล ะ ส่ว น ซึ่ ง ช่ว ย ใ ห ้ ก า ร 
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากข้ึนและสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบลงได้

6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data 

Analytics ในการก�ากับดูแลธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทมีการใช ้งานระบบ
สารสนเทศที่หลากหลาย ส�านักงาน
ตรวจสอบจึงได้จัดท�ารายงานโดยใช้ 
Data Analytics ในการตรวจสอบและ
ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไข
รายการผิดปกติและก�าหนดวิธีการ
ป้องกันได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ่ง
การแสดงผลข้อมูลจะแสดงเป็นรูป
กราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์
ผลได้ง่าย รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้าน 
Digital Technology การ Coding และ
สร้างความตระหนกัรู ้(Awareness) ให้

ผู ้ตรวจสอบในการปรับตัวเข ้าสู ่ยุค 
Digital ผ่านการอบรม สัมมนาเชิง 
ปฏบิตักิาร และการจดักิจกรรม เช่น Data 
Analytics Hackathon ซึ่งจัดต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบเสนอ
โครงการภายใต ้แนวคิดในการน�า 
Digital Technology มาประยุกต์ใช้ใน
การตรวจสอบ

7. ระบบการรับข้อร้องเรียน  

บริษัท ได ้พัฒนาระบบการรับข ้อ 
ร้องเรียน (Whistleblowing System) 
ส�าหรับพนักงานและผู ้มีส ่วนได้เสีย
ภายนอกเพื่อใช้รับแจ้งเบาะแสการ 
ปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล 
คู ่มือจรรยาบรรณ การก�ากับดูแล 
ร ะ เ บี ย บ  ข ้ อ บั ง คั บ  ก ฎ ห ม า ย 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง
การกระท�าทุจริต ได ้หลากหลาย 
ช่องทางด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน 
Web Intranet และผู ้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกแจ้งผ่าน เว็บไซต์ www.
scgpackaging.com ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษได้ตลอดเวลา หรือผ่านทาง 
e-mail จดหมาย โทรศัพท์ โดยบริษัท
ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานเม่ือได้
รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่
การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยท�าเป็น
ความลับ การตั้งคณะท�างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การพิจารณาอนุมัติการ
ลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผล 
ข้อร้องเรียน นอกจากน้ีผู ้ร ้องเรียน 
สามารถติดตามผลข้อร้องเรยีนผ่านระบบได้ 
ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้น�ามา
ก�าหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการ
ป้องกัน ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริม
การด�า เนินธุรกิจอย ่างมี คุณธรรม 
และพัฒนาอย ่างยั่ งยืนมากยิ่ งขึ้ น 
ส�าหรับความปลอดภัยของระบบจะใช้ 
Password 2 ชัน้และใช้ Server แยกเป็น 
อิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมลูไปสู่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้
รักษาความลับและให้ความคุ้มครอง 
ผู ้ร ้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและการกระท�าผิด

การตรวจสอบตดิตามการควบคมุภายใน

ในปี 2564 ส�านักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบทั้งหมด 66 โครงการ ตาม
แผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง 
(Risk-based) ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
ส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่ประเมิน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
และติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่
ตรวจพบ รวมถงึการตดิตามการควบคุมว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพื่อ 
ติดตามควบคุมดูแลการด� า เนินงาน 
ของบริษัทและบริษัทย ่อยทั้ ง ในและ 
ต่างประเทศให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิจาก 
การที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดย 
มิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการ
ควบคุมการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่าง
เพยีงพอ จากนัน้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนรายงานคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส

จากผลการตรวจสอบในปี 2564 ไม่พบ 
ข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การควบคมุภายใน และส�านกังานตรวจสอบ 
ได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม
ภายในตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าฝ่าย
จัดการและผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขการควบคุม
ภายในตามข้อแนะน�าครบถ้วนตามระยะ
เวลาที่ก�าหนดแล้ว นอกจากน้ีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทคือ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ�ากัด ได ้รายงานว่าไม่พบ 
ข ้ อบกพร่อ งที่ เ ป ็ นสาระส� าคัญซึ่ งม ี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
เ กี่ ย ว กั บ ก า รก� า กั บ ดู แ ลกิ จ ก า ร ท่ี ดี  
การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลการ 
ปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของ
บรษัิท ในปี 2564 ตามทีแ่สดงไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานฉบบันี้ 
สรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลู
ที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ� าป ี  2564 ของบริษัท เอสซีจี  
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แพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) งบการเงินรวม
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยซ่ึงได้จัดท�าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว ่างประเทศ โดยได  ้
สอบทานประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั รายการ 
พิเศษ และได้รับค�าช้ีแจงจากผู้สอบบัญชี  
ผู ้บริหาร และผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
ตรวจสอบจนเป็นทีพ่อใจว่าการจดัท�างบการเงนิ 
รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน
งบการเงิน เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จึงได ้ ให ้ความเห็นชอบ 
งบการเงนิดงักล่าวทีผู่ส้อบบญัชีได้สอบทาน 
และตรวจสอบแล้ว ซึง่เป็นรายงานความเหน็ 
อย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื 

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการเข ้าท�า 
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและหลกัเกณฑ์ในการ 
ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันพร้อมทัง้เปิดเผยให้ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
อย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว ้อย ่าง
เคร่งครดั พนักงานทกุคน ผ่านการทดสอบ 
Ethics e-Testing ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 เพ่ือปลูกฝังการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 
บรษัิทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย และ
อยู่ระหว่างการยืน่ขอรบัรองเป็น Certified 
Company โครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action 
Against Corruption : “CAC”)

การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิาร 

ความเสี่ยง

บริษัทมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงของ 
บรษัิท ท�าหน้าทีพ่จิารณาก�าหนดโครงสร้าง 
และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

พิจารณาและอนุมัติ กลยุทธ ์  กรอบ 
การบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร บริษัท
ยังให้ความส�าคัญกับ Emerging Risk ซึ่ง
เป็นการพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ
และมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ความเส่ียงจากมลภาวะทาง
สิ่ งแวดล ้อมและการปรับเปลี่ยนไปสู ่
เศรษฐกิจหมุนเวียน และความเส่ียงด้าน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้
ประกาศนโยบายการคุ ้มครองข ้อมูล 
ส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจ้ิง (SCGP 
Privacy Policy) เพือ่เป็นกรอบการบรหิาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และด�าเนินการ 
เตรียมระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยมีคณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยงท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การสอบทานการก�ากบัดแูลการปฏิบตังิาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การด�าเนนิการตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ 
ด้านการก�ากบัดแูลการปฏิบัตงิาน (Compliance 
Policy & Guideline) อย่างต่อเนือ่ง โดยม ี
ระบบการบริหารงานด้านการก�ากับดูแล 
การปฏบิติังาน (Compliance Management 
System-CMS) ซึง่สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO19600 และน�าไปประยุกต ์ใช ้ให  ้
เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับ
ระบบบริหารงานต่าง ๆ มีการจัดท�า 
แนวปฏิบตั ิ(Guideline) และรายการตรวจ
ประเมิน (Checklist) เพือ่ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติตามนโยบายส�าคัญ มีการ 
ประเมนิผลกระทบจากกฎหมายใหม่/หรอื 
การเปลีย่นแปลงกฎหมายปัจจบุนั ท่ีเก่ียวข้อง 
กับบริษัทและส่งถึงมือผู ้ปฏิบัติ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง 
และทนัท่วงที

รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้าน 
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business 

License Management System) โดยใช้
ระบบ IT เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ 
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
รายงานผลต ่ อคณะ จัดการบริ ห า ร 
ความเสี่ยงเป็นระยะ

การประเมินและสอบทานระบบการ 

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและ
สอบทานระบบการควบคมุภายในทัง้ระบบ
การปฏิบัติ งานและระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศของบริษัทและบริษัทย ่อย 
ทัง้ในและต่างประเทศท่ีส�านกังานตรวจสอบ 
ได้รายงาน พบว่ามคีวามเพยีงพอเหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณา
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
กฎบตัรส�านกังานตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี 
ในปี 2564 ส�านกังานตรวจสอบด�าเนนิการ
ตรวจสอบทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ งสิ้น 66 
โครงการ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ  
ส�านักงานตรวจสอบได้ทบทวนและปรับ
กลยุทธ ์การปฏิบัติ งานตรวจสอบให ้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ของโรคโควดิ 19  
และความเสีย่งในยคุ New Normal โดยใช้ 
Machine Learning (ML), Robotics 
Process Automation (RPA), Data 
Analytics (DA) วิเคราะห์ความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลง Fieldwork 
เท่าที่จ�าเป็น รวมถึงพัฒนาผู้ตรวจสอบ 
เพื่อท�าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของการก�ากบัดแูล การบรหิาร
ความเ ส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ การควบคุมของบริษัทและ
บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพิ่ม
ทักษะความรู้ด้าน Digital การวิเคราะห์
ข้อมูลในการตรวจสอบด้วยตนเอง

การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรยีน

และแจ้งเบาะแส

ในปี 2564 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อ 
ร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง ด�าเนินการ
สอบสวนแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พจิารณาข้อร้องเรยีนพบว่าไม่มี 
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เร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
นโยบายการแข่งขนัทางการค้า สิทธมินษุยชน 
และการใช ้ข ้อมูลภายใน และมูลค ่า 
ความเสียหายไม่มีนัยส�าคัญ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการ 
และก�าหนดแนวทางเชงิป้องกนัทจุริตทีจ่ะ 
เกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบ 
การทุจริตตามมาตรฐาน การประเมิน 
คว าม เ สี่ ย ง ใ ห ้ เ หม า ะสมกั บ สภ าพ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่  
4/2563 เมือ่วันที ่10 พศจกิายน 2563 มีมต ิ
อนมุติัแต่งตัง้ให้ นางสาวปนนัดา สญัญากร 
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัท โดยด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ 
ส�านกังานตรวจสอบ มคีวามรบัผดิชอบหลกั 
ในการปฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของ
บรษัิท และจดัท�ารายงานและข้อเสนอแนะ
เพื่อให ้ฝ ่ายจัดการปรับปรุงให ้เป ็นไป 
ตามแผนและนโยบายการควบคุมภายใน
ของบริษัท

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญระหว่างบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) กับกิจการหรือบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์1

ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์

สัดส่วน

การถือหุ้น

โดยตรง/

อ้อมทั้งหมด

(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 

นโยบายการคิดราคา

2564 2563 2562

1. รายการกับบริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุด (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“SCC”)) 

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 	7	 	12	 	17	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 	-	 	263	 	272	 คิดตามอัตราร้อยละของรายได ้
จากการขาย 

รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ 	-	 	254	 	1,256	 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ให้บริการกลุ่มกิจการ 	852	 	828	 	882	 วธีิต้นทนุบวกอตัราก�าไรทีเ่ทยีบเคยีงได้ 

1 แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณา
คุณสมบัติของนางสาวปนันดา สัญญากร 
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เน่ืองจากมี
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุม 
การปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้สรุป
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในไว ้ในโครงสร้างการก�ากับดูแล 
กิ จการ  และข ้ อมู ลส� าคัญ เกี่ ย วกั บ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง  
ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบ 
ภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามค�าสั่งที่ 90/2563 ประกาศ ณ วันที่  
22 กันยายน 2563 และมีผลตั้งแต่วันที่  

1 ตลุาคม 2563 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
อนมุตัแิต่งตัง้ให้นายธวชัชยั วงศ์ไพศาล ซึง่
ด�ารงต�าแหน่ง Director - Sustainability 
Productivity & Innovation Management 
โดยด�ารงต�าแหน่งจนถงึวันที ่ 30 กนัยายน 
2564 โดยต่อมา ตามค�าส่ังที่ 104/2564 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารแต่งตัง้ให้นางสาว
สุชาดา อศัวหฤทยั ด�ารงต�าแหน่ง Safety 
and Productivity Management 
Manager เป็นผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้ 
รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าท่ีผูก้�ากบัดแูล
การปฏบิตังิานของบรษิทั (Compliance) 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบาย 
ภาครฐั แทนนายธวชัชยั วงศ์ไพศาล โดยมี
ผลตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2564 บรษิทัได้สรปุ 
คุณสมบตั ิ วฒุกิารศึกษา ประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงานของหัวหน้างานก�ากับดูแล 
การปฏิบตังิานไว้ในโครงสร้างการก�ากับดแูล
กิ จการ  และข ้ อ มูลส� าคัญ เกี่ ย วกั บ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผูบ้รหิาร และพนกังานอืน่ ๆ
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2. รายการกับบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย) 

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 	257	 	254	 	295	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด 31  164  173  189 

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จ�ากัด 49  93  81  106 

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 	440	 	361	 	669	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จ�ากัด 49  223  219  233 

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด 31  189  122  417 

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ�ากัด 17  28  20  19 

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 	13	 	13	 	12	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก

จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ 	-	 	6	 	6	 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ได้รับการค�้าประกันจากกลุ่มกิจการ		
(มูลค่า	ณ	31	ธันวาคม)

	132	 	198	 	264	 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน 

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด 31  132  198  264 

3. รายการกับบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ 	8,266	 	6,115	 	7,027	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษทัเอสซจี ีอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั  5,123  4,501  5,453 

SCG International USA Inc.  969  183  94 

SCG International Vietnam Co., Ltd.  479  481  464 

SCG International (Philippines) 
Corporation Co., Ltd.  399  343  471 

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ากัด  378  250  249 

SCG International Australia Pty. Ltd.  328  56  2 

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด  127  71  99 

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  104  -  - 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ากัด  82  14  - 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด  81  64  15 

PT SCG International Indonesia  67  25  91 
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SCG International Hong Kong Limited  42  7  3 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด  27  24  25 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด  7  46  32 

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 	2,763	 	2,034	 	2,672	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทเอสซจี ีอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั  1,115  1,193  1,415 

PT SCG International Indonesia  379  82  240 

SCG International Vietnam Co., Ltd.  288  164  346 

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ�ากัด  245  172  45 

PT Siam-Indo Gypsum Industry  209  25  17 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด  92  30  13 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด  87  40  18 

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน)  73  73  72

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด  63  68  65 

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด  42  47  56 

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ากัด  41  33  40 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด  29  14  6 

บริษทัสยามซานทิารแีวร์อนิดสัทร ี(หนองแค) จ�ากดั  24  23  30 

Prime Trading, Import and Export
One Member Limited Liability Company  21  29  43 

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  8  3  50 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด  -  -  149 

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 	2,763	 	2,268	 	2,805	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  1,883  1,630  2,023 

SCG International Vietnam Co., Ltd.  523  361  376 

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  144  181  219 

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด  29  33  30 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด  21  -  - 

PT SCG Barito Logistics  20  3  1 
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บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จ�ากัด  19  10  35 

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน)  19  -  - 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด  7  -  37 

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ากัด  5  9  37 

จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ 	-	 	-	 	2	 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ 	-	 	1	 	7	 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

4. รายการกับบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ขายสินค้าให้แก่กลุ่มกิจการ 	273	 	164	 	151	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด  175  117  99 

Green Siam Resources Corporation  52  -  - 

บริษัทสยาม โทเซลโล จ�ากัด  41  46  46 

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 	791	 	602	 	792	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ�ากัด  513  417  545 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ�ากัด  83  56  89 

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด  82  44  79 

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ�ากัด  47  35  25 

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด  24  17  17 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  19  13  18 

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 	177	 	110	 	84	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทไอทีวัน จ�ากัด  154  94  83 

Green Siam Resources Corporation  18  16  - 

5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ 

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ 	64	 	49	 	43 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)  42  48  41

มูลนิธิเอสซีจี  22  1  1 
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6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมร่วมกัน2

ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 355 	369 	59	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทเทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 193  190  58 

บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด 8  24  1 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด -  154  - 

ซื้อสินค้าและได้รับบริการจากกลุ่มกิจการ 1,159 	300	 	312	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ท�ากับ
บุคคลภายนอก 

บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด  355 -  -   

บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  204  -    -   

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  111  -    -   

บริษัทไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ากัด  107  -    -   

บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  106  20  21

บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ�ากัด  63  44  45

บริษัทอาหารเบทเทอร์ จ�ากัด 51  51  43

บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด  26  -    -  

บริษัทโอคินอสฟู้ด จ�ากัด 24 -    -   

บริษัทโชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลติ จ�ากดั (มหาชน) 24  -    -   

บริษัทนนัยางการ์เม้นท์ จ�ากดั 21 18 28 

จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 5  2  1 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 8  31  18 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

มีรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	จากการให้บริการ
กลุ่มกิจการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 3  134  9 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน 

รบัฝากเงินจากกลุม่กจิการ	(มลูค่า	ณ	31	ธนัวาคม)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 118  1,838  252 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน	(มูลค่า	ณ	31	ธันวาคม)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2,610  3,224  274 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน 

สญัญาป้องกนัความเส่ียง	(มลูค่า	ณ	31	ธนัวาคม)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2,774  888  1,014 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน 

2 ตามค�าแนะน�าในการใช้คู่มือการจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) และเปิดเผยมูลค่ารายการระหว่างกันตั้งแต่ปีที่มีความสัมพันธ์
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ ส�าหรบัรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตาม
รายละเอยีดข้างต้น เหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็น มเีงือ่นไขและ 
ราคาท่ียตุธิรรมเหมาะสม และ/หรอืเท่าเทียม 
กับ ธุ รกรรมที่ ท� ากับบุคคลภายนอก  
(Arm’s Length Bas is )  ซ่ึ งได ้รับ 
การอนุมัติตามนโยบายของบริษัทก่อน 
การท�ารายการแล้ว

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน 

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 

บรษัิทจะยงัคงมกีารท�ารายการระหว่างกนั
กับบุคคลที่่ เกี่่ ยวโยงในอนาคตอย ่าง 
ต่อเนื่อ่ง ได้แก่ รายการตามธรุกจิปกต ิและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ในกรณีท่ีมี
การเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในอนาคต 
กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติดังนี้้

(1) การพจิารณาการท�ารายการทีเ่กีย่วโยง
กัน บริษัทจะใช ้ เกณฑ์ราคาและ 
ข้อตกลงทางการค้าเช่นเดยีวกบัทีบ่รษิทั 
ใช้กับคู ่สัญญาท่ัวไป โดยจะต้องมี 
ข ้อตกลงและเงื่อนไขที่ เป ็นธรรม 
สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน ์
สูงสุดแก่บริษัท

(2) ในกรณทีีส่นิค้าหรอืบรกิารมลีกัษณะท่ี
เป็นราคามาตรฐานชัดเจน มีผู้ซื้อหรือ
ผูข้ายในตลาดหลายราย บรษิทัควรหา
ข ้อมูลเกี่ยวกับลักษณะราคาและ
มาต ร ฐ าน ในตลาด  เพื่ อ น� า ม า 
เปรียบเทียบกับธุรกรรมที่เป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

(3) ใ น ก ร ณี ที่ สิ น ค ้ า ห รื อ บ ริ ก า ร มี 
ลักษณะเฉพาะ หรือมีการส่ังท�าตาม 
ความต้องการเฉพาะ ท�าให้ไม่สามารถ 
เปรยีบเทยีบราคาของสินค้าหรอืบรกิารได้ 
บริษัทต้องแสดงให้เห็นได้ว่า อัตรา 
ก�าไรขัน้ต้นที่บ่รษิทัได้รบัจากรายการที่
เก่ียวโยงกัน ไม่แตกต่างจากธุรกรรม 
กบัคู่ค้าอืน่ และมเีงือ่นไขหรอืข้อตกลง
อื่น ๆ ไม่ต่างกัน

(4) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงาน 
ของผูป้ระเมนิอสิระท่ีอยูใ่นบญัชีรายชือ่ 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
(ก.ล.ต.) ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม
แต ่งตั้ งขึ้นเพื่อ เปรียบเทียบราคา
ส�าหรับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่
ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

(5) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่วข้องจะท�าธรุกรรมกบับรษิทั
หรือบริษัทย ่อยได ้ต ่อเมื่อธุรกรรม 
ดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็น
ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�า 
กับคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด ้วยอ�านาจต ่อรองทางการค ้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัการ
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
หรอืขนาดของธรุกรรมไม่จ�าเป็นต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท

(6) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่าย
ตามหลักเกณฑ์การเข้าท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกันบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

(7) บริษัทต ้องเป ิดเผยข ้อมูลการท�า
รายการที่อาจมีความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกนัตามหลกัเกณฑ์
ที่ส� านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี และ 
รายงานประจ�าปี หรอืแบบรายงานอืน่ใด 
ตามแต่กรณแีละเปิดเผยข้อมลูรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห ่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่�าหนด ตลอดจนรายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
การบัญชีและจัดให้มีการสอบทาน 
การท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกันตาม 
แผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงาน 
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการ 
ควบคุมตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ ่ม 
สอบทานการท�ารายการจริงถูกต้อง
ตรงตามสัญญา นโยบาย หรือเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดไว้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนเลขที ่ 0107537000921

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

ประเภทธุรกิจ	 บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจหลัก 
	 ในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	สายธุรกิจหลัก	 
	 คือ	สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ	รวมถึงธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 4,500,000,000	 บาท

	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 	 4,292,920,200	 บาท

	 หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 4,292,920,200	 หุ้น

	 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 -	ไม่มี	-

		 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เว็บไซต	์ www.scgpackaging.com

ติดต่อ	 โทรศัพท์	 +66	2586	3333

	 โทรสาร	 +66	2586	3007

	 อีเมล	 scgpackaging@scg.com

นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้ง	 ชั้น	1	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 โทรศัพท์	 +66	2009	9999

	 โทรสาร	 +66	2009	9991

	 เว็บไซต์	 http://www.set.or.th
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: +66 2586 3333 โทรสาร: +66 2586 3007

E-mail: scgpackaging@scg.com
www.scgpackaging.com รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)



รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: +66 2586 3333 โทรสาร: +66 2586 3007

E-mail: scgpackaging@scg.com
www.scgpackaging.com



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนเลขที ่ 0107537000921

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

ประเภทธุรกิจ	 บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจหลัก 
	 ในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	สายธุรกิจหลัก	 
	 คือ	สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ	รวมถึงธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 4,500,000,000	 บาท

	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 	 4,292,920,200	 บาท

	 หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 4,292,920,200	 หุ้น

	 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 -	ไม่มี	-

		 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เว็บไซต	์ www.scgpackaging.com

ติดต่อ	 โทรศัพท์	 +66	2586	3333

	 โทรสาร	 +66	2586	3007

	 อีเมล	 scgpackaging@scg.com

นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้ง	 ชั้น	1	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 โทรศัพท์	 +66	2009	9999

	 โทรสาร	 +66	2009	9991

	 เว็บไซต์	 http://www.set.or.th
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รายงานความรับผิิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมประจำำาปี 2564 
บริษััทเอสซีีจีำ แพคเกจำจิำ�ง จำำากัด (มหาชน) 
และบริษััทย่อย

งบการเงินประจำำาปี 2564 
บริษััทเอสซีีจีำ แพคเกจำจิำ�ง จำำากัด (มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษััทเป็นผ้ิ�รับผิิดชอบต่่อ 
งบการเงินของบริษััทเอสซีีจีำ แพคเกจำจิำ�ง จำำากัด  
(มหาชน) และบริษััทย่อย ซ่ี�งจัำดทำาข่�นต่าม
มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต่�
พระราชบัญญัติ่การบัญชี พ.ศ. 2543 และ
ต่ามข�อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ว่าด�วย
การจัำดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงนิ  
ภายใต่�พระราชบัญญัติ่หลักทรัพย์และ
ต่ลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที�แก�ไข
เพิ�มเติ่ม โดยได�มีการพิจำารณาเลือกใช�
นโยบายการบัญชีที�เหมาะสมและถืือปฏิิบัติ่
อยา่งสมำ�าเสมอ รวมทั�งมีการเปิดเผิยข�อม้ล
สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ่ประกอบ
งบการเงนิ โดยผ้ิ�สอบบัญชีได�สอบทานและ
ต่รวจำสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ใน
รายงานของผ้ิ�สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื�อนไข

(นายวิชาญ จิตร์ภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษััททำาหน�าที�กำากับด้แล
และพัฒนาบรรษััทภิบาล จำรรยาบรรณ  
การต่่อต่�านคอร์รัปชัน รวมทั�งจัำดให�มีและ
ดำารงไว�ซี่�งระบบการบริหารความเสี�ยง 
และการควบคุมภายใน เพื�อให�มีความ 
มั�นใจำได�ว่ามีการบันท่กข�อม้ลทางบัญชี 
ถ้ืกต่�อง ครบถื�วน ทันเวลา และเพียงพอ 
ที�จำะดำารงรักษัาไว�ซ่ี�งทรัพย์สิน ต่ลอดจำน 
ป้องกันไม่ให� เ กิดการทุจำ ริต่หรือการ 
ดำาเนินการที�ผิิดปกติ่อยา่งมีสาระสำาคัญ โดย 
คณะกรรมการบริษััทได�แต่่งตั่�งคณะกรรมการ 
ต่รวจำสอบ ซ่ี�งประกอบด�วยกรรมการที�
เป็นอิสระทำาหน�าที�กำากับด้แลงบการเงิน 
ประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การต่รวจำสอบภายในให�มีประสิทธิิภาพ
และประสิทธิิผิล โดยความเห็นของ 
คณะกรรมการต่รวจำสอบปรากฏิในรายงาน

คณะกรรมการต่รวจำสอบซี่�งได�แสดงไว�ใน
รายงานประจำำาปีนี�แล�ว

คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในและการต่รวจำสอบ
ภายในของบริษััทสามารถืสร�างความ 
เชื�อมั�นได�ว่า งบการเงินเฉพาะของบริษััท
เอสซีีจีำ แพคเกจำจิำ�ง จำำากัด (มหาชน) และ 
งบการเงนิรวมของบรษัิัทเอสซีีจีำ แพคเกจำจิำ�ง  
จำำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย สำาหรับปี
สิ�นสุดวันที� 31 ธัินวาคม 2564 แสดงฐานะ
การเงิน ผิลการดำาเนินงาน และกระแส
เงินสดถ้ืกต่�องต่ามควรในสาระสำาคัญ 
ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การซ้ือธุรกิจ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 4 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัด าเนินการเขา้ซ้ือกิจการในต่างประเทศเพื่อ
ขยายก าลังการผ ลิตและฐานลูกค้า  รวมถึง เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี การ
บญัชีส าหรับการซ้ือธุรกิจเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั
และ มีความซับซ้อน ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของ
ผู ้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินที่รับมาจากการซ้ือธุรกิจ
ภายใตข้อ้สมมติที่มีความไม่แน่นอน เปรียบเทียบกบั
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผูข้าย โดยผลแตกต่างจะถูกรับรู้
เป็นค่าความนิยม ซ่ึงในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัไดมี้การใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการ
ซ้ือธุรกิจ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
ท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจ้าให้ความส าคัญกับ
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้
ในการสนับสนุนการประเ มินมูลค่ายุ ติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย
อา้งอิงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเข้าซ้ือท่ีข้าพเจ้ามี 
และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการ
สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการ
ซ้ือธุรกิจ การเขา้อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอ่าน
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท า
ความเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคัญ รวมถึง
ลกัษณะของรายการที่เกี่ยวขอ้งกับการบญัชีของการ
ซ้ือธุรกิจ ข้าพเจ้าปรึกษาผู ้เช่ียวชาญด้านการประเมิน
มูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจ าลองและวิธีการวดัมูลค่า ขา้พเจ้าประเมินความ
เหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผู ้ขายของผู ้บริหารและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจน
ทดสอบความถูกต้องของการค านวณค่าความนิยม 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเป็นอิสระและความรู้
ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 3 (ฎ) และ ขอ้ 13 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกกิจการท าให้ผูบ้ริหารให้ความส าคญักับการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจโดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการ
ซ้ือธุรกิจเป็นประจ าทุกปีหรือหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ
ผูบ้ริหารในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ 
พร้อมกับอตัราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้อตัราคิดลด
ท่ีใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ
ในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจ้าให้ความส าคญักับ
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้
ในการสนบัสนุนการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าความนิยม
ของผูบ้ริหาร ความสมเหตุสมผลและทดสอบขอ้สมมติท่ี
ส าคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้ รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่ า ปัจ จุบัน  รวมถึง
แบบจ าลองการวดัมูลค่าและอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใช้ 
โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อม การ
ด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ี
ได้รับระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าทดสอบความ
ถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและ
การด้อยค่า อีกทั้งยงัมีการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของประมาณการผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบการ
ประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ขอ้ 3 (ญ) และ ขอ้ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินขอ้บ่งช้ีซ่ึงน าไปสู่การทดสอบการ
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดย
เนน้ไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
การทดสอบการด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ได้รับการพิจารณาเป็นความเส่ียงท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของ
ผู ้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีในการด้อยค่า
หรือไม่ และการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึง
ดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงประมาณการและขอ้สมมติท่ี
เ ก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเ ก่ียวกับการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตรา
การเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้อตัราคิดลดท่ีใชส้ าหรับแต่ละ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็น
วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ให้ความสนใจ
เ ก่ียวกับความสมเหตุสมผลของข้อบ่งช้ี ท่ีแสดงว่า
สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าและการทดสอบขอ้สมมติท่ี
ส าคญัท่ีสนบัสนุนการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองการวดัมูลค่า
ของผูบ้ริหาร ความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า
โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้ม
การด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืน
ท่ีไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ 
 
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยเปรียบเทียบข้อสมมติหลักกับ
แหล่งข้อมูลทั้ งภายในและภายนอก รวมถึงทดสอบ
แบบจ าลองการวดัมูลค่า อตัราคิดลดและการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวเพื่ อพิจารณาผลกระทบจา กความ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใช ้โดยอา้งอิง
ถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา การวิเคราะห์แนวโนม้ และ
ทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าที่คาดว่า
จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า อีกทั้งยงัมีการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงาน
ท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงในประเทศสเปนในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมท่ี
รับรู้เป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบว่า
มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุ ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพนัธ์ 2565 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 7,310,312            31,255,702          
เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 28 12,911,559          1,629,897            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 24,910,096          16,334,040          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 571,197               806,887               
สินคา้คงเหลือ 8 23,307,925          12,760,100          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 175,141               132,291               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 69,186,230          62,918,917          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 873,034               822,620               
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 740,976               603,334               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 138,230               144,183               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11, 12 97,181,239          87,271,287          
ค่าความนิยม 13 29,482,758          18,623,670          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 7,750,002            812,571               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 920,301               971,601               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 550,971               260,697               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 137,637,511        109,509,963        

รวมสินทรัพย์ 206,823,741        172,428,880        

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) (นายวิชาญ จิตร์ภกัดี)
ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ในนามกรรมการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 30,547,449          15,080,050          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 15,261,285          10,365,118          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,864,933            16,302,161          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 16 476,647               426,936               
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 609,559               887,582               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 3,216,706 174,838               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 51,976,579          43,236,685          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 16,670,734          12,051,646          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 16 1,718,428            1,066,814            
หุน้กู้ 16 5,493,051            -                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 4,491,388            2,403,658            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 3,877,591            3,598,083            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 296,026               231,212               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 32,547,218          19,351,413          
รวมหนีสิ้น 84,523,797          62,588,098          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 18
ทนุจดทะเบยีน 

- หุ้นสามัญ 4,500,000            4,500,000            
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

- หุ้นสามัญ 4,292,920            4,292,920            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 18 40,860,245          40,860,245          
ส่วนต ่ากว่าทนุอ่ืน (1,445,045)          (448,444)             
ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 19 450,000               337,700               
ทนุส ารองทัว่ไป 3,000                  3,000                  

ยังไม่ได้จัดสรร 52,106,464          46,836,323          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 569,616               (3,143,927)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 96,837,200          88,737,817          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,462,744          21,102,965          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 122,299,944        109,840,782        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 206,823,741        172,428,880        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 5 124,222,657        92,785,968          
ตน้ทนุขาย 5 (101,344,520)      (73,332,592)        
ก ำไรขั้นต้น 22,878,137          19,453,376          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 317,207               -                      
รายไดอ่ื้น 4, 5 2,214,237            602,365               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 25,409,581          20,055,741          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 21 (6,819,674)          (5,148,777)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 22 (5,754,846)          (4,991,736)          
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                      (222,208)             
รวมค่ำใช้จ่ำย (12,574,520)        (10,362,721)        
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 12,835,061          9,693,020            
ตน้ทนุทางการเงิน (1,179,918)          (1,451,881)          
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 57,226                 66,384                 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 11,712,369          8,307,523            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (2,065,425)          (1,001,605)          
ก ำไรส ำหรับปี 9,646,944            7,305,918            
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 8,294,367            6,457,475            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,352,577            848,443               

9,646,944            7,305,918            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 26 1.93                    1.95                    

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

ก ำไรส ำหรับปี 9,646,944            7,305,918            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 5,005,211            (408,129)             
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุ 1,658                  -                      
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 17 137,031               (159,063)             
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 7,585                  (4,184)                 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 24 (25,725)               34,478                 
รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 120,549               (128,769)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 5,125,760            (536,898)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 14,772,704          6,769,020            
การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 12,100,069          6,110,723            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,672,635            658,297               

14,772,704          6,769,020            

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรส าหรับปี 9,646,944            7,305,918            
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,065,425            1,001,605            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,315,232            7,183,177            
กลบัรายการขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (59,092)               (6,245)                 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 89,820                 (34,590)               
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 370,276               352,135               
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (209,704)             350,106               
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (57,226)               (66,384)               
ดอกเบ้ียรับ (196,725)             (217,369)             
ดอกเบ้ียจ่าย 1,179,918            1,386,550            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 132,349               -                      
ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอ่ืนๆ (1,405,125)          3,511                  
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 19,872,092          17,258,414          
สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,903,162)          (646,040)             
สินคา้คงเหลือ  (6,881,734)          724,890               
สินทรัพยอ่ื์น (209,600)             (252,725)             
สินทรัพย์ด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (11,994,496)        (173,875)             

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,224,408            227,803               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (185,462)             (280,786)             
หน้ีสินอ่ืน (169,025)             185,729               
หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ 1,869,921            132,746               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 9,747,517            17,217,285          
จ่ายภาษีเงินได้ (2,246,540)          (1,488,611)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 7,500,977            15,728,674          

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (13,778,582)        (2,707,501)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในตราสารหน้ีจากกิจการอ่ืน (11,038,224)        (480,705)             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,631                 22,627                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,191,481)          (7,568,057)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (223,690)             (157,596)             
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,328                  4,523                  
รับเงินปันผล 14,397                 7,739                  
รับดอกเบ้ีย 194,307               206,540               
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (30,995,314)        (10,672,430)        

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ทนุ -                      40,092,165          
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                      2,557,172            
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม (1,410,518)          (547,469)             
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 12,454,078          7,734,053            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                      (33,825,986)        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,000,000            15,327,851          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (17,334,493)        (5,652,253)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (549,444)             (490,137)             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 5,500,000            -                      
เงนิกู้ ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 5,070,141            (16,906,472)        
จ่ำยเงนิปันผล
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (3,004,085)          (1,312,920)          
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (517,452)             (666,535)             
รวมจ่ำยเงนิปันผล (3,521,537)          (1,979,455)          
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (1,180,397)          (1,426,178)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (1,042,311)          21,789,763          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (24,536,648)        26,846,007          
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 591,258               15,850                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 31,255,702          4,393,845            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 7,310,312            31,255,702          
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด ณ วนัส้ินปี
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 517,439               705,650               
เงินลงทนุคา้งจ่าย 3,664,557            572,618               

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12  สัญญาเช่า 
13  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
14  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 
15  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19  ส ารองตามกฎหมาย 
20  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
21  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
22  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
24  ภาษีเงินได ้
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
25  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
26  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
27  เงินปันผล 
28  เคร่ืองมือทางการเงิน 
29  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
30  การบริหารจดัการส่วนทุน 
31  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
32  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

บริษทัใหญ่ คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจหลกั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 2564  2563 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศไทย    
บริษทัสยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากดั 100  100 
บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 100  100 
บริษทัอินวีนิค จ ากดั 100  100 
บริษทัเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 100  100 
บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 100  80 
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 100  75 
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 98.20  98.20 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ากดั 70  70 
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากดั 70  70 
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 2564  2563 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ากดั 70  70 
บริษทัไดน่า แพคส์ จ ากดั * 70  70 
บริษทัดี อิน แพค จ ากดั * 70  70 
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 
บริษทัสยามพนาเวศ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัสวนป่ารังสฤษฎ ์จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัพนสันิมิต จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาบูรณ์ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาราม จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาดร จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยพนาสณฑ ์จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทัไทยวนภูมิ จ ากดั 69.58  69.58 
บริษทักระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) *** -  69.55 
บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ากดั 52.50  52.50 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 52.38  52.38 
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  74.77 
United Industrial Energy Corporation 74.77  74.77 
    

จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม    
Go-Pak Vietnam Limited 100  - 
Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. 100  - 
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 2564  2563 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
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 
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation 
    Joint Stock Company 

 
70 

  
- 

Duy Tan Long An Co., Ltd. 70  - 
Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. 70  - 
Mata Plastic Co., Ltd. 70  - 
Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. 70  - 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 65.88  65.88 
Tin Thanh Packing Joint Stock Company 52.49  52.49 
    

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์    
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. 100  100 
SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. 100  - 
TCG Rengo (S) Limited * 70  70 
TCG Solutions Pte. Ltd. 70  70 
    

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย    
PT Indocorr Packaging Cikarang 70  70 
PT Indoris Printingdo 69.97  69.97 
PT Primacorr Mandiri 67.90  67.90 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 55.24  55.24 
PT Dayasa Aria Prima 55.24  55.24 
PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box 52.50  - 
PT Bahana Buana Box 52.50  - 
PT Rapipack Asritama 52.50  - 
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 2564  2563 
 สัดส่วนการถือหุน้โดยตรง/ออ้ม (ร้อยละ) 
จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย    
Interpress Printers Sendirian Berhad 68.30  68.30 

    

จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร    
Go-Pak UK Limited 100  - 
 

จดทะเบียนในประเทศสเปน    
Deltalab Global, S.L. 85  - 
Deltalab, S.L. 85  - 
Keylab, S.L.U. 85  - 
Nirco, S.L. 85  - 
Envases Farmaceuticos, S.A. 85  - 
Equilabo Scientific, S.L.U. 85  - 
Sanilabo, S.L.U. 85  - 

    
    

*      อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
**    อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี เน่ืองจากโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
        และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 
*** ช าระบญัชีแลว้เสร็จ 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2563 อยา่งมีสาระส าคญั ยกเวน้ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทั
ไดซ้ื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น 2 บริษทั คือ บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ข) 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญัในระหว่างปี 2564 ไดแ้ก่ การเขา้ซ้ือหุน้ใน Go-Pak UK Limited 
สหราชอาณาจกัร Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า 
“Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย และ Deltalab, S.L. ประเทศสเปน โดยได้น าสินทรัพย์ หน้ีสินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ก) 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 
COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดร้ับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 
ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
ค านิยามของธุรกิจ ซ่ึงไดอ้ธิบายค านิยามของธุรกิจให้ชดัเจนยิ่งขึ้น และให้แนวทางในการประเมินว่ารายการ
เป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากน้ี การปรับปรุงได้เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว 
(Concentration Test) ซ่ึงเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่มของกระบวนการและสินทรัพยท่ี์ไดม้าเป็น
การซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากระจุกตวัท่ี
สินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึง หรือท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(ค) การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
การวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 และไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัตอ่ไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือกลุ่มบริษัทประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพยที์่ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงสามารถท าให้
เกิดผลผลิตได ้โดยวนัที่ซ้ือกิจการคือวนัที่อ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณี
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนว่าไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว
ออกไป 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู ้ถูกซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ส่ิงตอบแทนที่โอนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินที่กลุ่มบริษทัก่อขึ้น
เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเม่ือเขา้เง่ือนไข และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออก
โดยกลุ่มบริษทั 
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัท าการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์
เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุงหรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วง
ระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้ม
ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม 
รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการใน
การจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง
แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสีย
การควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ
ผลตอบแทนท่ีจ่ายจากการไดม้าหรือผลตอบแทนรับจากการจ าหน่ายไปจะรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่าทุนอ่ืน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

236  I  รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

27 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัส้ินสุดลง 

ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษทัมี
ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกับก าไรท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

(ง) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน
สามเดือนนับแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้
โดยมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 

(จ) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้าราง
การตั้งค่าเผื่อเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียง
ดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ต้นทุนของสินค้า
ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลกัษณะของสินคา้คงเหลือ 

ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที่ซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัการไดม้า
ของสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยต้นทุนในการผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จและ
ตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก
ท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงต้องมีไวเ้พื่อขาย
ในทนัทีในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะหยดุบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
รวมถึงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุน ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนวสัดุ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
อยูใ่นสภาพพร้อมใหป้ระโยชน์ และรวมถึงตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20 ปี 

ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 
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(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้มืของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชี
ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน    5 - 30 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง    5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน    3 - 20 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์    5 - 10 ปี 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล ตามก าลงัการผลิตจริงในแต่ละเดือน 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฎ) ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยมไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
หักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
รวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด  ๆ

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอื่น 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายที่เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื่อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพื่อท าใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอ่ืน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  241SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

32 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนส าหรับวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงใน
การจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงั
การรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนระหวา่งพฒันา 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

  วิธีคิดค่าตดัจ าหน่าย 
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5, 20  ปี วิธีเส้นตรง 
เคร่ืองหมายการคา้ 10, 20  ปี วิธีเส้นตรง 
ค่าลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลยแีละสิทธิบตัร 4, 15  ปี วิธีเส้นตรง 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10  ปี วิธีเส้นตรง 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฐ) สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น
ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติั
ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล รวมกบัตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยท่ี์เช่าซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุง
บางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุใน
สัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  243SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

34 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บง่ช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่า 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ี
อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเวน้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มี
การกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

(ฒ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าว
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

(ต) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

(1) การรับรู้รายได้ 

รายไดร้ับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

246  I  รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

37 

การขายสินค้าและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้
ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้น ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้
จากการขายสินคา้ส าหรับรายการดงักล่าว รวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัระดบัความกา้วหน้าตามภาระท่ีตอ้งปฎิบติั
หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการ ระดบัความกา้วหนา้ประเมินโดยใชว้ิธีผลผลิตหรือวิธีปัจจยัน าเขา้ 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้
และการให้บริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บ
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลาย  ๆประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึง
ไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีกลุ่มบริษทัมีให้ลูกคา้ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วนใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกค้าใช้สิทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใช้สิทธิแลก
คะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในการแลกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการ
โดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวน
การประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ บนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

รายไดค้่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 

(2) สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ
ส่ิงตอบแทน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับ
หกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้
เม่ือกลุ่มบริษทัออกใบแจง้หน้ี 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา
รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้
จากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(ถ) ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป 
และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

ตน้ทนุการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ส าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน 
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีแผนการออกจากงาน
ดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ท) ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชั่วคราวส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก
ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และ
ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการ
กลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษจีะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ธ) เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน่วยงานต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้
ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจาก
การแปลงค่างบการเงินแสดงไวเ้ป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจ าหน่าย
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นออกไป 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมหรือ
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลก าไรและขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
จนกวา่มีการจ าหน่ายหน่วยงานตา่งประเทศนั้นออกไป 

(น) เคร่ืองมอืทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกใหเ้งินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุน และเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ยกเวน้หากถือไวเ้พื่อค้าหรือเป็นตราสารอนุพันธ์ ให้จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรับรายได้
ดอกเบ้ีย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชีก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้แต่
เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ 
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และลูกหน้ีสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 
12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับแต่
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหน้ีการคา้ท่ีเลือกใช้
วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ี
น่าลงทุน และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียง
ดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีใน
การจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 

− ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

− สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพย์
ไม่มีการด้อยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ของสินทรัพย ์
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(บ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 
และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสั งเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือห น้ีสินนั้ น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ย
ราคาเสนอขาย 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 
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4 กำรซ้ือธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

ปี 2564 

(ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) Go-Pak UK Limited และบริษัทย่อย สหราชอาณาจักร 

เม่ือวันท่ี  12 มกราคม 2564 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการ
ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร ยุโรปและอเมริกาเหนือ การเขา้ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท 
โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ลา้นบาท 
และค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และ 2565 ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 
กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นงวดท่ี 2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ Go-Pak เป็นจ านวนเงิน 29.9 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,358 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัได้ปรับลด
ประมาณการเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 26.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,183 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้
ผลก าไรจากการปรับลดประมาณการดงักล่าวรวมแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วย
เสริมความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจักร 
ยโุรปและอเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหาร และขยาย
ความสามารถในการผลิตและจดัจ าหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
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(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock 
Company (“Duy Tan”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นน า
ในประเทศเวียดนาม การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 5,500 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือ
เทียบเท่าเงินบาท 7,870 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 3,630 พนัลา้นดองเวียดนาม 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ลา้นบาท และค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2563 และ 2564 
ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัได้ปรับเพิ่มประมาณการเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคต จ านวนเงิน 76 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 112 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับเพิ่มประมาณการดงักล่าวรวมแสดง
สุทธิอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Duy Tan เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกแบบคงรูปของกลุ่มบริษทั
สู่ภูมิภาคอาเซียน และเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับทั้งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภค
ในประเทศเวียดนาม ซ่ึง Duy Tan มีลูกคา้เป็นบรรษทัขา้มชาติและเจา้ของสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศ
ท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี ยงัผลิตสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองใชใ้นบา้น เช่น อุปกรณ์และภาชนะ
บรรจุอาหาร การลงทุนดังกล่าวช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่วยผนึกก าลงัทางธุรกิจผ่านการขาย
สินคา้เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box แ ล ะ  PT Rapipack Asritama 
(รวมเรียกว่า “Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 TCG Solutions Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษทั
กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัและ Rengo Company Limited ประเทศญ่ีปุ่ น 
ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดบั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia Dirtajaya 
Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย การเขา้ซ้ือหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 856 พนัล้านรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,978 ล้านบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรก
จ านวนเงิน 822 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,897 ลา้นบาท และจะช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดย
พิจารณาจากผลประกอบการปี 2565 และ 2566 

Intan Group เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงด าเนินธุรกิจในพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 แห่ง ได้แก่ Surabaya ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา Semarang ตั้ งอยู่ทาง
ตอนกลางของเกาะชวา Bekasi ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของเกาะสุลาเวสี โดยมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้ งท่ีเป็น
บรรษทัขา้มชาติและเจา้ของกิจการภายในประเทศ การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็นการ
ขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์กระดาษของกลุ่มบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยงัเป็นการเพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้ ง (Internal 
Integration) ร่วมกนักบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
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(4) Deltalab, S.L. และบริษัทย่อย ประเทศสเปน 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั
ถือหุ้นทั้งหมด ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. (“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัที่มี
ความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยค์ุณภาพสูง (Medical Supplies and 
Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 86.4 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,307 ลา้นบาท 

การลงทุนใน Deltalab เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึงจะช่วยยกระดบัฐาน
ลูกคา้และผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัเพื่อรองรับการเติบโตดา้นสุขอนามยัและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถการใหบ้ริการสู่ระดบัโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการองคค์วามรู้ในการ
ผลิตกลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัน าเสนอผลิตภณัฑ์ส าหรับสินคา้กลุ่มน้ีในรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับขนส่ง บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่สินค้าและบรรจุภัณฑ์พร้อมชั้ นวางส าหรับสินค้า 
นอกจากน้ี เป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับแผนการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพและการแพทย์
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมไดแ้ล้วเสร็จ และมีการบนัทึก
รายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ 
Deltalab ท่ีไดม้าเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีไดม้ายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และค่าความนิยม 
เม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

หมายเหตุ มูลค่ายตุธิรรม
Go-Pak Duy Tan Intan Group Deltalab รวม 

(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 479          283          35            243          1,040      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 290          1,204      699          571          2,764      
สินคา้คงเหลือ 431          1,824      344          356          2,955      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 595          4,743      1,698      154          7,190      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 2,263      4,497      -           34            6,794      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5              35            18            40            98            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (208)        (1,168)     (733)        (370)        (2,479)     
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 16 (357)        (2,861)     (585)        (594)        (4,397)     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (49)           (37)           (9)             (59)           (154)        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 (444)        (1,149)     (28)           -           (1,621)     
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -           (49)           (89)           (68)           (206)        
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 3,005      7,322      1,350      307          11,984    
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -           (2,196)     (338)        (46)           (2,580)     
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 3,005      5,126      1,012      261          9,404      
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13 2,444      2,744      966          3,046      9,200      
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ 5,449      7,870      1,978      3,307      18,604    
เงินสดท่ีไดม้า (1,040)     
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 17,564    

 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจรวมเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 380 ลา้นบาท โดยจะ
ถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ และรวมเงินค่าหุน้ท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคตพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ่ม ซ่ึงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และถูก
จดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 7,385 ลา้นบาท และ
มีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 375 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายของบริษทัย่อยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ีกลุ่มธุรกิจไดมี้การซ้ือธุรกิจ
ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 8,089 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงิน 804 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 362 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทั วีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 และบริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ากดั จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 จ านวนเงินรวม 
1,410 ลา้นบาท 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

   (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   414 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (1,410) 
กำรเพิม่ขึน้ของส่วนต ่ำกว่ำทุนอ่ืน   (996) 

 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  261SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

52 

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”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ดา้นบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษ โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 2,669 ลา้นบาท 

การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภค
บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินสุทธิที่ไดม้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และ
มีการบันทึกรายการสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัท
บนัทึกปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 128 ล้านบาท ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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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 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (404) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 16  (252) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (17) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14  (115) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้   1,190 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (70) 
สินทรัพย์สุทธิจำกกำรได้มำ   1,120 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 13  1,549 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือธุรกิจ   2,669 
เงินสดท่ีไดม้า   (42) 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือธุรกิจ - สุทธิ   2,627 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจรวมเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 534 ลา้นบาท 
โดยจะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI มาจดัท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
นบัตั้งแต่วนัที่ซ้ือธุรกิจ โดยยงัไม่ไดน้ าผลการด าเนินงานรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2563 SOVI มีรายไดจ้ากการขาย 2,272 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปี 197 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 51 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
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(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการตกลงร่วมกับผูถื้อหุ้นเดิมของ Fajar เพื่อปรับเง่ือนไข
เก่ียวกบัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ จ านวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเงินบาท 307 ลา้นบาท 
ส่งผลใหค้่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระ
เงินลงทุนคา้งจ่าย จ านวน 615 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม โดยจ่ายจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไข
เฉพาะเพื่อการลงทนุ เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

• เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ประเทศฟิลิปปินส์  ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าหน่ายหุ้นออกใหม่อยา่งมีเง่ือนไขกบั Rengo Co., Ltd. (“Rengo”) ประเทศญ่ีปุ่ น 
และต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 Rengo ไดโ้อนเงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวน 4,103 ลา้นเปโซ
ฟิลิปปินส์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,557 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 UPPC ไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหน่วยงานราชการ ส่งผลให้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99.7 เป็นร้อยละ 74.8 
และรับรู้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,648 ลา้นบาท โดย UPPC ยงัคงเป็นบริษทัย่อย
ของกลุ่มบริษทั 

• ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มในบริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 
จากร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 99.77 และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
จากร้อยละ 89.99 เป็นร้อยละ 99.98 จ านวนเงินรวม 547 ลา้นบาท 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

  (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า   475 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (547) 
กำรเพิม่ขึน้ของส่วนต ่ำกว่ำทุนอ่ืน  (72) 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
ช่ือกิจกำร ประเทศทีจั่ดตั้ง 

/สัญชำติ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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 ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัปนูซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ ์เคมิคอลส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือกิจกำร ประเทศทีจั่ดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัเทก็ซ์พลอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT Siam-Indo Gypsum Industry อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG International Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG Barito Logistics อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
PT SCG Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Prime Trading, Import and Export One Member 
   Limited Liability Company 

 
เวียดนาม 

 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

SCG International Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG Marketing Philippines Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International USA Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
SCG International Hong Kong Limited จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัสยาม โทเซลโล 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) 
บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Green Siam Resources Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
Nippon Paper Industries Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์

   เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
Rengo Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
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ช่ือกิจกำร ประเทศทีจั่ดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัปูนซีเมนตเ์อเซีย จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
   (มหาชน) 

มูลนิธิเอสซีจี ไทย มีกรรมการส าคญัร่วมกนักบับริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
   (มหาชน) 

 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 
 (พันบาท)   
บริษัทใหญ่      
รายไดจ้ากการขาย 6,800  11,628  ราคาตลาด 
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ -  262,740  คิดตามอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบ้ียจ่าย -  254,467  อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการ 851,582  828,146  วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไรท่ีเทียบเคียงได ้
      
บริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขาย 439,889  361,356  ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล 14,398  7,739  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือ 257,198  254,029  ราคาตลาด 
      บริษัทอ่ืน      
รายไดจ้ากการขาย 6,409,186  3,900,966  ราคาตลาด 
ซ้ือ 8,718,272  6,347,762  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 3,006,406  2,470,033  ราคาตลาดและราคาตามสัญญา 
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58 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า  
บริษทัใหญ่ 159  1,274 
บริษทัร่วม 56,613  39,561 
บริษทัอ่ืน 1,126,461  652,107 
รวม 1,183,233  692,942 
    
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 58,441  56,387 
บริษทัร่วม 41,177  35,977 
บริษทัอ่ืน 27,068  9,405 
รวม 126,686  101,769 
    
เงินให้กู้ยืม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  4,601 
เพิม่ขึ้น -  35,591 
ลดลง -  (40,192) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  - 
    
ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัใหญ่ 163,693  210,951 
บริษทัร่วม 120,118  117,331 
รวม 283,811  328,282 
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 2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า    
บริษทัร่วม 29,511  18,312 
บริษทัอ่ืน 1,346,290  839,138 
รวม 1,375,801  857,450 
    
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 85,467  106,604 
บริษทัร่วม 8,549  4,886 
บริษทัอ่ืน 39,487  67,142 
รวม 133,503  178,632 
    
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  33,827,196 
เพิ่มขึ้น -  7,910,548 
ลดลง -  (41,737,744) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  - 
    
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
   ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัใหญ่ 120,409  99,157 
บริษทัร่วม 106,831  102,423 
บริษทัอ่ืน 240,667  9,148 
รวม 467,907  210,728 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 114,077  110,519 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,895  8,536 
รวม 122,972  119,055 
    ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,667,833  29,010,562 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 3,642,479  2,245,140 
รวม 7,310,312  31,255,702 
    7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 หมายเหตุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,183,233  692,942 
กิจการอ่ืน  21,391,797  13,886,511 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (161,886)  (167,242) 
สุทธ ิ  21,229,911  13,719,269 
รวม  22,413,144  14,412,211 
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  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลูกหนีก้ำรค้ำ     
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  1,155,089  687,486 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  19,794  5,324 
1 - 3 เดือน  1,578  58 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน  6,772  74 

รวม  1,183,233  692,942 
     
กิจกำรอ่ืน     
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  18,694,131  12,550,667 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  1,872,669  959,151 
1 - 3 เดือน  573,732  161,593 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน  87,562  46,148 
มากกวา่ 12 เดือน  163,703  168,952 

  21,391,797  13,886,511 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (161,886)  (167,242) 
สุทธ ิ  21,229,911  13,719,269 
รวม  22,413,144  14,412,211 
     
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 30 - 90 วนั 
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  2564  2563 
  (พันบาท) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  167,242  169,967 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ  77,811  - 
เพิม่ขึ้น  7,359  8,312 
กลบัรายการ  (73,465)  (11,151) 
ตดับญัชี  (18,041)  (2,274) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  980  2,388 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  161,886  167,242 
      

8 สินค้ำคงเหลือ 
 2564  2563 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 5,844,942  3,491,472 
สินคา้ระหวา่งผลิต 1,175,268  772,706 
วตัถุดิบ 10,186,929  3,651,692 
อะไหล่ วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ  3,735,590  3,388,148 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,712,984  1,748,110 
รวม 23,655,713  13,052,128 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (347,788)  (292,028) 
สุทธ ิ 23,307,925  12,760,100 
    ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
 

101,218,274 
  

73,369,678 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 785,245  350,232 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (704,157)  (388,834) 
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,756,032)  831,007 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 56,967,278  32,598,256 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียมีดงัน้ี 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 822,620  768,159 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย 57,226  66,384 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - วิธีส่วนไดเ้สีย 7,585  (4,184) 
รายไดเ้งินปันผล (14,397)  (7,739) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 873,034  822,620 
    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

สดัส่วนการถือหุ้น

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทัร่วม
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ากดั 49 49 500,000      500,000      245,000  245,000  457,756  429,675  8,697    2,989    
บริษทัสยามนิปปอน 
อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ากดั 31 31 1,100,000  1,100,000  495,000  495,000  337,209  314,699  -            -            

บริษทัสหกรีนฟอเรสท ์จ ากดั 17 17 190,000      190,000      47,500    47,500    78,069    78,246    5,700    4,750    
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  873,034  822,620  14,397 7,739    

วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

(พันบาท)(ร้อยละ)

โดยตรง/ออ้ม ทนุช าระแลว้

 
 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงินท่ีรายงานใน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  873,034  822,620 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
− ก าไรส าหรับปี 57,226  66,384 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 7,585  (4,184) 
− ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 64,811  62,200 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ท่ีดิน อาคาร
และ และ

ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง รวม
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 174,032          58,295            232,327          
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (50,657)           -                       (50,657)           
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 123,375          58,295            181,670          
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       4,673              4,673              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 123,375          62,968            186,343          
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                       31,656            31,656            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                       5,831              5,831              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -                       37,487            37,487            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                       5,953              5,953              
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       4,673              4,673              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 -                       48,113            48,113            
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 123,375          20,808            144,183          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 123,375          14,855            138,230           
กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาด
ตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 434 ลา้นบาท 
(2563: 431 ล้านบาท) 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืช

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง เพ่ือการให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 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 4) 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)     
โอนจากอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน 50,657            -                       -                       -                     -                     -                       -                  50,657            

โอนเขา้ (ออก) 99,028            589,491          3,551,691      40,158         9,374            (4,288,233)     10,946       12,455            
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน (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  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) 1,843,882      1,975,495      6,024,940      109,693       385,561       570,646          -                  10,910,217    
เพ่ิมข้ึน 222,510          218,363          1,267,489      81,681         289,719       5,367,646      6,966         7,454,374      
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (8,406)             (74,537)           (549,643)        (29,588)        (172,561)      (16,345)           (11,822)     (862,902)        
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน -                       (4,673)             -                       -                     -                     -                       -                  (4,673)             

โอนเขา้ (ออก) 100,668          1,230,302      5,441,694      61,642         30,368         (6,850,226)     1,931         16,379            
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน 478,396          624,188          3,999,898      26,599         40,182         493,214          -                  5,662,477      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 11,578,396    25,942,827    162,754,296  2,419,680    1,803,420    9,600,796      44,007       214,143,422  
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เคร่ืองตกแต่ง
ท่ีดินและ อาคาร ติดตั้งและ ยานพาหนะ พืช

ส่วนปรับปรุง และ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และ งานระหวา่ง เพ่ือการให้
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ส านกังาน อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตผล รวม

(พันบาท)
ค่าเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,265,069      10,608,523    83,659,249    1,647,418    465,534       2,590              13,305       97,661,688    
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) -                       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)             
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน 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  
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) 23,645            255,020          3,026,899      63,995         182,169       -                       -                  3,551,728      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 202,232          1,023,873      6,241,657      162,276       286,005       -                       2,197         7,918,240      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

(กลบัรายการ) (67)                   27,226            105,086          104               -                     -                       -                  132,349          
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (11,132)           (66,070)           (238,469)        (25,376)        (120,939)      (2,590)             (6,225)        (470,801)        
โอนไปอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน -                       (4,673)             -                       -                     -                     -                       -                  (4,673)             

โอนเขา้ (ออก) 42,277            54,491            (43,950)           3,342            46,187         -                       -                  102,347          
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน (48,044)           46,428            2,050,515      17,129         (29,298)        -                       -                  2,036,730      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,630,938      12,852,355    99,399,134    1,990,868    1,085,512    -                       3,376         116,962,183  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใตก้รรมสิทธ์ิ
ของกลุ่มบริษทั 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    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใตก้รรมสิทธ์ิ
ของกลุ่มบริษทั 7,929,836      11,859,892    63,219,437    385,636       311,884       9,600,796      40,631       93,348,112    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,017,622      1,230,580      135,725          43,176         406,024       -                       -                  3,833,127      
9,947,458      13,090,472    63,355,162    428,812       717,908       9,600,796      40,631       97,181,239    
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ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 635 ลา้นบาท (2563: 481 ล้านบาท) และ
กลุ่มบริษทัได้บนัทึกตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 44 ลา้นบาท (2563: 59 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 0.66 ถึง 
4.90 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.30 ถึง 5.35 ต่อปี) 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แตจ่ านวนใดจะสูงกวา่ 

ทั้ งน้ี วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าสุดทา้ยและใช้อตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
กลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และวิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และการวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

12 สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัเช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและ
อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  2563 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
− ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 65,417  54,205 
− อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 233,538  139,214 
− ยานพาหนะและอุปกรณ์ 219,472  223,002 
− อ่ืนๆ 76,868  100,397 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 93,720  58,624 
ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าระยะสั้น 200,090  205,752 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 56,641  60,629 
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13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
ค่าความนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

สญัญาท่ีท า เคร่ืองหมายการคา้
กบัลูกคา้และ ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าลิขสิทธ์ิ รวม
ความสมัพนัธ์ ทางเทคโนโลยี ซอฟตแ์วร์ สินทรัพย์
กบัลูกคา้ และสิทธิบตัร และอ่ืนๆ ไมมี่ตวัตนอ่ืน

(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,612,266        153,597             374,341             1,176,617          1,704,555          
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) 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                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (196,990)            -                           -                           (873)                    (873)                    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670        153,597             374,341             1,336,185          1,864,123          
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) 9,072,041          4,578,688          2,082,438          350,302             7,011,428          
เพ่ิมข้ึน -                           -                           -                           202,736             202,736             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                           -                           -                           (17,795)              (17,795)              
โอนเขา้ (ออก) -                           -                           -                           30,792                30,792                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,787,047          276,946             65,361                17,163                359,470             
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 29,482,758        5,009,231          2,522,140          1,919,383          9,450,754          

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                           24,081                8,319                  858,123             890,523             
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) -                           -                           -                           2,918                  2,918                  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                           50,172                24,956                87,828                162,956             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                           -                           -                           (3,731)                 (3,731)                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                           -                           -                           (1,114)                 (1,114)                 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -                           74,253                33,275                944,024             1,051,552          
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ

(ดูหมายเหตขุ้อ 4) -                           -                           -                           217,004             217,004             
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -                           213,904             107,423             108,947             430,274             
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -                           -                           -                           (11,882)              (11,882)              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                           1,369                  39                        12,396                13,804                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 -                           289,526             140,737             1,270,489          1,700,752          
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 18,623,670        79,344                341,066             392,161             812,571             
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 29,482,758        4,719,705          2,381,403          648,894             7,750,002           
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ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ประมาณการส าหรับห้าปีขา้งหน้า มูลค่าสุดทา้ยและใช้อตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
กลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

14 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 920,301  971,601 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,491,388)  (2,403,658) 
สุทธ ิ (3,571,087)  (1,432,057) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2563 (หมายเหต ุ24) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2563

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 287,198      212,471       -                     -                     (1,438)          498,231       
เงินลงทุน -                   32,022         -                     -                     -                     32,022         
ลูกหน้ีการคา้ 27,852        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 าหรับผลประโยชน์
   พนกังาน 709,336      (18,293)        34,093         505               (2,282)          723,359       
อ่ืน  ๆ 4,090          15,098         -                     -                     (167)              19,021         
รวม 1,161,432  223,204       34,093         2,397            (4,026)          1,417,100    
หนีสิ้นภาษีเงินได้
   รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,172,241  (482,312)     -                     114,847       (54,799)        2,749,977    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 105,976      (16,533)        -                     -                     (6)                  89,437         
อ่ืนๆ 10,308        (468)             -                     -                     (97)                9,743            
รวม 3,288,525  (499,313)     -                     114,847       (54,902)        2,849,157    
สุทธิ (2,127,093) 722,517       34,093         (112,450)      50,876         (1,432,057)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)
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ผลต่าง
ณ วนัท่ี ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน เพ่ิมข้ึน จากการ ณ วนัท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จากการ แปลงค่า 31 ธนัวาคม
2564 (หมายเหต ุ24) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2564

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอการตดับัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 498,231      (91,239)        -                     -                     15,272         422,264       
เงินลงทุน 32,022        24,227         -                     -                     -                     56,249         
ลูกหน้ีการคา้ 28,352        (13,480)        -                     12,034         442               27,348         
สินคา้คงเหลือ 85,630        (7,151)          -                     -                     496               78,975         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30,485        (11,257)        -                     5,303            339               24,870         
ประมาณการหน้ีสิน
   ส าหรับผลประโยชน์
   พนกังาน 723,359      57,368         (26,160)        23,665         18,146         796,378       
อ่ืน  ๆ 19,021        5,209           -                     34,934         939               60,103         
รวม 1,417,100  (36,323)        (26,160)        75,936         35,634         1,466,187    
หนีสิ้นภาษีเงินได้
   รอการตดับัญชี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,749,977  191,718       -                     764,265       307,615       4,013,575    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 89,437        (19,467)        -                     881,726       20,937         972,633       
อ่ืนๆ 9,743          23,312         -                     14,503         3,508            51,066         
รวม 2,849,157  195,563       -                     1,660,494    332,060       5,037,274    
สุทธิ (1,432,057) (231,886)     (26,160)        (1,584,558)  (296,426)      (3,571,087)  

บนัทึกเป็น
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)

 

ในปี 2563 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
และ 2564 และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าให้ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมลดลง 482 ลา้นบาท  
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ในปี 2564 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ UU No. 7/2021 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 
ให้ปรับเพิ่มอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 20 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับเพิ่มสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมเพิ่มขึ้น 194 ลา้นบาท 

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย ์
(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
− ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 117,374  23,706 
− ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 198,258  83,725 
− อ่ืนๆ 87,124  169,784 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 766,211  1,236,556 
รวม 1,168,967  1,513,771 
    
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่ได้รับรู้ เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการให้ประโยชน์
ภายในปี 2569 
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15 กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม หน้ีสิน
ระยะสั้น ระยะยาว ตามสญัญาเช่า หุน้กู้ รวม

ณ วนัท่ี 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 - - 399,032          -                       399,032          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4) 195,153          56,740            -                       -                       251,893          

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 18,125            47,988            7,235              -                       73,348            

การเปล่ียนแปลง
ของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                       71,421            19,438            -                       90,859            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 15,080,050    28,353,807    1,493,750      -                       44,927,607    
การเปล่ียนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 12,454,078    (12,334,493)   (549,444)        5,491,264      5,061,405      

สญัญาเช่า -                       -                       512,464          -                       512,464          
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
การซ้ือธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4) 2,041,424      1,691,971      664,049          -                       4,397,444      

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 971,897          799,581          77,145            -                       1,848,623      

การเปล่ียนแปลง
ของรายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด -                       24,801            (2,889)             1,787              23,699            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 30,547,449    18,535,667    2,195,075      5,493,051      56,771,242    

(พันบาท)

 

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก
ไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 13,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินจากการเสนอขายหลกัทรัพย ์
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16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 30,547,449  15,080,050 
    ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
   

− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 106,361  7,377 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,758,572  16,294,784 
 1,864,933  16,302,161 
 476,647   ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 476,647  426,936 
    รวม 32,889,029  31,809,147 
    
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
− ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 202,090  49,803 
− ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16,468,644  12,001,843 
 16,670,734  12,051,646 
 1,7111222   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,718,428  1,066,814 
หุน้กู ้ 5,493,051  - 
  

 

 รวม 23,882,213  13,118,460 
    รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 56,771,242  44,927,607 
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เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 บริษทัได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2564 จ านวน 5,500 ล้านบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.65 ต่อปี อาย ุ3 ปี 8 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ 
จ านวนเงิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี เช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
(Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจะมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง
หากสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจ านวน 

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในระหวา่งปี 2564 ในประเทศเวียดนาม มีการน า
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงินรวม  963 ล้านบาท เป็น
หลกัประกนัการกูย้ืมเงินและมีเง่ือนไขภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการจดัหาเงินกูย้ืมใหม่
เพื่อทดแทนเงินกูย้ืมเดิม รวมทั้งปลดหลกัประกนั นอกจากน้ี เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ ส้ินปี 2563 
ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือธุรกิจในประเทศเวียดนาม ไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืและไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.55 ถึง 5.45 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 0.75 
ถึง 8.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.00 ถึง 10.90 ต่อปี) 
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17 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ 
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 
(เงินลงทุน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,746,316  3,465,025 
เงินบ าเหน็จ 43,573  45,144 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 107,690  109,766 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 3,897,579  3,619,935 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 70  161 
รวม 3,897,649  3,620,096 
หัก สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ (20,058)  (22,013) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 3,877,591  3,598,083 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 

3,619,935 
  

3,386,504 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  227,991     217,515 
ดอกเบ้ียภาระผกูพนั  106,400     102,852 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,992  31,768 
 336,383  352,135 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (137,031)  158,262 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 92,521  (6,729) 
 (44,510)  151,533 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (153,674)  (281,908) 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 88,988  - 
อ่ืนๆ 50,457  11,671 
 (14,229)  (270,237) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 

3,897,579  
 

3,619,935 
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ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 35,557  26,358 
ขอ้สมมติทางการเงิน (177,114)  87,068 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,526  45,637 
รวม (137,031)  159,063 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 2564  2563  
 (ร้อยละ)  
     อตัราคิดลด *     
− ประเทศไทย 1.06 - 2.55  1.18 - 1.82  
− ประเทศเวียดนาม 2.07  2.53  
− ประเทศอินโดนีเซีย 6.6 - 7.4  6.6 - 7.5  
− ประเทศฟิลิปปินส์ 4.00  5.50  
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 1.00 - 7.46  3.00 - 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) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานประมาณ 12 ถึง 22 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (137,602)  (149,814) 
ลดลงร้อยละ 0.50 149,580  163,399 

อตัราการเพิม่ขึ้นของเงินเดือน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 287,344  306,347 
ลดลงร้อยละ 1.00 (249,176)  (264,811) 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 (65,603)  (71,156) 
ลดลงร้อยละ 10.00 68,226  74,133 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 ราคาตาม 2564  2563 
 มูลค่าหุน้ จ านวนหุน้  มูลค่า  จ านวนหุน้  มูลค่า 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมญั 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 

         ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 4,292,920  4,292,920  3,126,000  3,126,000 
ออกหุ้นใหม่         
-  หุน้สามญั 1 -  -  1,166,920  1,166,920 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 4,292,920  4,292,920  4,292,920  4,292,920 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก 

บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จ านวน 1,296.68 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,127.55 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก และ (2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวน 169.13 ล้านหุ้น โดยผูจ้ัดหา
หุ้นส่วนเกินไดย้ืมหุ้นสามญั จ านวน 169.13 ลา้นหุ้น จากบริษทัใหญ่เพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยผูจ้ัดหา
หุ้นส่วนเกินจะตอ้งด าเนินการจดัหาหุ้นจ านวนดงักล่าวโดยการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีบริษทัจดัสรรไวส้ าหรับการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว รวมเป็นจ านวน 169.13 ลา้นหุ้น ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่หุ ้นของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

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 ภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 30 วนั ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ผูจ้ัดหา
หุ้นส่วนเกินไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมเป็นจ านวน 129.76 ลา้นหุ้น และผูจ้ดัหา
หุ้นส่วนเกินไดแ้จง้ความประสงคเ์พื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 39.37 ลา้นหุ้นจากบริษทั ในราคา 
35 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขาย คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,378 ลา้นบาท เพื่อส่งคืนให้แก่
บริษทัใหญ่ ทั้งน้ี บริษทัด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวให้แก่ผูจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกิน 
และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหุ้น
ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดจ านวน 4,293 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 
4,293 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นสามญั จ านวน 750 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ที่ไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ ่มทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นจ านวน 
40,860 ลา้นบาท 

19 ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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20 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
แบบครบวงจร 

ประกอบด้วย  กระดาษบรรจุภัณฑ์  (Packaging Paper) บรรจุภัณฑ์ จากวัส ดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) 
ทั้งแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) และแบบคงรูป (Rigid Packaging) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภค อาหารเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัวสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์และบรรจุภณัฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) 
เช่น  บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัด
จ าหน่าย (Retail Display Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค และถุงอุตสาหกรรม 

  สายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ประกอบดว้ย ภาชนะบรรจุภณัฑ์สัมผสัอาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑ์กระดาษพิมพเ์ขียน
และเยือ่กระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน กิจการลงทุน 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้ากการขาย
ตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ไทย 54,131,757  47,961,357  53,290,362  56,276,421 
อินโดนีเซีย 24,251,480  13,106,956  43,803,741  36,976,381 
เวียดนาม 16,737,871  10,689,361  21,997,797  7,716,954 
จีน 10,654,125  9,640,829  -  - 
ฟิลิปปินส์ 4,261,843  2,917,569  5,692,963  4,627,891 
สหราชอาณาจกัร 1,634,860  55,602  5,266,897  - 
สเปน 228,110  -  3,201,846  - 
ประเทศอ่ืนๆ 12,322,611  8,414,294  1,298,623  1,254,064 
รวม 124,222,657  92,785,968  134,552,229  106,851,711 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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21 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่านายหนา้ 5,068,222  3,480,445 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,084,763  825,363 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 160,445  150,097 
ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกนั และค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 135,991  361,297 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 108,746  85,020 
อ่ืนๆ 261,507  246,555 
รวม 6,819,674  5,148,777 

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,882,603  2,715,716 
ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 760,736  312,445 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและท่ีปรึกษา 757,172  716,178 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 346,025  304,321 
ค่าใชจ่้ายงานบริการ 315,749  326,904 
ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต 50,132  43,186 
อ่ืนๆ 642,429  572,986 
รวม 5,754,846  4,991,736 
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23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 9,703,495  8,531,895 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 1,135,638  1,020,842 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 446,841  457,436 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 336,383  352,135 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 64,592  240,296 
รวม 11,686,949  10,602,604 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อจ่ายให้พนกังานเม่ือออกจากงาน โดยกลุ่มบริษทัจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐาน
ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที่จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้ง
จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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24 ภำษีเงินได้ 

 หมายเหตุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,814,026  1,699,728 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป 

 19,513  24,394 
  1,833,539  1,724,122 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 14 231,886  (722,517) 
รวม  2,065,425  1,001,605 
     
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ 
   ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

  
25,725 

  
(34,478) 

รวม  25,725  (34,478) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 2564  2563 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้   11,712,369    8,307,523 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (57,226)    (66,384) 
   11,655,143    8,241,139 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  2,331,029  20  1,648,228 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   17,759    51,635 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (205,609)    (97,761) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (297,995)    (237,692) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (51,006)    (177,332) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   180,999    98,754 
ผลขาดทุนทางภาษี   (161,151)    413,896 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   1,814,026    1,699,728 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   19,513    24,394 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   231,886    (722,517) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18  2,065,425  12  1,001,605 
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25 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

 
การยกเวน้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 8 ปี 
จากวนัท่ี 

การลดหยอ่น 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ 
เป็นเวลา 5 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกัด   
ผลิตแผน่กระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก 4 มกราคม 2552 4 มกราคม 2560 
   บริษัทวีซ่ี แพค็เกจิง้ (ประเทศไทย) จ ำกัด   
ผลิตแผน่พลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 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 
ผลิตแผน่พลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 6 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2569 
     การลดหยอ่น 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ 
เป็นเวลา 3 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด   
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (สมุทรปราการ)  21 สิงหาคม 2562 
   บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกัด   
ผลิตแผน่กระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก  21 สิงหาคม 2562 
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  การยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 8 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ ำกัด   
ปลูกป่ายคูาลิปตสั  19 มิถุนายน 2556 
   บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)   
การผลิตกระดาษคราฟท ์  21 พฤษภาคม 2556 
การผลิตกระดาษคราฟท ์  21 กุมภาพนัธ์ 2557 
   บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด   
บริการดา้นจดัการพลงังาน  1 พฤศจิกายน 2560 
ผลิตไฟฟ้า  19 ตุลาคม 2561 
ผลิตไฟฟ้า  4 มิถุนายน 2562 
ผลิตไฟฟ้า  17 มีนาคม 2563 
ผลิตไฟฟ้า  17 มิถุนายน 2563 
ผลิตไฟฟ้า  22 ธนัวาคม 2563 
ผลิตไฟฟ้า  24 กุมภาพนัธ์ 2564 
ผลิตไฟฟ้า  12 มีนาคม 2564 
   บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด   
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  1 ตุลาคม 2555 
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  9 มิถุนายน 2560 
   
บริษัทพรีซิช่ัน พริ้นท์ จ ำกัด   
ผลิตส่ิงพิมพ ์  10 สิงหาคม 2558 
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  การยกเวน้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นเวลา 5 ปี 
จากวนัท่ี 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด   
ผลิตกระดาษกลาซีน  11 เมษายน 2560 
   บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ำกัด   
ผลิตส่ิงพิมพ ์  7 มีนาคม 2559 
     การยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลส าหรับ 
ก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี 

จากวนัท่ี 
บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ำกัด (มหำชน)   
การผลิตเยือ่กระดาษ  22 กรกฎาคม 2560 
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ  22 มีนาคม 2561 
   บริษัทผลิตภณัฑ์กระดำษไทย จ ำกัด   
การผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ  2 มีนาคม 2561 
   
Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 เป็นเวลา 12 ปี นับจากปีท่ีเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรก และไดรั้บการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี นับจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรก และ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 7 ปี หลงัจากนั้น 

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ส าหรับ
โครงการขยายก าลงัการผลิตเคร่ืองท่ี 2 โดยเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 6 ปี นบัจากปีท่ี
เร่ิมด าเนินการปีแรก และได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีท่ี
กิจการมีก าไรปีแรก 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  303SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



บริษัทเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

94 

New Asia Industries Co., Ltd. ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2564 

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนามในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 15 จนถึงปี 2570 

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม 
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2595 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนามในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับการลงทุนขยายก าลงัการผลิตโรงงานใหม่ในอตัราร้อยละ 0 
ในปี 2563 ถึงปี 2564 และอตัราร้อยละ 10 ในปี 2565 ถึงปี 2568 

Go-Pak Vietnam Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนามในการเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรายไดที้่สอดคลอ้งกบัสินทรัพยที์่เพิ่มขึ้นในปี 2558-2560 ส าหรับการลงทุนขยาย
ก าลงัการผลิต ในอตัราร้อยละ 10 ถึงปี 2565  

Duy Tan Long An Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนามในการ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 17 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรก และลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 4 ปี หลงัจากนั้น 

Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวยีดนาม ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จนถึงปี 2567 

Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม 
ในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 เป็นเวลา 15 ปี นบัจากปีท่ีเร่ิมด าเนินการเป็นปีแรก และไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 4 ปี นับจากปีท่ีกิจการมีก าไรเป็นปีแรก และ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราดงักล่าวเป็นเวลา 9 ปี หลงัจากนั้น 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 
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26 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ 8,294,367  6,457,475 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  

- 
  

3,126,000 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 -  187,925 
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 -  3,281 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 

4,292,920 
  

3,317,206 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 1.93  1.95 

27 เงินปันผล 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 30 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.45  1,931 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 0.25  1,073 
รวม   0.70  3,004 
      

2563      
เงินปันผลประจ าปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563 0.42  1,313 
รวม   0.42  1,313 
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28 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
 ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                     -                     7,310,312    7,310,312    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     805,239        805,239        
- กองทุน 12,106,320  -                     -                     12,106,320  12,106,320  -                     

ลูกหน้ีการคา้ -                     -                     22,413,144  22,413,144  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 52,532          -                     -                     52,532          52,532          -                     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     19,886          19,886          
- กองทุน 5,858            -                     -                     5,858            -                     5,858            
- เงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพ 32,500          -                     -                     32,500          -                     32,500          

เงินลงทุนในตราสารทุน -                     7,799            -                     7,799            -                     7,799            
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,197,210  7,799            30,548,581  42,753,590  
หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                     -                     30,547,449  30,547,449  

เจา้หน้ีการคา้ -                     -                     11,645,038  11,645,038  
หน้ีสินอนุพนัธ์ 137,291        -                     -                     137,291        137,291        -                     
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 2,965,986    -                     -                     2,965,986    -                     2,965,986    
เงินกูย้ืมระยะยาว -                     -                     18,535,667  18,535,667  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -                     2,195,075    2,195,075    
หุน้กู้ -                     -                     5,493,051    5,493,051    5,538,286    -                     
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 3,103,277    -                     68,416,280  71,519,557  

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(พันบาท)
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มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม
 ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน

หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                     -                     31,255,702  31,255,702  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                     -                     1,629,897    1,629,897    
ลูกหน้ีการคา้ -                     -                     14,412,211  14,412,211  
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 26,830          -                     -                     26,830          26,830          -                     
เงินลงทุนในตราสารทุน -                     6,152            -                     6,152            -                     6,152            
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 26,830          6,152            47,297,810  47,330,792  

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น -                     -                     15,080,050  15,080,050  

เจา้หน้ีการคา้ -                     -                     7,702,501    7,702,501    
หน้ีสินอนุพนัธ์ 231,648        -                     -                     231,648        231,648        -                     
เงินกูย้ืมระยะยาว -                     -                     28,353,807  28,353,807  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     -                     1,493,750    1,493,750    
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 231,648        -                     52,630,108  52,861,756  

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(พันบาท)

 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 
12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี 
และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่า ดงัต่อไปน้ี 
− เงินลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นกู ้อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคา

เหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียง
ดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

− สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อา้งอิงการปรับมูลค่าของ
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอ้น
ให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณมูลค่ายุติธรรม
จากผลต่างของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) 
ของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา และอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีสังเกตไดจ้ากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
− เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุน
ดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

− เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับคา่ความเส่ียง 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ยืม เงินฝากและธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึง
การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและการบริหารเงินสด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
ในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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(1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาทางการเงิน
ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา 
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์มีจ ากดั 
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

(1.2) เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัมีจ ากดั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่อง
และอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง 

(1.3) ลูกหน้ีการคา้ 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้แต่ละราย รวมถึง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่
กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ี
กลุ่มบริษัทจะก าหนดวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และเง่ือนไขทางการคา้โดยยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงิน
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการจ่ายช าระ 
และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณา
จากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ และสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีต
ท่ีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 

(2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงการช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระ
เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 
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หน้ีสินทางการเงินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม มีอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงและระยะเวลาท่ี
ครบก าหนดช าระ ดงัน้ี 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2564
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น MMR บวก 0.55

Cost of fund บวก (0.65 - 1.50, 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.25)

JIBOR บวก 1.50
0.58 - 2.77, 4.20 - 4.70 30,547       -                  -                  30,547       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี Cost of fund บวก (0.60, 0.65, 1.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก 0.50

JIBOR บวก (1.15 - 1.30)
 EURIBOR บวก 0.75
0.75 - 1.75, 4.31 - 8.50 1,865         -                  -                  1,865         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2.05 - 12.12 553            -                  -                  553            

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว Cost of fund บวก (0.60, 0.65, 1.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก 0.50

JIBOR บวก (1.15 - 1.30)
 EURIBOR บวก 0.75

0.75 - 1.75, 2.25, 4.31 - 8.50 -                  15,034       1,637         16,671       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.05 - 12.12 -                  1,624         653            2,277         
หุน้กู้ 2.65 -                  5,493         -                  5,493         
รวม 32,965       22,151       2,290         57,406       
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (635)           
สุทธิ 56,771        

310  I  รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

101 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น MMR บวก (0.60 - 1.15, 2.53)

Cost of fund บวก (0.55 - 2.00, 5.00)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)

1.00 - 5.62 15,080       -                  -                  15,080       
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี MLR ลบ (2.00 - 2.75)

Cost of fund บวก (0.65, 1.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)

VNIBOR บวก 0.50
JIBOR บวก 1.15
2.00 - 3.00, 10.90 16,302       -                  -                  16,302       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.81 - 15.00 470            -                  -                  470            

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน MLR ลบ (2.00 - 2.75)

Cost of fund บวก (0.60 - 0.65, 1.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)

VNIBOR บวก 0.50
JIBOR บวก 1.15
2.25, 4.90, 10.90 -                  10,456       1,596         12,052       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.81 - 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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(3) ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

(3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือ 
การขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Exchange Contract) เพื ่อป้องกันความเส่ียงในสินทรัพย ์หรือหน้ีสินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 2564  2563 
 ดอลลาร์สหรัฐ 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,284,103  848,035 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,995,707)  (5,590,005) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,254,835)  (2,413,822) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มีควำมเส่ียง (5,966,439)  (7,155,792) 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ (1,911,401)  (1,612,977) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 4,135,782  2,900,556 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (3,742,058)  (5,868,213) 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
2,110 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การแข็งค่าและการอ่อนค่าท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ีมีต่อสกุล
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุล
เงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามที่แสดงไวด้า้นล่าง 
โดยการวิเคราะหต์ั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 

 อตัราการ 
 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การออ่นค่า 
2564 (ร้อยละ) (พันบาท) 
ดอลลาร์สหรัฐ  1 (37,236)  37,236 
     
2563     
ดอลลาร์สหรัฐ 1 (57,053)  57,053 

(3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั 
มีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่จากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียง
โดยการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเพื่อจดัการความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม
บางรายการ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มอีัตราดอกเบีย้ผันแปร    
สินทรัพยท์างการเงิน 2,312  2,089 
หน้ีสินทางการเงิน (37,314,551)  (23,391,718) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (37,312,239)  (23,389,629) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,109,739  2,259,727 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (35,202,500)  (21,129,902) 
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บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
2,110 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.27 ต่อปี 
โดยสัญญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง โดยตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่า
ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

 ก าไรหรือขาดทุน  
อตัราดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 

ร้อยละ 1 
 (พันบาท) 
2564    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (373,122)  373,122 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 21,097  (21,097) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธ)ิ (352,025)  352,025 
    
2563    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (225,840)  225,840 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 22,597  (22,597) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (203,243)  203,243 
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29 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 

(ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นเงินประมาณ 2,766 ลา้นบาท 
(2563: 2,909 ล้านบาท) 

(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและอ่ืนๆ เป็นเงินประมาณ 3,963 ลา้นบาท (2563: 
1,569 ล้านบาท) 

(ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศออกหนงัสือค ้าประกนักลุ่มบริษทัใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน 68 ลา้นบาท (2563: 81 ล้านบาท) 

(ง) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการที่บริษทัค ้าประกันเงินกูข้องบริษทัร่วมแห่งหน่ึงกับธนาคารในประเทศ
ซ่ึงวงเงินท่ีกลุ่มบริษทัค ้าประกนัมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 132 ลา้นบาท (2563: 198 ล้านบาท) 

(จ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศเพื่อจดัส่งและขนถ่ายช้ินไมส้ับทางเรือ บริษทัย่อย
มีภาระผูกพันในการขายและส่งมอบช้ินไม้สับในปริมาณประมาณ 48,000 ตันแห้ง ต่อปี สัญญามี
ระยะเวลา 12 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2577 

(ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัในประเทศเพื่อส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลไปยงัจุดส่งมอบ บริษทัย่อย
มีภาระผูกพันในการขายและส่งมอบเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณประมาณ 73,000 ตัน ต่อปี สัญญามี
ระยะเวลา 25 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2580 

30 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คง
ของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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31 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมัติ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,790 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 27 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นเงินประมาณ 1,717 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 

32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการ
จดัท างบการเงินรวม เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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ก�รทดสอบก�รด�อยค��ของ�ง�นลงท�น�นบร�ษ �ทร�วม�ละบร�ษ �ทย�อย 

อ��งถ�งหม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�นข�อ 2 ข�อ 3 (ซ) ข�อ 6 �ละ ข�อ 7  
�ร��องส��ค�ญ�นก�รตรวจสอบ �ด�ตรวจสอบ�ร��องด�งกล��วอย��ง�ร 
ผ� �บร�ห�ร�ด�ประ�ม�นข�อบ�งช�� ซ�� งน���ปส��ก�รทดสอบก�ร
ด�อยค��ของ�ง�นลงท�น�นบร�ษ�ทร�วม�ละบร�ษ�ทย�อย  �ดย
�น�น�ปท��ธ�รก�จท��ม�ผลก�รด ���น�นง�นต���กว��ท��ค�ดก�รณ��ว� 
ก�รทดสอบก�รด�อยค��ของ�ง�นลงท�น�นบร�ษ�ทร�วม�ละ
บร�ษ�ทย�อย�ด�ร�บก�รพ�จ�รณ��ป� นคว�ม�ส�� ยงท��ส��ค �ญ 
�น�� องจ�ก�ก�� ยวข�องก�บก�ร�ช�ด�ลยพ�น� จท��ส� �ค�ญของ
ผ� �บร�ห�ร�นก�รพ�จ�รณ�ว��ม�ข�อบ�งช�� �นก�รด�อยค��หร�อ�ม� 
�ละก�รพ�จ�รณ�ม�ลค��ท��ค�ดว��จะ�ด�ร�บค�น ซ�� งด�ลยพ�น�จ
ด�งกล��วรวมถ�งประม�ณก�ร�ละข�อสมมต�ท�� �ก��ยวข�อง 
�ดย�ฉพ�ะอย��งย��ง �นส�วนท���ก��ยวก�บก�รประม�ณก�ร
กระ�ส�ง�นสด�นอน�คตพร�อมก�บอ�ตร�ก�ร�ต�บ�ตท��
ค�ดก�รณ��ว � อ�ตร�ค�ดลดท�� �ช�ส� �หร�บ�ต�ละหน�วย
ส�นทร�พย �ท��ก�อ�ห��ก�ด�ง�นสด ด�งน��น ข��พ�จ��จ�ง�ห�นว���ร��อง
ด�งกล��ว�ป�น�ร��องท��ส��ค�ญ�นก�รตรวจสอบ 
 
 

กระบวนก�รตรวจสอบของข��พ�จ���ห�คว�มส��ค�ญก�บก�ร
ประ�ม�นคว�มสม�หต�สมผลของข�อบ�งช��ท���สดงว���ง�นลงท�น
�นบร�ษ �ทร�วม�ละบร�ษ�ทย�อยอ�จ�ก�ดก�รด�อยค�� �ละทดสอบ 
ข�อสมมต�ท��ส��ค�ญท��สน�บสน�นก�รค�ดก�รณ�ของผ� �บร�ห�ร 
 

ข��พ�จ��ประ�ม�นคว�ม�หม�ะสม�นก�รระบ�หน�วยส�นทร�พย�
ท� �ก �อ�ห ��ก �ด�ง �นสด�ละ�บบจ��ลองก�รว �ดม �ลค ��ของ
ผ� �บร�ห�ร คว�มสม�หต�สมผลของข�อบ�งช��ก�รด �อยค���ดย
อ��งอ�งถ�งภ�วก�รณ�ของตล�ด�นป�จจ�บ�น สภ�พ�วดล �อม
ก�รด���น�นง�น คว�มร� ��ก��ยวก�บอ�ตส�หกรรม �ละข�อม�ลอ��น
ท���ด�ร�บระหว��งก�รตรวจสอบ  
 
ข��พ�จ��ทดสอบข�อสมมต�ท��ส��ค �ญท��สน�บสน�นก�รประม�ณก�ร
กระ�ส�ง�นสดท��จะ�ด�ร�บ�นอน�คตค�ดลด�ป� นม�ลค��ป�จจ�บ�น
�ดย�ปร�ยบ�ท�ยบข�อสมมต�หล�กก�บ�หล�งข�อม�ลท��งภ�ย�น�ละ
ภ�ยนอก รวมถ�งทดสอบ�บบจ ��ลองก�รว�ดม�ลค�� อ�ตร�ค�ดลด
�ละก�รว��คร�ะห�คว�มอ�อน�หว�พ��อพ�จ�รณ�ผลกระทบจ�ก
คว�ม�ปล��ยน�ปลง�นข�อสมมต�ท��ส��ค�ญท��ผ� �บร�ห�ร�ช� �ดย
อ��งอ�งถ�งผลก�รด ���น�นง�นท��ผ��นม� ก�รว��คร�ะห��นว�น�ม 
�ละทดสอบคว�มถ�กต �องของก�รค ��นวณม�ลค��ท��ค�ดว��
จะ�ด �ร�บค�น�ละก�รด �อยค ��  อ�กท �� งย �งม�ก�รพ�จ�รณ�
คว�มสม�หต�สมผลของประม�ณก�รผลก�รด���น�นง�น�ดย
�ปร�ยบ�ท�ยบก�รประม�ณก�ร�นอด�ตก �บผลก�รด���น�นง�น
ท���ก�ดข��นจร�ง 
 

ข��พ�จ���ด�พ�จ�รณ�ถ�งคว�ม�พ�ยงพอของก�ร�ป� ด�ผยข�อม�ล
ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร�ง�น 
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ข�อม�ลอ��น  
 

ผ� �บร�ห�ร�ป� นผ� �ร�บผ�ดชอบต�อข �อม�ลอ��น  ข�อม�ลอ��นประกอบด �วยข �อม�ลซ�� งรวมอย���นร�ยง�นประจ��ป�  �ต��ม�
รวมถ�งงบก�ร�ง�น�ละร�ยง�นของผ��สอบบ�ญช�ท��อย���นร�ยง�นน��น 
 

คว�ม�ห�นของข��พ�จ��ต�องบก�ร�ง�น�ม�ครอบคล�มถ�งข�อม�ลอ��น�ละข��พ�จ���ม��ด��ห�คว�ม�ช��อม��นต�อข�อม�ลอ��น 
 

คว�มร�บผ�ดชอบของข��พ�จ��ท���ก��ยว�น��องก�บก�รตรวจสอบงบก�ร�ง�น ค�อ ก�รอ��นข�อม�ลอ��น�ละพ�จ�รณ�ว��ข �อม�ลอ��น 
ม�คว�มข �ด�ย �งท��ม�ส�ระส��ค�ญก�บงบก�ร�ง�นหร�อก�บคว�มร� �ท���ด�ร�บจ�กก�รตรวจสอบของข��พ�จ�� หร�อปร�กฏว��ข�อม�ล
อ��นม�ก�ร�สดงข�อม�ลท��ข �ดต�อข �อ�ท�จจร�งอ �น�ป� นส�ระส��ค �ญหร�อ�ม� ห�ก�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�งกล��ว ข��พ�จ��สร�ป�ด�ว��
ข�อม�ลอ��นม�ก�ร�สดงข�อม�ลท��ข �ดต�อข�อ�ท�จจร�งอ �น�ป� นส�ระส��ค �ญ ข��พ�จ��ต�องร�ยง�นข�อ�ท�จจร�งน��น ท��งน��  ข��พ�จ���ม�
พบว��ม��ร�� องด�งกล��วท��ต�องร�ยง�น 
 

คว�มร�บผ�ดชอบของผ��บร�ห�ร�ละผ��ม�หน��ท���นก�รก ��ก�บด��ลต�องบก�ร�ง�น 
  

ผ� �บร� ห�รม�หน��ท��ร�บผ�ดชอบ�นก�รจ�ดท���ละน���สนองบก�ร�ง�น�หล��น�� �ดยถ�กต�องต�มท��ควรต�มม�ตรฐ�น 
ก�รร�ยง�นท�งก�ร�ง�น �ละร�บผ�ดชอบ�ก��ยวก�บก�รควบค�มภ�ย�นท��ผ� �บร�ห�รพ�จ�รณ�ว��จ ���ป� น�พ��อ�ห�ส�ม�รถ
จ�ดท��งบก�ร�ง�นท��ปร�ศจ�กก�ร�สดงข�อม�ลท��ข�ดต�อข�อ�ท�จจร� งอ�น�ป� นส�ระส��ค�ญ�ม�ว��จะ�ก�ดจ�กก�รท�จร�ตหร�อ
ข�อผ�ดพล�ด 
 

�นก�รจ�ดท ��งบก�ร�ง�น  ผ� �บร�ห�รร�บผ�ดชอบ�นก�รประ�ม�นคว�มส�ม�รถของบร�ษ �ท�นก�รด���น�นง�นต�อ�น��อง �ป� ด�ผย
�ร��องท���ก��ยวก�บก�รด ���น�นง�นต�อ�น��อง (ต�มคว�ม�หม�ะสม) �ละก�ร�ช��กณฑ�ก�รบ�ญช�ส��หร�บก�รด ���น�นง�นต�อ�น��อง
�ว�น�ต�ผ� �บร�ห�รม�คว�มต��ง�จท��จะ�ล�กบร�ษ �ท หร�อหย�ดด ���น�นง�นหร�อ�ม�ส�ม�รถด���น�นง�นต�อ�น��องต�อ�ป�ด� 
 

ผ� �ม�หน��ท���นก�รก��ก�บด��ลม�หน��ท���นก�รก��ก�บด��ลกระบวนก�ร�นก�รจ�ดท��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�นของบร�ษ �ท 
 

คว�มร�บผ�ดชอบของผ��สอบบ�ญช�ต�อก�รตรวจสอบงบก�ร�ง�น 
 

ก�รตรวจสอบของข��พ�จ ��ม�ว �ตถ�ประสงค��พ��อ�ห��ด �คว�ม�ช��อม ��นอย ��งสม�หต�สมผลว��งบก�ร�ง�น�ดยรวมปร�ศจ�ก
ก�ร�สดงข�อม�ลท��ข �ดต�อข�อ�ท�จจร�งอ �น�ป� นส�ระส��ค �ญหร�อ�ม� �ม�ว��จะ�ก�ดจ�กก�รท�จร�ตหร�อข�อผ�ดพล�ด �ละ�สนอ
ร�ยง�นของผ� �สอบบ�ญช�ซ�� งรวมคว�ม�ห�นของข��พ�จ��อย��ด�วย  คว�ม�ช��อม��นอย��งสม�หต�สมผลค�อคว�ม�ช��อม��น�น
ระด�บส�ง�ต��ม��ด��ป� นก�รร�บประก�นว��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบ�ญช�จะส�ม�รถตรวจพบข�อม�ล
ท��ข�ดต�อข�อ�ท�จจร� งอ �น�ป� นส�ระส��ค �ญท� �ม�อย� ��ด ��สมอ�ป ข�อม�ลท� �ข �ดต�อข �อ�ท �จจร�งอ�จ�ก�ดจ�กก�รท�จร�ตหร�อ
ข�อผ�ดพล�ด�ละถ�อว��ม�ส�ระส��ค �ญ�ม��อค�ดก�รณ��ด�อย��งสม�หต�สมผลว��ร�ยก�รท��ข�ดต�อข�อ�ท�จจร�ง�ต�ละร�ยก�รหร�อ
ท�กร�ยก�รรวมก�นจะม�ผลต�อก�รต�ดส�น�จท�ง�ศรษฐก�จของผ� ��ช �งบก�ร�ง�นจ�กก�ร�ช�งบก�ร�ง�น�หล��น��  
  

�นก�รตรวจสอบของข��พ�จ��ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบ�ญช� ข��พ�จ���ด��ช�ด�ลยพ�น�จ�ละก�รส�ง�กต�ละสงส�ย�ย��ยงผ� �ประกอบ
ว�ช�ช�พตลอดก�รตรวจสอบ ก�รปฏ�บ�ต�ง�นของข��พ�จ��รวมถ�ง 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  319SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



 

4 

 ระบ��ละประ�ม�นคว�ม�ส��ยงจ�กก�ร�สดงข�อม�ลท��ข�ดต�อข�อ�ท�จจร�งอ�น�ป�นส�ระส��ค�ญ�นงบก�ร�ง�น�ม�ว��จะ�ก�ด
จ�กก�รท�จร�ตหร�อข�อผ�ดพล�ด ออก�บบ�ละปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�ก�รตรวจสอบ�พ��อตอบสนองต�อคว�ม�ส�� ยง
�หล��น��น �ละ�ด�หล�กฐ�นก�รสอบบ�ญช�ท�� �พ�ยงพอ�ละ�หม�ะสม�พ��อ�ป� น�กณฑ��นก�ร�สดงคว�ม�ห�นของ
ข��พ�จ�� คว�ม�ส��ยงท���ม�พบข �อม�ลท��ข �ดต�อข �อ�ท�จจร�งอ �น�ป� นส�ระส��ค �ญซ�� ง�ป� นผลม�จ�กก�รท�จร�ตจะส�งกว��
คว�ม�ส��ยงท���ก�ดจ�กข�อผ�ดพล�ด�น��องจ�กก�รท�จร� ตอ�จ�ก��ยวก�บก�รสมร� �ร� วมค�ด ก�รปลอม�ปลง�อกส�ร
หล�กฐ�น ก�รต��ง�จละ�ว �นก�ร�สดงข�อม�ล ก�ร�สดงข�อม�ลท���ม�ตรงต�มข�อ�ท�จจร� งหร�อก�ร�ทรก�ซงก�ร
ควบค�มภ�ย�น 

 ท��คว�ม�ข���จ�นระบบก�รควบค�มภ�ย�นท���ก��ยวข�องก�บก�รตรวจสอบ �พ��อออก�บบว�ธ�ก�รตรวจสอบท��
�หม�ะสมก�บสถ�นก�รณ� �ต��ม��ช��พ��อว �ตถ�ประสงค��นก�ร�สดงคว�ม�ห�นต�อคว�มม�ประส�ทธ�ผลของก�รควบค�ม
ภ�ย�นของบร�ษ �ท 

 ประ�ม�นคว�ม�หม�ะสมของน�ยบ�ยก�รบ�ญช�ท��ผ� �บร�ห�ร�ช��ละคว�มสม�หต�สมผลของประม�ณก�รท�งบ�ญช�
�ละก�ร�ป� ด�ผยข�อม�ลท���ก��ยวข�องซ��งจ�ดท ��ข��น�ดยผ� �บร�ห�ร  

 สร�ป�ก��ยวก�บคว�ม�หม�ะสมของก�ร�ช��กณฑ�ก�รบ�ญช�ส��หร�บก�รด ���น�นง�นต�อ�น��องของผ� �บร�ห�ร�ละ 
จ�กหล�กฐ�นก�รสอบบ�ญช�ท���ด �ร�บ  สร�ปว��ม�คว�ม�ม��น�นอนท��ม�ส�ระส��ค �ญท�� �ก��ยวก�บ�หต�ก�รณ�หร� อ
สถ�นก�รณ�ท��อ�จ�ป� น�หต��ห��ก�ดข�อสงส�ยอย��งม�น�ยส��ค�ญต�อคว�มส�ม�รถของบร�ษ�ท�นก�รด���น�นง�นต�อ�น��อง
หร�อ�ม� ถ��ข ��พ�จ���ด �ข�อสร�ปว��ม�คว�ม�ม��น�นอนท��ม�ส�ระส��ค �ญ ข��พ�จ��ต �องกล��ว�ว��นร�ยง�นของผ� �สอบ
บ�ญช�ของข ��พ�จ ���ดย�ห�ข�อส�ง�กตถ�งก�ร�ป� ด�ผยข �อม�ล�นงบก�ร�ง�นท���ก��ยวข�อง หร�อถ��ก�ร�ป� ด�ผยข �อม�ลด�งกล��ว
�ม��พ�ยงพอ คว�ม�ห�นของข��พ�จ ��จะ�ปล��ยน�ปลง�ป ข�อสร�ปของข ��พ�จ��ข��นอย��ก�บหล�กฐ�นก�รสอบบ�ญช�ท��
�ด�ร�บจนถ�งว �นท���นร�ยง�นของผ� �สอบบ�ญช�ของข��พ�จ�� อย��ง�รก�ต�ม �หต�ก�รณ�หร�อสถ�นก�รณ��นอน�คตอ�จ
�ป�น�หต��ห�บร�ษ �ทต�องหย�ดก�รด���น�นง�นต�อ�น��อง 

 ประ�ม�นก�รน���สนอ�ครงสร��ง�ละ�น��อห�ของงบก�ร�ง�น�ดยรวม รวมถ�งก�ร�ป� ด�ผยข �อม�ลว��งบก�ร�ง�น�สดง
ร�ยก�ร�ละ�หต�ก�รณ��นร�ป�บบท��ท���ห�ม�ก�รน���สนอข�อม�ล�ดยถ�กต�องต�มท��ควรหร�อ�ม�    

 
ข��พ�จ���ด�ส�� อส�รก�บผ� �บร�ห�ร�น�ร�� องต��ง � ท��ส��ค�ญ ซ�� งรวมถ�งขอบ�ขต�ละช�วง�วล�ของก�รตรวจสอบต�มท���ด�
ว�ง�ผน�ว � ประ�ด�นท��ม�น�ยส��ค �ญท��พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถ�งข�อบกพร�องท��ม�น�ยส��ค �ญ�นระบบก�รควบค�มภ�ย�น
ห�กข��พ�จ ���ด�พบ�นระหว��งก�รตรวจสอบของข��พ�จ �� 
 

ข��พ�จ���ด��ห�ค ��ร�บรอง�ก�ผ� �ม�หน��ท���นก�รก��ก �บด��ลว��ข ��พ�จ ���ด�ปฏ�บ�ต�ต�มข�อก ��หนดจรรย�บรรณท���ก��ยวข�องก�บ
คว�ม�ป�นอ�สระ�ละ�ด�ส��อส�รก�บผ� �ม�หน��ท���นก�รก��ก�บด��ล�ก��ยวก�บคว�มส�มพ�นธ�ท��งหมดตลอดจน�ร��องอ��นซ�� งข ��พ�จ ��
�ช��อว��ม��หต�ผลท��บ�คคลภ�ยนอกอ�จพ�จ�รณ�ว��กระทบต�อคว�ม�ป� นอ�สระของข��พ�จ���ละม�ตรก�รท��ข ��พ�จ���ช��พ��อ
ป�องก�น�ม��ห�ข��พ�จ ��ข�ดคว�ม�ป�นอ�สระ 
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จ�ก�ร� � องท� �ส� � อส�รก �บผ� �ม�หน ��ท� ��นก�รก ��ก �บด��ล  ข��พ�จ ���ด �พ�จ�รณ��ร� � องต��ง  �  ท��ม�น�ยส��ค �ญท� �ส�ด�นก�ร
ตรวจสอบงบก�ร�ง�น�นงวดป�จจ�บ�น�ละก��หนด�ป�น�ร��องส��ค �ญ�นก�รตรวจสอบ ข��พ�จ���ด �อธ�บ�ย�ร��อง�หล��น�� �นร�ยง�น
ของผ� �สอบบ�ญช� �ว �น�ต�กฎหม�ยหร�อข �อบ�งค �บ�ม��ห��ป� ด�ผยต�อส�ธ�รณะ�ก��ยวก�บ�ร��องด�งกล��ว หร�อ�นสถ�นก�รณ�ท��
ย�กท��จะ�ก�ดข��น ข��พ�จ ��พ�จ�รณ�ว�� ม�ควรส�� อส�ร�ร�� องด�งกล��ว�นร�ยง�นของข��พ�จ �� พร�ะก�รกระท��ด�งกล��ว
ส�ม�รถค�ดก�รณ��ด �อย��งสม�หต�ผลว��จะม�ผลกระทบ�นท�งลบม�กกว��ผลประ�ยชน�ต�อส�วน�ด��ส�ยส�ธ�รณะจ�ก
ก�รส��อส�รด�งกล��ว 
 
 
 
 
 
(ธ�ญล�กษณ� �กต��ก�ว) 
ผ� �สอบบ�ญช�ร�บอน�ญ�ต 
�ลขทะ�บ�ยน 8179 
 
บร�ษ �ท �คพ��อ�มจ� ภ�ม��ชย สอบบ�ญช� จ��ก�ด 
กร� ง�ทพมห�นคร 
14 ก�มภ�พ�นธ� 2565 
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 331,908          25,127,640     

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 23 12,106,320     -                 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4, 5 562,317          329,043          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 43,384,481     32,492,002     

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 93,869            79,580            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 56,478,895     58,028,265     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 350,121          350,121          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 40,577,172     34,447,438     

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8 302,773          306,886          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 344,752          324,220          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 166,645          60,510            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 100,021          75,006            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 56,996            66,814            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 41,898,480     35,630,995     

รวมสินทรัพย์ 98,377,375     93,659,260     

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

(พันบาท)

ในนามกรรมการ

(นายวิชาญ จิตร์ภกัดี)

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 14 16,380,000 7,700,000 

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 4, 13 221,518          285,570          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 -                 14,998,088     

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4, 14 53,113            37,119            

เงินกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4, 14 118,073          700,035          

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 27,686            19,359            

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 16,800,390     23,740,171     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 9,989,467     4,995,304     

หนี� สินตามสัญญาเช่า 4, 14 112,021        98,278          

หุน้กู ้ 14 5,493,051     -                

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 524,818        381,643        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 11,392            11,040            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 16,130,749     5,486,265       

รวมหนี�สิน 32,931,139     29,226,436     

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน 

        - หุน้สามญั 4,500,000       4,500,000       

   ทุนที�ออกและชาํระแล้ว 

        - หุน้สามญั 4,292,920       4,292,920       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 16 40,860,245     40,860,245     

กาํไรสะสม   

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 450,000          337,700          

      ทุนสาํรองทั�วไป 3,000              3,000              

   ยงัไม่ได้จัดสรร 19,840,071     18,938,959     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,446,236     64,432,824     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 98,377,375     93,659,260     

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดเ้งินปันผล 4, 6, 7 3,526,312     2,407,522     

รายไดค้่าบริการ 4 2,003,690     1,746,785     

รายไดด้อกเบี�ย 4 805,762        785,509        

รายไดอื้�น 4 489,180        57,401          

รวมรายได้ 6,824,944     4,997,217     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 18 (2,351,351)   (1,807,798)   

กําไรจากการดําเนินงาน 4,473,593     3,189,419     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (490,091)      (818,922)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,983,502     2,370,497     

รายไดภ้าษีเงินได้ 20 26,993          10,268          

กําไรสําหรับปี 4,010,495     2,380,765     

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 21 0.93              0.72              

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรสําหรับปี 4,010,495     2,380,765     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

     ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 15 8,980            (35,478)        

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 (1,978)          7,069            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 7,002            (28,409)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,017,497     2,352,356     

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 4,010,495       2,380,765       

รายการปรับปรุง

รายไดภ้าษีเงินได้ (26,993)          (10,268)          

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 82,088            80,355            

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 174,455          77,225            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน (134,611)        3                     

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (106,343)        (6)                   

เงินปันผลรับ (3,526,312)     (2,407,522)     

ดอกเบี�ยรับ (805,762)        (785,509)        

ดอกเบี�ยจ่ายและอื�นๆ 490,968          818,922          

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 157,985          153,965          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (207,177)        (120,083)        

สินทรัพยอื์�น 7,837              74,091            

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิ�มขึ�น - สุทธิ  (199,340)        (45,992)          

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (88,931)          56,902            

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (22,301)          (26,567)          

หนี� สินอื�น 8,675              2,803              

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (102,557)        33,138            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (143,912)        141,111          

จ่ายภาษีเงินได้ (12,281)          (17,409)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (156,193)        123,702          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษทัยอ่ย (6,129,734)     -                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารหนี�ของกิจการอื�น (12,000,000)   -                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,757)          (15,224)          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (115,921)        (40,153)          

เงินสดรับชาํระคืนจาก (จ่ายเพื�อชาํระ) เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (10,758,038)   1,458,893       

รับเงินปันผล 3,526,312       2,407,522       

รับดอกเบี�ย 779,855          797,728          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24,715,283)   4,608,766       

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 16 -                 40,092,165     

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื�อชําระ) เงินกู้ยืม

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8,680,000       7,700,000       

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (581,962)        (33,206,998)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,000,000       8,000,000       

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (15,000,000)   -                 

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (40,353)          (37,459)          

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 5,500,000 -                 

เงินกู้ยืมเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 3,557,685       (17,544,457)   

จ่ายเงินปันผล (3,004,085)     (1,312,920)     

จ่ายดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงินอื�น (477,856)        (848,196)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 75,744            20,386,592     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (24,795,732)   25,119,060     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 25,127,640     8,580              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 331,908          25,127,640     

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด ณ วนัสิ�นปี

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย์ 5,713              3,964              

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทั�วไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

4  บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

5  ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

6  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

7  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

8  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

9  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10  สญัญาเช่า 

11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

12  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 

13  เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 

14  หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 

15  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

16  ทนุเรือนหุน้ 

17  สาํรองตามกฎหมาย 

18  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

19  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

20  ภาษีเงินได ้

21  กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

22  เงินปันผล 

23  เครื�องมือทางการเงิน 

24  การบริหารจดัการส่วนทุน 

25  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

26  การจดัประเภทรายการใหม่ 

27  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแลว้แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 

งบการเงินนี� นําเสนอเพื�อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ โดยจัดทาํเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

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� จัดทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีที�ประกาศใช้

โดยสภาวชิาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินนี�นาํเสนอเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมี

การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

(ค) การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั�งนี�  ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรับประมาณการ 

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

3 นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

และกระแสรายวัน รวมทั� งเงินลงทุนระยะสั� นที� มีสภาพคล่องสูง ซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือน 

นบัแต่วนัที�ไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้โดยมีความเสี�ยง 

ที�ไม่มีนยัสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงมูลคา่  

 

นอกจากนี�  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ� งจะต้องชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในงบกระแสเงินสด 

 

(ข) ลกูหนี�อื�น 

 

ลูกหนี� รับรู้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี� วดัมูลค่าดว้ยราคา

ของรายการหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น หนี�สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อเกิดขึ�น  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

บริษทัประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ซึ� งประมาณการโดยใช้ตาราง 

การตั�งค่าเผื�อเพื�อหาอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น วิธีดงักล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี� ตามความเสี�ยง 

ดา้นเครดิตที�มีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาที�เกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต 

การปรับปรุงปัจจยัที�มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี� นั�น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ 

ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปในอนาคต ณ วนัที�รายงาน 

 

(ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย บนัทึกบญัชีในงบการเงินโดยใชว้ิธีราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สะสม 

 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ 

 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทนุ 

 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนที�ถืออยูเ่พียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไป

และเงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

 

(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที์�ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และอสังหาริมทรัพยที์�

ถือครองโดยบริษทัเพื�อหาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง 

ทั�งนี�  ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ หรือใชใ้นการบริหารงาน  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง 

ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น เพื�อให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพ

พร้อมใหป้ระโยชน์ และรวมตน้ทนุการกูย้มืของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 
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คา่เสื�อมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  บริษทัไม่คิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงที�ดิน 3, 20 ปี 

อาคาร 5, 20 ปี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนซึ� งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

การจัดประเภทไปยงัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 

 

(จ) ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท์ี�กิจการ

ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั�นอยูใ่นสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื�อถอน การขนยา้ย 

การบูรณะสถานที�ตั� งของสินทรัพย ์และต้นทุนการกู ้ยืมของสินทรัพย์ที�เขา้เงื�อนไข สําหรับเครื�องมือที�ควบคุม 

โดยลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์นั�นให้ถือวา่ลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์

ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนซึ� งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที�มีไวใ้ช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยน์ั�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลคา่ตามบญัชี 

 

ต้นทุนที�เกิดขึ�นในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั�งใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชี

ของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื�อบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�นและ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ย

มูลคา่ตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นเป็นประจาํในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าเสื�อมราคา 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุน

ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ ทั�งนี�  บริษทัไม่คิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�   

 

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 

 

วธีิการคิดคา่เสื�อมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลคา่คงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 

และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื �อให้ไดม้าซึ� งความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้น

วิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

รายจ่ายที�เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื�อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้

อยา่งน่าเชื�อถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั�นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซึ� งมีความเป็นไป

ไดที้�จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และบริษทัมีความตั�งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที�จะ

นาํมาใชเ้พื�อทาํให้การพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายใน

การพฒันาอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

รายจ่ายในการพฒันาซึ� งรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ

ด้อยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการ

จดัเตรียมสินทรัพยเ์พื�อใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มื รายจ่ายภายหลงัการรับรู้

รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื�อมาและมีอายกุารใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ย

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 

คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ ทั�งนี�  

บริษทัไม่ไดคิ้ดคา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนระหวา่งพฒันา 
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ประมาณการระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�  

 

คา่ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์และอื�น ๆ 3, 5, 10, 20 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ช) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เมื�อสัญญานั�นให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ต้องจ่าย 

ตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ บริษทัอาจปฏิบติั

ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบันี� ซึ� งอาจไม่แยกส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ

ส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า 

ซึ� งสินทรพัยมี์มูลค่าตํ�าหรือสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงเมื�อมีการวดัมูลคา่ใหม่ของหนี� สินตามสัญญาเช่า  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย

จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวันที�สัญญาเริ�มมีผล รวมกับตน้ทุน

ทางตรงเริ�มแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ�งจูงใจในสญัญาเช่าที�ไดรั้บ  
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ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึง 

วนัสิ�นสุดอายสัุญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าที�โอนกรรมสิทธิ� ในสินทรัพยท์ี�เช่าให้กบับริษทัเมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า 

หรือบริษทัจะใช้สิทธิในการซื� อสินทรัพย์ ในกรณีนี� จะบันทึกค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ

สินทรัพยที์�เช่า ซึ� งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ตอ้งจ่ายทั�งหมดตามสัญญา ทั�งนี�  บริษทั

ใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทักาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ�มโดยนาํอตัราดอกเบี�ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื�อให้

สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท์ี�เช่า 

 

หนี�สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง และหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั

มูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี�ยนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิที�ระบุในสัญญาเช่า 

เมื�อมีการวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน หากมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  

 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ซ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวนทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อ บ่ง ชี�  

เรื�องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีข้อบ่งชี�  บริษัทจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน 

สําหรับความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน 

จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ 

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลคา่ที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย

แลว้แตมู่ลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมิน

ได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มี ต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที� ไม่ก่อให้เกิด 

กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที�

ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย  

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุง

กลบัรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่า

ตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฌ) เจ้าหนี�อื�น 

 

เจา้หนี� อื�นแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงาน

ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ 

ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด

กระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลคา่ปัจจุบนัซึ�งจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี  

 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กําหนดไว้สุทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริษัทกาํหนดดอกเบี� ยจ่ายของ

หนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรบัรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกิดขึ�น 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก

การทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซึ� งผลประโยชน์นี�ไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น

มูลค่าปัจจุบนั ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริษทัไม่สามารถ

ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าว

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

 

342  I  รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อพนักงานทาํงานให้ หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดวา่จะจ่ายชาํระ

หากบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนักงาน

ได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี� สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  

 

(ฎ) ประมาณการหนี�สิน 

 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�เกิดขึ� น 

ในปัจจุบนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน

วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวน

ที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�น

เนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฏ) รายได้จากสัญญาที�ทํากบัลูกค้า 

 

(1) การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�บริษทั

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึ�งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 

รายได้ค่าบริการ 

 

รายได้ค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา และรายได้ค่าบริการรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิและ 

การใหบ้ริการ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดเป็นการเฉพาะ

เพื�อก่อใหเ้กิดรายไดต้ามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงวดที�เกิดคา่ใชจ่้ายนั�น 
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เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(2) สินทรัพย์และหนี �สินที�เกิดจากสัญญา 

 

สินทรัพย์ที� เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที�จะมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับ  

สิ� งตอบแทน สินทรัพย์ที� เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ� งตอบแทนที�บริษัทคาดว่าจะได้รับ 

หักค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนี�

เมื�อบริษทัออกใบแจง้หนี�  

 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัที�จะต้องโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนี� สินที�เกิดจากสัญญา 

รับรู้เมื�อบริษทัได้รับชาํระหรือมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ 

ก่อนที�บริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง 

 

(ฐ) ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้มื ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

 

บริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนกังานจาํนวนหนึ�งที�เข้าหลกัเกณฑ์สาํหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกัน 

พนกังานที�เห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ� งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�ทาํงาน 

หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริษัทบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อมีแผนการออกจากงานด้วย 

ความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ฑ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึ� งรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทึกโดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี

ที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�

เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกตา่ง

ชั�วคราว สําหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี� สินในครั� งแรกซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่ 

การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบั

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ� งบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของ 

ผลแตกต่างชั�วคราวและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 

 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก

ลกัษณะวิธีการที�บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ฒ) เงนิตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 

สินทรัพย์และหนี� สินที�ไม่ เป็นตัวเงินซึ� งเกิดจากรายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ 

ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ทั�งนี� รวมถึง

รายการบญัชีที�เกิดจากการจ่ายชาํระหรือรับชาํระสิ�งตอบแทนล่วงหนา้ 

 

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่าจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของ 

อตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที�มีประสิทธิผลจะรับรู้ 

เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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(ณ) เครื�องมือทางการเงนิ 
 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  
 

ตราสารหนี� ที�บริษทัเป็นผูอ้อก รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อมีการออกตราสารหนี�  สินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินอื�น ๆ นอกเหนือจากลูกหนี� การคา้และเจ้าหนี� การคา้รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อบริษัท 

เป็นคู่สัญญาตามข้อกาํหนดของเครื� องมือทางการเงินนั� น และวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุน 

การทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและ

ตน้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ไดถื้อไวเ้พื�อคา้ บริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี�ยนแปลงใน

มูลคา่ยติุธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ�งการเลือกนี�สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมื�อเลือก

แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเวน้แต่บริษทัมีการ

เปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที�ได้รับ

ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท  

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก หนี� สินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ยกเวน้หากถือไวเ้พื�อคา้หรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ใหจ้ดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบี�ยจ่าย 

ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน และผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี จะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม 

วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น สําหรับรายได้

ดอกเบี�ย ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และผลกาํไรหรือขาดทุน

ที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย

มูลค่ายติุธรรม รายไดด้อกเบี�ยคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เมื�อมีการตดัรายการออกจากบญัชีกาํไรและขาดทุนสะสมที�รับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

 

การตดัรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ� งความเสี� ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที�บริษทัไม่ได้

ทั�งโอนหรือคงไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไม่ไดค้งไวซึ้� งการควบคุมใน

สินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื�อภาระผูกพนัตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หนี� สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�สะทอ้น

เงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที�ตดัรายการและสิ�งตอบแทนที�ต้องจ่ายรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ  

ก็ต่อเมื�อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้และบริษัทตั�งใจที�จะชาํระด้วย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั  

 

อนุพนัธ์  

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ 

วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั�นมีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด  
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การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

บริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และลูกหนี�

สัญญาเช่า 

 

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นด้วยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือน

ขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิตนับแต่การรับรู้รายการ

เมื�อเริ�มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหนี� การคา้ที�เลือกใช้วิธีการอย่างง่าย 

(Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ

ของสัญญา 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนัก 

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึ� งคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินที�คาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�าเมื�อมีอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ในระดับที� 

น่าลงทุน และบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเสี�ยง

ดา้นเครดิตตํ�าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้  

 

บริษัทพิจารณาว่าความเสี� ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชําระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที�ถดถอย

อย่างมีนัยสําคัญ หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ 

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหนี�ในการจ่ายชาํระภาระผูกพนั

ใหก้บับริษทั 

 

บริษทัพจิารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมื�อ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่บริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั�งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบี� ย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะทอ้นการ

เปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ�นของ

คา่เผื�อผลขาดทนุแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขั�นตน้ของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ

กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดรั้บคืน 

 

ดอกเบี �ย 

 

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

 

ในการคาํนวณดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

(เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพย ์

ทางการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี�ยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบี� ย

ที�แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหักผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบี�ยจะเปลี�ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลคา่ตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

 

(น) การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลคา่ยติุธรรมคือราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของหนี� สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงที�ไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลคา่ดงันี�  
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 ขอ้มูลระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกัน    

     และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดับ 2 : เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรพัยห์รือหนี� สินนั�น นอกเหนือ 

จากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 : เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 

 

หากสินทรัพย์หรือหนี� สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื�อและราคาเสนอขาย บริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซื�อ และวดัมูลค่าหนี� สินและสถานะการเป็นหนี� สินดว้ยราคา

เสนอขาย   

 

หลกัฐานที�ดีที�สุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนที�ใหห้รือไดรั้บ 

 

(บ) บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  

 

บคุคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัทั�งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ

การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบุคคลหรือกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูใ่ตอิ้ทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัเดียวกนักบับริษทั 
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4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�  

 

ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

บริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยตรง 

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 

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 

บริษทัเอสซีจีพ ีรีจิด พลาสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัอนิเตอร์เนชั�นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ�ง จาํกดั  

(เดิมชื�อ บริษทัเอสเคไอซี อนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

United Pulp and Paper Co., Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยตรง 

SCGP Rigid Packaging Solutions Pte.Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัฟินิคซ ยทิูลิตี�ส์ จาํกดั * ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย 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 

บริษทัพนสันิมิต จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษทัสวนป่ารังสฤษฎ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาดร จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัไทยพนาสณฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัโอเรียนท ์คอนเทนเนอร์ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัไดน่า แพคส์ จาํกดั ** ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัดี อนิ แพค จาํกดั ** ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัทีซี เฟลก็ซิเบิ�ลแพคเกจจิ�ง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัพรีซิชั�น พริ�นท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัคอนิเมก จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

บริษทัวีซี� แพค็เกจิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Vina Kraft Paper Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

New Asia Industries Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Packamex (Vietnam) Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Bien Hao Packaging Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Duy Tan Long An Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Mata Plastic Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

CLF Plastics Company Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Go-Pak Vietnam Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

Go-Pak UK Limited องักฤษ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

TCG Rengo (S) Limited ** สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

TCG Solutions Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

PT Primacorr Mandiri อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

PT Indoris Printingdo อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

PT Indocorr Packaging Cikarang อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

PT Dasaya Aria Prima อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Bahana Buana Box อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

PT Rapipack Asritama อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Interpress Printers Sendirian Berhad มาเลเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Deltalab Global, S.L. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Deltalab, S.L. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Keylab, S.L.U. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Envases Farmaceuticos, S.A. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Nirco, S.L. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Sanilabo, S.L.U. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

Equilabo Scientific, S.L.U. สเปน เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ�ง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้โดยตรง 

P&S Holdings Corporation ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้โดยตรง 

บริษทัสหกรีน ฟอเรสท ์จาํกดั 

บริษทัสยามนิปปอน อนิดสัเตรียล เปเปอร์ จาํกดั 

ไทย 

ไทย 

เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุ้นโดยออ้ม 

เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

PT SCG Indonesia อนิโดนีเซีย เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

SCG Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัย่อย บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย  

จาํกดั (มหาชน) 

*     อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี เนื�องจากโอนกิจการทั�งหมดให้แก่บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2564 

        และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 2564 

**    อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

 

354  I  รายงานทางการเงินประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม และนโยบายการกาํหนดราคาสรุปไดด้งันี�   

 

 2564  2563  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (พันบาท)   

บริษทัใหญ่      

คา่บริการ 182,185  174,880  วธีิตน้ทนุบวกอตัรากาํไรที� 

       เทียบเคียงได ้

ดอกเบี�ยจ่าย -  254,467  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

      

บริษทัย่อย       

รายไดค้า่เช่า  33,191  30,319  อตัราตามสัญญา 

รายไดค้า่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 163,911  6,520  อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดค้า่บริการ 1,994,521  1,736,803  วธีิตน้ทนุบวกอตัรากาํไรที� 

       เทียบเคียงได ้

รายไดเ้งินปันผล  3,517,614  2,404,532  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

ดอกเบี�ยรบั 777,126  753,978  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

ดอกเบี�ยจ่าย 2,878  1,270  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกนั 

      

บริษทัร่วม      

รายไดเ้งินปันผล 8,698  2,990  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น    

บริษทัใหญ่ 4,172  4,378 

บริษทัยอ่ย 513,485  197,267 

บริษทัร่วม 325  711 

บริษทัอื�น 3,395  331 

รวม 521,377  202,687 

    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น    

บริษทัยอ่ย 43,384,481  32,492,002 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน  

ณ วนัที� 1 มกราคม 32,492,002 33,950,895 

เพิ�มขึ�น 13,280,052 4,696,765 

ลดลง (2,387,573) (6,155,658) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 43,384,481 32,492,002 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น  

บริษทัใหญ่ 8,899 11,474 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 2564 2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหนี �หมุนเวียนอื�น   

บริษทัใหญ่ 20,501 17,112 

บริษทัยอ่ย 5,743 10,846 

บริษทัอื�น        10,414 5,586 

รวม 36,658 33,544 

 

เงินกู้ยืมระยะสั�น    

บริษทัยอ่ย 118,073  700,035 

 

เงินกู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน  

ณ วนัที� 1 มกราคม 700,035 33,907,033 

เพิ�มขึ�น 3,480,290 680,799 

ลดลง (4,062,252) (33,887,797) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 118,073 700,035 

 

หนี �สินตามสัญญาเช่า    

ส่วนที�หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    

บริษทัใหญ่ 78,922  48,075 

บริษทัยอ่ย 17,953  18,762 

รวม 96,875  66,837 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั�น 100,576  82,814 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,108  6,820 

รวม 108,684  89,634 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารสําคญั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่คณะกรรมการ 

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกัด (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ

บริษทัซึ� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอื�น ๆ รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�บริษทั

จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 

 

5 ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 

 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 521,377 202,687 

กิจการทั�วไป 40,940 126,356 

รวม 562,317 329,043 

 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม มีดงันี�  

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดค้า่บริการคา้งรับ 471,463 289,592 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 42,799 16,893 

อื�น ๆ 48,055 22,558 

รวม 562,317 329,043 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซึ�งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนมีดงันี�  

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 34,447,438  34,447,438 

ซื�อและลงทนุเพิ�ม 6,129,734  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 40,577,172  34,447,438 

 

ในเดือนตุลาคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc (“UPPC”) ไดรั้บอนุมติัการจดทะเบียนเพิ�มทุนจากหน่วยงาน

ราชการ ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 77.33 เป็นร้อยละ 57.99 ตั� งแต่ 

ไตรมาสที� 4 ของปี 2563โดย UPPC ยงัคงเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจดัตั�ง SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศ

สิงคโปร์ โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และในเดือนพฤษภาคม 2564 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.  

จดทะเบียนเพิ�มทุนจาํนวน 125 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 2,000 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 2,732 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดซื้�อหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัอินวีนิค จาํกดั จดทะเบียนเพิ�มทุนจาํนวน 365,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินประมาณ  

37 ลา้นบาท โดยบริษทัไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน การเพิ�มทุนนี�ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แลว้

เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2564 

 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัซื�อหุน้ทั�งหมดที�ถืออยูใ่นบริษทัอินเตอร์เนชั�นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ�ง จาํกดั (เดิมชื�อ

บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั) จากบริษทัสยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 10,000 หุ้น ในราคา

หุน้ละ 83.41 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท 

 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัอินเตอร์เนชั�นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ�ง จาํกดั จดทะเบียนเพิ�มทนุจาํนวน 33,600,000 หุน้ 

เป็นเงินจาํนวนประมาณ 3,360 ลา้นบาท โดยบริษทัไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวทั�งจาํนวน การเพิ�มทุนนี�ไดจ้ดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2564
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 

 

8 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

 

  สิทธิการเช่าและ   

  ส่วนปรับปรุง   

 ที�ดิน ที�ดิน อาคาร รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน     

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 277,933 39,423 36,993 354,349 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 277,933 39,423 36,993 354,349 

     

ค่าเสื�อมราคาสะสม     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 26,147 17,198 43,345 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 2,279 1,839 4,118 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 - 28,426 19,037 47,463 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 2,274 1,839 4,113 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 - 30,700 20,876 51,576 

     

มลูค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 277,933 10,997 17,956 306,886 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 277,933 8,723 16,117 302,773 

 

บริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาด 

ตามเกณฑ์ของสินทรัพยที์�ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 377 ลา้นบาท 

(2563: 341 ล้านบาท)  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 3 

จากเกณฑข์อ้มูลที�นาํมาใช ้ซึ� งใชวิ้ธีการคิดลดกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

10 สัญญาเช่า   

 

บริษทัเช่าที�ดิน อาคาร ยานพาหนะ และเครื�องใชส้าํนกังาน โดยค่าเช่ามีกาํหนดชาํระและอตัราที�ระบุไวใ้นสัญญา 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

จาํนวนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

คา่เสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

- ที�ดินและส่วนปรับปรุง 951 954 

- อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 14,702 9,143 

- ยานพาหนะ 21,932 24,188 

- เครื�องตกแต่งติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 4,480 2,373 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,865 3,702 

คา่ใชจ่้ายสัญญาเช่าระยะสั�น 327 513 

คา่ใชจ่้ายสัญญาเช่าสินทรัพยท์ี�มีมูลคา่ต ํ�า 11,718 10,905 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

   ตน้ทุน   

 คา่ลิขสิทธิ�   คา่ลิขสิทธิ�    

 ซอฟตแ์วร์   ซอฟตแ์วร์   

 และอื�น ๆ  ระหวา่งพฒันา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 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 

เพิ�มขึ�น 14,079  100,505 114,584 

โอนเขา้ (ออก) 5,913  (3,855) 2,058 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 121,393  136,374 257,767 

     

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 70,824  - 70,824 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,791  - 9,791 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 80,615  - 80,615 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,507  - 10,507 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 91,122  - 91,122 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 20,786  39,724 60,510 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 30,271  136,374 166,645 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

12 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินได้นี� ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ� งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยมีรายละเอียดดังนี�   

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 104,963  76,328 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,942)  (1,322) 

สุทธ ิ 100,021  75,006 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  

   บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน   

 ณ วนัที�   กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื�น  31 ธนัวาคม 

 2563  (หมายเหต ุ20)  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 59,101 

 

10,158  7,069 

 

76,328 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปลี�ยน     

เงินตราตา่งประเทศ (2) 

 

2  - 

 

- 

หนี� สินทางการเงิน  -  (1,321)  -  (1,321) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  (1)  -  (1) 

รวม (2) 
 

(1,320)  - 
 

(1,322) 

สุทธ ิ 59,099  8,838  7,069  75,006 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

 

   บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน   

 ณ วนัที�   กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื�น  31 ธนัวาคม 

 2564  (หมายเหต ุ20)  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 76,328 

 

30,613  (1,978) 

 

104,963 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

หนี� สินทางการเงิน  (1,321)  (2,175)  -  (3,496) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (1)  (6)  -  (7) 

กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

เงินตราตา่งประเทศ - 

 

(1,439)  - 

 

(1,439) 

รวม (1,322)  (3,620)  -  (4,942) 

สุทธ ิ 75,006  26,993  (1,978)  100,021 

 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ ซึ� งบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี�  

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลแตกตา่งชั�วคราว    

- ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 16,963  16,963 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 64,035  64,035 

- อื�น ๆ 34,036  20,882 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 543,409  1,020,077 

รวม 658,443  1,121,957 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชซึ้� งบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่สิ�นสุดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้โดยจะสิ�นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 

2568 

 

13 เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 79,779  60,699 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 40,592  152,407 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 39,580  16,471 

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย 7,330  844 

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย ์ 5,713  3,964 

อื�น ๆ 48,524  51,185 

รวม 221,518  285,570 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

14 หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ย 

 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวยีน    

- ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั    

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16,380,000  7,700,000 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -  14,998,088 

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 53,113  37,119  
เงินกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 118,073  700,035 

 16,551,186  23,435,242 

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน    

- ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั    

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,989,467  4,995,304 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 112,021  98,278 

หุน้กู ้ 5,493,051  - 

 15,594,539  5,093,582 

  

 

 

รวมหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย 32,145,725  28,528,824 
 

เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู้ครั� งที� 1/2564 จาํนวน 5,500 ลา้นบาท ที�อตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ 

2.65 ตอ่ปี อาย ุ3 ปี 8 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2567 

 

เมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในประเทศ  

จาํนวนเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูยื้มระยะยาวที�เชื�อมโยงกบัการดาํเนินงานดา้นความยั�งยนื (Sustainability-

Linked Loan หรือ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อตัราดอกเบี� ยคงที�และจะมีการปรับลดอตัราดอกเบี� ยลงหากสามารถ

ดาํเนินการบรรลุเป้าหมายดา้นความยั�งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ตามที�กาํหนดไวใ้น

สัญญา ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืดงักล่าวทั�งจาํนวน 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้อยละ 0.58 ถึง 0.67  ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 0.60  ถึง 0.66 ต่อปี) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้อยละ 1.75 ถึง 2.25  ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 2.25  ถึง 2.50 ต่อปี) และสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวนี�ทยอยครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในเดือนกนัยายน ปี 2568 

 

15 ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  

 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง

ของช่วงชีวิต และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย  

 

ประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 508,434 371,554 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  16,384 10,089 

รวม 524,818 381,643 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วนัที� 1 มกราคม                                                                                                                       

 

381,643 

 

295,507 

   

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 25,427 16,915 

ดอกเบี�ยภาระผูกพนั 7,182 5,520 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 909 3,259 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงานที�โอนยา้ย 140,938 51,531 

 174,456 77,225 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,980) 35,478 

   

อื�น ๆ   

ผลประโยชน์จ่าย (22,301) (26,567) 

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม  524,818 381,643 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ�นจาก  

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 28,735  21,155 

ขอ้สมมติทางการเงิน (41,976)  3,237 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,261  11,086 

รวม (8,980)  35,478 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

 2564  2563 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด * 2.06 - 2.15  1.43 - 1.49 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.00 - 7.46  3.00 - 8.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 3.00 - 8.00  3.50 - 9.00 

อตัรามรณะ*** 100.00 ของ TMO 2017  100.00 ของ TMO 2017 
 

*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**    ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ประมาณ 15 ปี  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป

ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�น ๆ คงที�  จะมีผลกระทบต่อ 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (28,568)  (21,662) 

   ลดลงร้อยละ 0.5 31,057  23,565 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0 59,973  44,076 

   ลดลงร้อยละ 1.0 (52,031)  (38,300) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0 (17,868)  (15,285) 

   ลดลงร้อยละ 10.0 18,730  16,133 

 

แมว้า่การวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แตไ่ดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง  ๆ
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16 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ราคาตาม 2564  2563 

 มูลคา่หุน้ จาํนวนหุ้น  มูลคา่  จาํนวนหุ้น  มูลคา่ 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน         

ณ วนัที� 1 มกราคม         

-  หุ้นสามญั 1 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000 

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 4,292,920  4,292,920  3,126,000  3,126,000 

ออกหุ้นใหม่         

-  หุ้นสามญั 1 -  -  1,166,920  1,166,920 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม         

-  หุ้นสามญั 1 4,292,920  4,292,920  4,292,920  4,292,920 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลคา่หุน้นี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

การเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั�งแรก 
 

บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก จาํนวน 1,296.68 ลา้นหุน้ มูลคา่หุ้นที�ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 1,127.55 ลา้นหุ้น เพื�อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก และ (2) การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จาํนวน 169.13 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน

ไดย้มืหุ้นสามญั จาํนวน 169.13 ลา้นหุน้ จากบริษทัใหญ่เพื�อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซื�อ โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะตอ้ง

ดาํเนินการจดัหาหุน้จาํนวนดงักล่าวโดยการซื�อหุน้สามญัของบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หรือใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�บริษทัจัดสรรไวส้ําหรับการใช้สิทธิดงักล่าว 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 ในการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน

ไดซื้�อหุน้สามญัของบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมเป็นจาํนวน 129.76 ลา้นหุน้ และผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน

ไดแ้จง้ความประสงคเ์พื�อใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 39.37 ลา้นหุ้นจากบริษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ้น 

ซึ� งเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขาย คิดเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,378 ลา้นบาท เพื�อส่งคืนให้แก่บริษทัใหญ่ 

ทั�งนี�  บริษทัดาํเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงทุนชาํระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้

ทั�งหมดจาํนวน 4,293 ลา้นหุน้ มูลคา่ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นทนุชาํระแลว้ทั�งสิ�น 4,293 ลา้นบาท 
 

คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้สามญั จาํนวน 750 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ที�ไดรั้บ

จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 40,860 ลา้นบาท 
 

17 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได ้
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18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

  2564  2563 

     (พนับาท) 

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,818,790 1,318,004 

คา่ใชจ้่ายงานบริการ   130,066 113,835 

คา่เช่า คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 103,855 103,328 

คา่บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   86,058 75,018 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและที�ปรึกษา 74,250 70,049 

อื�น ๆ 138,332  127,564 

รวม 2,351,351 1,807,798 

 

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 2564  2563 

      (พนับาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 1,391,457  1,018,981 

ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 174,456  77,225 

สวสัดิการและอื�น ๆ 144,804  140,727 

ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 108,073   81,071 

รวม 1,818,790  1,318,004 

 

บริษัทได้จัดให้มี เงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพซึ� งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ�งสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื�นฐานความ

สมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี�ตอ้งจ่ายเงินสะสม

เป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุน

ในอตัราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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20 ภาษเีงินได้ 

 

 หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษเีงนิได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ภาษเีงนิได้ของงวดปจัจุบนั     

ภาษีงวดก่อน ๆ ที�บนัทึกสูงไป  -  (1,430) 

     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 12 (26,993)  (8,838) 

รวม  (26,993)  (10,268) 

  

 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

  

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 

   ที�กาํหนดไว ้

 

 

 

1,978 

  

(7,069) 

รวม 12 1,978  (7,069) 
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การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง 

 

 2564  2563 

 อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

  (ร้อยละ)  (พันบาท)   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   3,983,502    2,370,497 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  796,700  20  474,099 

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (705,262)    (481,504) 

คา่ใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม   (29,345)    (142,095) 

คา่ใชจ่้ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้

และอื�น ๆ   32,358    11,938 

ผลขาดทนุทางภาษีเพิ�มขึ�น (ลดลง)   (94,451)    137,562 

ภาษเีงินได้ของงวดปจัจุบัน   -    - 

ภาษีงวดก่อน ๆ ที�บนัทึกสูงไป   -    (1,430) 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกตา่งชั�วคราว   (26,993)    (8,838) 

รายได้ภาษเีงินได้ -  (26,993)  -  (10,268) 

 

21 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณ

ดงันี�   
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

  2564  2563 

  (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทั  4,010,495  2,380,765 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้    

   ณ วนัที� 1 มกราคม  4,292,920 3,126,000 

ผลกระทบจากการเพิ�มจาํนวนหุน้เมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2563  -  187,925 

ผลกระทบจากการเพิ�มจาํนวนหุน้เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2563  - 3,281 

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจาํหน่ายแล้ว    

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม  4,292,920 3,317,206 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)  0.93 0.72 

 

22 เงนิปันผล 

 

 วนัที�อนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 30 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.45  1,931 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 0.25  1,073 

รวม   0.70  3,004 

 
     

2563      

เงินปันผลประจาํปี 2562 24 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563 0.42  1,313 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

23 เครื�องมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนี� แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน  

รวมถึงลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง 

ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หากมูลคา่ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

   

 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื�น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 2 

  (พันบาท) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564           

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  -  331,908  331,908   

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 

- กองทุน 

  

12,106,320 

  

- 

  

- 

  

12,106,320 

  

12,106,320 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  -  43,384,481  43,384,481   

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  33  -  -  33  33 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  12,106,353  -  43,716,389  55,822,742   

           

หนี�สินทางการเงนิ           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  -  -  26,369,467  26,369,467   

เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  -  118,073  118,073   

หนี� สินตามสัญญาเช่า  -  -  165,134  165,134   

หุน้กู ้  -  -  5,493,051  5,493,051  5,538,286 

หนี� สินอนุพนัธ์  4  -  -  4  4 

รวมหนี�สินทางการเงิน  4  -  32,145,725  32,145,729   
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

 

เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง จาํนวนเงิน 

12,000 ลา้นบาท ซึ� งวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉลี�ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี 

และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี 

  

 มูลค่าตามบัญชี  

 

 

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที� 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         

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  27,693,392  27,693,392 

เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  -  700,035  700,035 

หนี� สินตามสญัญาเช่า  -  -  135,397  135,397 

รวมหนี�สินทางการเงิน  -  -  28,528,824  28,528,824 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

เครื�องมือทางการเงนิที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัตอ่ไปนี�  

 

- เงินลงทุนในตราสารหนี� และหุ้นกู ้อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซึ� งไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคา

เหล่านั�น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้้วยอัตราดอกเบี�ยในตลาดสาํหรับเครื� องมือ 

ทางการเงินที� เหมือนกัน ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของ 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัและคูส่ัญญาตามความเหมาะสม 

 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินอนุพันธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อา้งอิงการปรับมูลค่าของ

สัญญาที�บริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั�งแต่เริ�มตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน เพื�อสะทอ้นให้

เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ�น 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสี�ยง  

 

คณะกรรมการการเงินของบริษทัมีหน้าที�กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงินและ

อตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหว่าง

ประเทศ รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหาร 

เงินสด เพื�อให้การดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ ภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได้

และเป็นไปในแนวทางเดียวกันในบริษัท และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที� 

เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจัดทาํรายงานต่อ 

คณะจดัการของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

(1) ความเสี�ยงด้านเครดติ 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา

ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา  
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพนัธ์  

มีจาํกดัเนื�องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึ� งบริษทัพิจารณาวา่มีความเสี�ยง

ดา้นเครดิตตํ�า 

 

(1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี�  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัมีจาํกดัเนื�องจากบริษทัมีการลงทุนในตราสารหนี� ที�มี

สภาพคล่องและอนัดบัความน่าเชื�อถือสูง 

 

(2) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

 

บริษทักาํกบัดูแลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอ เพื�อใชใ้นการจดัหาเงินเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึง

การชาํระหนี� สินที�ครบกาํหนดชาํระ เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

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 2564         

หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 0.58 - 0.67 16,380,000  -  -  16,380,000 

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า         

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1.40 - 3.84 56,812  -  -  56,812 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 

0.25 

 

118,073 

  

- 

  

- 

  

118,073 

         

ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.75 - 2.25 -  9,989,467  -  9,989,467 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 1.40 - 3.84 -  103,353  17,691  121,044 

หุน้กู ้ 2.65 -  5,493,051  -  5,493,051 

รวม  16,554,885  15,585,871  17,691  32,158,447 

หัก ดอกเบี�ยรอตดับญัชี -                   

หนี�สินตามสัญญาเช่า 

        

(12,722) 

สุทธิ        32,145,725 
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

 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 
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(3) ความเสี�ยงด้านตลาด 

 

บริษทัมีความเสี�ยงที�มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื�องมือทางการเงินจะมี 

ความผนัผวนอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี�ยงดา้นตลาดมีดงันี�   

 

(3.1) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยน  

 

บริษทัมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเกิดจากการ

ซื�อการขาย และรายการรับจ่ายอื�น ๆ ที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทับริหารจดัการ

ความเสี� ยงดังกล่าวโดยการทาํสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (Forward 

Exchange Contract) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ทาํสัญญา ณ วนัที�รายงาน

เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อและขายในสกุลเงินตราตา่งประเทศที�คาดการณ์วา่จะเกิดขึ�นในภายหลงั  

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�

สาํคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี�  (2563: บริษัทไม่มีความ

เสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เป็นสาระสาํคัญ) 

 

 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ 

 

เงินยโูร 

  

รวม 

 (พนับาท) 

ลูกหนี�อื�น 24,932 -  24,932 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,531,176 -  2,531,176 

เจา้หนี�อื�น (6,486) (109)  (6,595) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ที�มีความเสี�ยง             2,549,622 

 

(109) 

  

2,549,513 

สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศ                                         12,666  1,055  13,721 

ยอดความเสี�ยงคงเหลือสุทธิ 2,562,288  946  2,563,234 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)  I  387SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE



บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564  

 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การแขง็ค่าและการอ่อนค่า ที�เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน  

ที� มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของ

เครื�องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนเป็น

จาํนวนเงินตามที�แสดงไว้ด้านล่าง โดยการวิเคราะห์ตั�งอยู่บนข้อสมมติที�ว่าตัวแปรอื�น

โดยเฉพาะอตัราดอกเบี�ยเป็นอตัราคงที�  

 

 อตัราการ  

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน เปลี�ยนแปลง การแขง็คา่  การอ่อนค่า 

2564 (ร้อยละ) (พันบาท) 

ดอลลาร์สหรัฐ  1 (25,756)  25,756 

เงินยโูร 1 (9)  9 

 

(3.2)  ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัรา

ดอกเบี�ยตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมี

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัไดล้ด

ความเสี�ยงดงักล่าวดว้ยการทาํให้มั�นใจว่าเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยคงที�เป็นหลกั เพื�อ

จดัการความผนัผวนในอตัราดอกเบี�ยสาํหรับเงินกูย้มืบางรายการ 
 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

เครื�องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยผันแปร    

สินทรัพยท์างการเงิน 43,384,481  32,492,002 

หนี� สินทางการเงิน (16,498,073)  (8,400,035) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี�ยง 26,886,408  24,091,967 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื�องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี �ยผันแปร 

  

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที� 1% ซึ� งเป็นไปได้อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามที�แสดงไวด้้านล่าง โดยตั�งอยู่บนข้อ

สมมติที�วา่ตวัแปรอื�นโดยเฉพาะอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศมีค่าคงที� 

 

 กาํไรหรือขาดทนุ 

 

 

อตัราดอกเบี�ย 

เพิ�มขึ�น 1% 

 อตัราดอกเบี�ย 

ลดลง 1% 

 (พันบาท) 

2564  

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยผนัแปร 268,864  (268,864) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธ)ิ 268,864  (268,864) 

    

2563  

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยผนัแปร 240,920  (240,920) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธ)ิ 240,920  (240,920) 

 

24 การบริหารจัดการส่วนทุน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อดาํรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง  

โดยการวางแผนการกาํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินงานเพื�อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด

ที�ดีอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�  บริษทัยงัคาํนึงถึงการมีฐานะการเงินที�ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที�มีอตัรา

ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมั�นคง

ของการดาํรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั�งนี�  เพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี�  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น ๆ 
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25 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 

เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมัติ

จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,790 ล้านบาท ซึ� งบริษัท 

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2564 ตามที�กล่าวไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 22 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูมี้สิทธิรับ 

เงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 1,717 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัที� 25 เมษายน 2565 การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวขึ�นอยูก่บัการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� 29 มีนาคม 2565 

 

26 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2564 ดงันี�  

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดั 

ประเภทใหม ่

 หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563      

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 362,170  (33,127)  329,043 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 46,453  33,127  79,580 

 

 

27 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2565 โดยบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการ

จดัทาํงบการเงิน เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซึ�งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินในปีที�ถือปฏิบติั 
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ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนเลขที ่ 0107537000921

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800

ประเภทธุรกิจ	 บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจหลัก 
	 ในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	สายธุรกิจหลัก	 
	 คือ	สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร	และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ	รวมถึงธุรกิจอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 4,500,000,000	 บาท

	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 	 4,292,920,200	 บาท

	 หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 4,292,920,200	 หุ้น

	 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 -	ไม่มี	-

		 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เว็บไซต	์ www.scgpackaging.com

ติดต่อ	 โทรศัพท์	 +66	2586	3333

	 โทรสาร	 +66	2586	3007

	 อีเมล	 scgpackaging@scg.com

นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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หมายเหต ุ บริษัทไดป้รบัปรุงการอา้งถึงช่ือต าแหน่งผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัช่ือต 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 าเนินธุรกิจท่ีดีให้แก่บริษัทและเสริมสร้าง
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 เพ่ือผลท่ีดีท่ีสุดแก่ เอสซีจี 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 

 



  
 

1-3 

1.2 จรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 232 (8/2564) วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564) 

บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิ ้งทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมีกรรมการบรษิัทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

 
ข้อแนะน าเกีย่วกับจรรยาบรรณ 

1) ท าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 

2)  ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้  าปรกึษาจรรยาบรรณเม่ือทา่นไมม่ั่นใจว่าสิ่งท่ีจะ
กระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณหรือไม ่

3) ส่ือสารให้บุคคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 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 
บริษัทมีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีรอ้งเรียน แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส 
เก่ียวกบัการทจุรติหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท นโยบายบรษิัท และจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 
1) กรณีผูร้อ้งเรียนผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผู้ใหเ้บาะแสเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ 

ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
2) บริษัทถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแส แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3) กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแส เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหาย ผู้รอ้งเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบรษิัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้
หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4) เอสซีจี แพคเกจจิง้จะใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยไมต่อบโต ้ไม่กลั่นแกลง้ และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ร ้องเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสท่ีไดร้้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทจุริตหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมไปถึงการท่ีบคุคลนัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรือใหค้วาม
รว่มมือตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐั โดยถือว่าการไม่ปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวถือเป็นการท า
ผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บัโทษ รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด (Whistleblowing 
Policy) ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com 
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หลักปฏบิัตติามจรรยาบรรณเอสซจีี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม จึงตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุ
คน ปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
สนบัสนนุส่งเสรมิสิทธิมนษุยชน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิดา้นแรงงานโดยปฏิบตัิตอ่พนกังานตามหลกัสิทธิ
มนษุยชน กฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

หลกัการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของบคุคลทุกคน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานนี ้ครอบคลมุทกุกิจกรรม
ทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคูค่า้และคูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่
ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

2.  ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 ส่ิงแวดล้อม 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งมั่นในการดแูลรกัษาและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการ
ของการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้สนับสนุนใหคู้่คา้และคู่ธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น การด าเนินงานท่ีไม่มีอ านาจบริหาร ผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้ง
ภายนอก การด าเนินโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง การจดัท าขอ้ตกลงต่างๆ รวมถึงการควบ
รวมกิจการ มีการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเทียบเท่านโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศ
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นมาตรฐานขัน้ต  ่า ตลอดจนถึงการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวให้
พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ให้ด  าเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆ 
เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร และน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนกังาน คู่
ธุรกิจ ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลุมทัง้กระบวนการ
ผลิต การใหบ้ริการ การขนส่งและเดินทาง ตลอดจนส านกังานทัง้ในและต่างประเทศ โดยเริ่ม
ตัง้แต่การประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกับสุขภาพ และความปลอดภัย การบริหารจดัการ
ความเส่ียง ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ การด าเนินงานโครงการใหม่ 
โครงการปรบัปรุง/เปล่ียนแปลง รวมทัง้การดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ การให้บริการ การขนส่งและเดินทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้งมีสุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวใหก้ับ
พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

 2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีการด าเนินการใหม้ั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัย
สอดคลอ้งกับข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึง
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงไวก้ับลูกคา้ ตลอดจนวฏัจกัร
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ชีวิตและห่วงโซ่คณุคา่ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การผลิตสินคา้ การขนส่ง การจดัเก็บ การใช้
งาน และการจดัการเม่ือสิน้สุดการใชง้าน จนถึงการใหข้อ้มูลหรือค าเตือนและวิธีการใชง้านท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกับสินคา้และบริการ เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกคา้ตลอดอายุการใชง้าน 
(Life Cycle) รวมทัง้ใหค้วามส าคญักับความปลอดภัยของสินคา้ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ว่าจา้งให้
ผลิต น าเขา้ และน ามาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

3.  การต่อต้านคอรรั์ปชัน  
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ ้งกับผู้เ ก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไม่คอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี แพคเกจจิง้  รวมทัง้ไม่ท าใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง
ของบรษิัท  

4.  ของก านัลและการเลีย้งรับรอง 
การรบัหรือให้ผลประโยชนต์่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้ง
รบัรองกับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละ
ประเทศ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งกระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงาน
ของพนกังานตอ้งยึดถือประโยชน์สงูสดุของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและ
จริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจส่งผลกระทบในการ
ตดัสินใจใด ๆ  

6.  การด าเนินการด้านการเมือง  
เอสซีจี แพคเกจจิง้วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุดา้น
การเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูมี้อ านาจทางการเมือง หรือผูล้ง
สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือ
ระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานใน
ฐานะพลเมืองท่ีดีตามรัฐธรรมนูญ เช่น การไปร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบด้วย
กฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

7.   การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยสิ์น 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และบคุคลตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้การเก็บ
รวบรวมการใช ้และการเปิดเผย เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอย่างครบถว้น สอดคลอ้งกับกฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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7.2  การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึก
หรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดและถูกต้อง
ครบถว้นตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรกัษาขอ้มูลจะตอ้งด าเนินการใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
และสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดเ้ม่ือตอ้งการ  

7.3  การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 
การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนได้
เสียโดยรวมและความถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่ใชข้้อมูลนัน้เพ่ือประโยชน์
สว่นตวัหรือบคุคลอ่ืน 

7.4  การใช้และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้
สง่เสรมิใหพ้นกังานดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชนส์่วนตวั
หรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5  การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้เนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดูแล
รกัษาใหพ้น้จากการถกูลว่งละเมิดหรือน าไปใชโ้ดยไมมี่สิทธิ 

7.6  การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคา่ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนกังานมี
หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเครง่ครดั โดย
ตอ้งปกป้องและดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหพ้น้จากการน าไปใช ้
หรือเผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 8.  การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดย
ตอ้งมั่นใจไดว้่าเป็นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน ทันสมัย สอดคลอ้งกับกฎหมาย และ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงข่าว 
หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

8.2  การส่ือสาร 
การส่ือสารของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึงการส่ือสารแบรนดเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร การส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินค้าในเอสซีจี แพคเกจจิง้ การใช้ตรา
สญัลกัษณเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ และการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอย่าง
เหมาะสม ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ค  านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยปฏิบตัิตามแนวทางการส่ือสารแบรนด ์และ
นโยบายการใชส่ื้อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั   
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9.  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

9.1  การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบตัิ 
ระเบียบและอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน  

9.2  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้กับบุคคลภายนอก 
การท าธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ รวมถึงไดร้บัการอนมุตัิตามอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างเครง่ครดั 
นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายไมว่่าตอ่เอสซี
จี แพคเกจจิง้หรือบคุคลภายนอก 

10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศไมว่่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน ส านกังาน สาขา ตวัแทน การท า
ธุรกรรมการคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในตา่งประเทศ จะตอ้งค านึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปลงทุน และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี ดีในแต่ละท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

10.2  การค้าระหว่างประเทศ 
การน าเขา้-สง่ออกสินคา้ หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตา่งประเทศ 
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เชน่ กฎหมายการน าเขา้และส่งออก กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

11. การแข่งขันทางการค้า  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยค านึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการคา้กับลูกคา้ คู่คา้และคู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ความเป็นธรรมใน
การแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน และกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยจะไมก่ระท าการท่ีอาจสง่ผลใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมทางการคา้ และ
ขัดขวางการแข่งขันเสรี รวมถึงด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ี
เก่ียวขอ้ง    
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12.  การป้องกันการฟอกเงนิ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ยึดถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการฟอกเงิน 
กลา่วคือ เอสซีจี แพคเกจจิง้จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือ
เปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใช้เอสซีจี 
แพคเกจจิง้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรพัยส์ินท่ี
ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามคูมื่อจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com  
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1.3 โครงสร้างบรรษัทภบิาล เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 232 (8/2564) วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ ์
ครบวงจร 

ผู้ถอืหุ้น 

ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและ

สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการ
บุคคล คณะจัดการ คณะจัดการ

บริหารความเส่ียง 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัตกิาร 

กิจการเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิารกจิการบรรจุภัณฑ์

จากเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการบรรจุภัณฑจ์ากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร ์

        สายการรายงาน 

ESG 
Committee  

Compliance 
Monitoring 
Committee 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
สายธุรกิจต่างประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
สายการเงนิ 

Planning & Risk 
Management 

 

เลขานุการบริษัท 
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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 ถือปฏิบตัติามนโยบายและแนว

ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลของบรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โดยอนโุลม 
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ส่วนที ่2 นโยบายและแนวปฏบัิตใินการก ากับดูแลกจิการของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

2.1 นโยบายและแนวปฏบัิตสิ าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

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 ้  

ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562), 212 (8/2562) 221 (5/2563) และ 231 (7/2564) 
มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

 
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
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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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 

1.16 ก ากบัดแูลใหมี้การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม เขา้ใจโครงสรา้ง
และความสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 
ตลอดจนติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์
และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 



  
 

2-4 

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 

1.25 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมท่ี มีผลกระทบต่อกิจการอย่าง         
มีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการท่ีเก่ียว
โยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
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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 ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ใน
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 

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

1.32 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตลอดจนดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ดแูลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น
และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น เคารพสิทธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส  
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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 
 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบดงันี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน แตไ่มค่วรเกิน 12 คน ซึ่งแตง่ตัง้
และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดเ้สียในทางการเงินและการบรหิารกิจการ 
อีกทัง้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑค์ุณสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ประกาศก าหนด  

3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถในดา้นทกัษะวิชาชีพท่ี
หลากหลาย มีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย โดยไมจ่  ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ 

3.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระ
หนึ่งคนเพ่ือรว่มพิจารณาก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ เพ่ือสง่เสริมใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียน 

เม่ือบคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษิัทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าส่งคู่มือกรรมการ และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องใหก้ับกรรมการบริษัทท่ีเขา้ใหม่ทกุคนเพ่ือใหท้ราบถึง
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
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การแสดงช่ือบคุคลในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากัดความรบั
ผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนข์องตนหรือ
ประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

4.3 กรรมการบริษัททกุคนตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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4.4 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ มีความซ่ือสัตย์ 
สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

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 

5.4 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากต าแหนง่ยงัคง
ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินกิจการของบรษิัทตอ่ไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นจนกวา่คณะกรรมการ
บรษิัทชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

5.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายขึน้เป็นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการบริษัทนัน้จะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน  
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5.6 ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด  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 ้

6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท
โดยค าสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทพรอ้มทัง้ส่งเอกสารประกอบการประชมุ ใหแ้ก่
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวันประชุม เวน้แต่จ  าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา
สิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

6.6 เลขานุการบริษัทเป็นผูมี้หนา้ท่ีจัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นีก้รรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้โดยรายงานการประชุมท่ีท่ีประชุม
รบัรองแลว้จะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชัน้ความลบัและจดัเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
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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 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562) ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และ
ครัง้ท่ี 231 (7/2564) อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใชแ้นวทางจรรยาบรรณของบริษัท
เป็นหลกั ตลอดจนไดน้ าหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้
เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึ่งของการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่การด าเนินการของบรษิัทมีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริหาร 
และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง 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 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบในการต่อตา้นคอรร์ปัชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามแนวทางของ
หนว่ยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ  เชน่ แนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่ม
ตัง้แตก่ารส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การควบคมุภายใน การ
สรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้  าปรึกษาและ
ติดตามใหมี้การปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีส านกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 
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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 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและการลงโทษ ก าหนดมาตรการปอ้งกนัภายในองคก์ร รวมทัง้
สอบทานกระบวนการภายในของบรษิัทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส การรบัขอ้รอ้งเรียน 

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 ขอ้ก 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 และจดัใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งนอ้ย
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 าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัย ์
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 ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดี ยวกัน
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 ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียง
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 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 227 (3/2564) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562), ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 
227 (3/2554) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562, วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 27 เมษายน 2564  ตามล าดบั มีมติ
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

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 ของบริษัทเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ 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  เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ชต่วัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน ๆ ของกรรมการ โดยใหส้อดคลอ้งกับภารกิจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และคณุสมบตัิของกรรมการ 
รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม ่หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
ใหก้รรมการ (ถา้มี) และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ในการอนมุตั ิและ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

1.14  พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทอนมุตั ิ

1.15  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ 
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้น าอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพ่ือให้บริษัท
รักษาความเป็นผู้น  าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
บรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

1.16 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจ าทุกปี โดยประเมิน
การปฏิบตังิานโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.17 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสม ่าเสมอ 

1.18 เปิดเผยนโยบายและการด าเนินการดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท และกระบวนการสรรหา รวมทัง้
จดัท ารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทดว้ย 

1.19 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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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 

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
ในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.5 มีวิสัยทัศนก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างสม ่าเสมอ และติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับบรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือน ามาปรบัปรุงนโยบายดา้นบรรษัทภิบาล และการสรรหากรรมการของบรษิัท 

3.6 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 
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3.7 มีความเป็นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดร้บัการเสนอช่ือให้
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 ์

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 ้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
หรือประธานในท่ีประชมุอาจก าหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิได้
อยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได ้โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเขา้ร่วม

ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึง
จะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้ร่วมประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท่ีเขา้ร่วมประชุม
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมี
ผลสมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การลงมติแลว้เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

  ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 227 (3/2564)  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564) 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562), ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 
227 (3/2564) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562, วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ตามล าดบั มีมติ
ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนีเ้พ่ือให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้   

1.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน  ๆของผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและคณุสมบตัิ
ของผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้และการว่าจา้ง รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน (ถา้มี) และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการอนมุตัิ และ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ 

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 ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของผู้บริหาร
ระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตั ิ 

1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้น าอ่ืน ๆ 
ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนัเพ่ือใหบ้รษิัทรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ 
และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 



  
 

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 าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

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 รวมทัง้ตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจให้เป็น
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 และไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนยั 
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 
 (มตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

1. หลักการ 
การสรรหาและคดัเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทาง 
การด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ก าหนดนโยบายการก าหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษิัทขึน้ 
 

2. นโยบายการก าหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์
ความรูแ้ละความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท ตลอดจนไม่จ  ากดัหรือแบง่แยกในเรื่อง 
เพศ อายุ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์สญัชาติ ประเทศท่ีถือก าเนิด ภูมิหลงัทางวฒันธรรม และศาสนา เป็นตน้ 
เพ่ือใหบ้รษิัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทางธุรกิจ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้รษิัทมีการ
บริหารจดัการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
สรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้และสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
ชว่ยน าพาใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ เตบิโตอยา่งยั่งยืน 
 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้  า 
วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้มี
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 ความรูค้วามเช่ียวชาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาก าหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัท า Board Skills Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหา
และเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นดงักล่าว
เพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้ก ากับดแูลใหมี้การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เชน่ ดา้นธุรกิจ การตลาด การบรหิารองคก์ร การก าหนดวิสยัทศัน์
และกลยทุธ ์บญัชีและการเงิน การบริหารความเส่ียง กฎหมายธุรกิจและการลงทนุ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นตอ่บรษิัทในระยะ 3 - 5 ปีขา้งหนา้ 

3.3  ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการก าหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ของ
กรรมการทัง้คณะ เช่น เพศ อาย ุเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์สญัชาติ ประเทศท่ีถือก าเนิด ภูมิหลงัทางวฒันธรรม 
และศาสนา ฯลฯ 
 

4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรใหม ่ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรำยละเอียดดงันี ้

4.1. กำรวำงแผน 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำก ำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่อยำ่งละเอียดรอบคอบ 
และในเวลำท่ีเหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ท่ีดงัต่อไปนีแ้ละเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำ 
- 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   
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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  

4.3 กำรคดัเลือก 
เลขำนกุำรบริษัทรวบรวมรำยช่ือท่ีไดจ้ำกขัน้ตอนท่ี 4.2 เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำพิจำรณำ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในคณุสมบตัิของกรรมกำรจำก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรำยช่ือบคุคลท่ีมี
ควำมเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่จำกรำยช่ือในขัน้ตอนท่ี 4.2 ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำหนด
คุณสมบตัิ และกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบริษัท กำรอทุิศเวลำของกรรมกำร และคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ หรือ
ประสบกำรณท่ี์จะใหข้อ้แนะน ำอนัจะเป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 
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ทัง้นีเ้ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือจำกแหล่งขอ้มูล
สำธำรณะท่ีเก่ียวกับกำรเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัท และคณุสมบตักิำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

ในกรณีท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหด้  ารงต าแหน่งตอ่ ใหพ้ิจารณาการอทุิศเวลาของ
กรรมการรายนัน้ ผลการปฏิบตังิานในชว่งท่ีด  ารงต าแหนง่ และจ านวนบรษิัทอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการซึ่งตอ้งไมเ่กิน 4 บรษิัทจดทะเบียน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ประสิทธิภาพการท างานจะไมล่ดลง 

ในกรณีท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือกรรมการอิสระ ให้พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และหลกัเกณฑข์องบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติมกรณีท่ีปรากฎว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนีเ้พ่ือให้
โครงสรา้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด และพิจารณา
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิม ท่ีจะกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรกไมเ่กิน 9 ปี ในกรณีท่ีจะแตง่ตัง้ใหก้รรมการอิสระนัน้ด  ารงต าแหนง่ตอ่ไป ควร
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่วดว้ย 

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 นโยบายและวิธีปฏบัิตใินการไปด 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 
  (มติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน 2564) 

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  าปรกึษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพิ่มมลูค่าและปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยส านักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจี  แพคเกจจิง้ บรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการโดยใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากับดแูลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จดัท าและหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีถกูตอ้งครบถว้น มีความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) สอบทานการประเมิน
ความเส่ียง การควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้  าแนะน าใน
การจดัท ามาตรการและแนวทางปอ้งกนั รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดแูลตา่ง ๆ เช่น แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ 

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 
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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 โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยู่กบัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

 
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  

 ส่ิงแวดล้อม  มุ่งมั่นดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า 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 ากับดูแลการปฏบัิตงิาน 
  (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 หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีตอ้ง
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 าคญัตอ้งไดร้บัการจัดการอย่าง
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 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 
โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ในปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมใน 
“แนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย”  

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแหง่ความยั่งยืน บรษิัทจึง
ไดท้บทวน “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั” ท่ีเคยประกาศใช ้และใช ้“นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน” นี ้เพ่ือท าให้
มั่นใจวา่บรษิัทมีนโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 
ปอ้งกนัคอรร์ปัชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัท และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจ
มีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชันไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้  เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่ งยืน และต่อมาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 229 (5/2564)  จงึไดท้บทวน “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” 
ใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

ค านิยาม 
 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคล
ดงักลา่วปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้ับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ให้
กระท าได ้ 

คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง คา่ใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็น
ทางการ และเป็นการใหเ้พียงเพ่ือใหม้ั่นใจว่า เจา้หนา้ท่ีของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเร็วขึน้ 

 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  

2.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก ากับดแูลใหมี้นโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบและการรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรบัเรื่องการแจง้
เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั อนัเกิดจากบุคลากรของบริษัท พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือรว่มกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาและติดตาม
ใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร คณะจดัการและผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการน านโยบายตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เพ่ือ
ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่ง  ๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

5.  ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานการประเมินความเส่ียง ใหค้  าแนะน าในการ
จดัท ามาตรการและแนวทางปอ้งกนัความเส่ียงเรื่องคอรร์ปัชนัเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ 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.  บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบริษัทท่ีปฏิเสธหรือแจง้เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูป้ฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ให้
ความรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและ
การกระท าผิด (Whistleblowing Policy) 
 4.  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอ่ืนท่ีตอ้ง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องท่ีตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้
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5.  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ดท้ัง้
การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

6.  บริษัทมีคณะจดัการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ล่วงหนา้ 
ส านกังานตรวจสอบมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้ดา้น
กระบวนการ การเงิน การบญัชี การเก็บบนัทกึขอ้มลู และอ่ืน ๆ รวมทัง้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

7.  บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันใน
ประเทศไทย และในทกุประเทศท่ีบรษิัทประกอบธุรกิจ 

8.  บรษิัทและบริษัทย่อยของบริษัทจะพิจารณาด าเนินการตามสมควรเพ่ือใหต้วัแทน 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 าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณ คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆ รวมทัง้ระเบียบ และ
คูมื่อปฏิบตังิานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีบรษิัทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 
 3.  เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอรร์ปัชนั บคุลากรของ
บริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมัดระวงั เป็นไปตามจรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิของบริษัทในเรื่อง
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของก านลั และการเลีย้งรบัรอง (Gift and Hospitality) 
การให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณ
ของบรษิัท 

3.2 การบรจิาคเพ่ือการกศุล (Donations) หรือเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 
การใหห้รือรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ิน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค เงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ินไม่ไดถู้กน าไปใช้
เพ่ือเป็นขอ้อา้งในการตดิสินบน 

3.3 การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
 หา้มการจา่ยคา่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานรฐัทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

3.4 การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 
(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือ

สนบัสนนุดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผู้
มีอ  านาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ 
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(2) บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องการด าเนินการดา้น
การเมืองอยา่งเครง่ครดั  

3.5 การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) 
ห้ามจ้างพนักงานรัฐหรืออดีตพนักงานรัฐท่ีพ้นจากต าแหน่งไม่เกิน 2 ปี เข้าท างานท่ี
ก่อใหเ้กิดการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษัทจะจัดใหมี้มาตรการเปิดเผยการจา้ง
พนกังานรฐัหรืออดีตพนกังานรฐั เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

3.6 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐัและภาคเอกชน 
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด และการติดต่องานกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การส่ือสารและการอบรม  
1. บริษัทจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหบุ้คลากรของบริษัทผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธ์
ภายในบริเวณท่ีท างานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการส่ือสารเป็นระยะให้
บุคลากรของบริษัททราบถึงรูปแบบการทุจริตคอรร์ปัชันต่าง ๆ ความเส่ียงจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั และวิธีการแจง้เบาะแส เพ่ือใหร้บัทราบและน านโยบายไปปฏิบตั ิ

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 (Whistleblowing) 
บรษิัทก าหนดกลไกในการแจง้เบาะแส การรบัเรื่องรอ้งเรียน และการด าเนินการกรณีท่ีเก่ียวกับการ

กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ัปชันของ
บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรื่อง
รอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิด (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน และเพ่ือให้
การรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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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”) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (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 
ตลอดจนรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษัท 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
ปกตติำมท่ีเคยไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทไวแ้ลว้ 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 ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรเขำ้ท 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 ฝ่ำยท่ีเป็นตน้เรื่องตอ้ง
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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 ์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

  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 และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้บัรำยงำน เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพนัธแ์ละการท าธุรกรรมกับ
บริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ันทีก่อนท่ีจะมีการท า
รายการ ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทมีหนา้ท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ า ทุกสิน้ปี โดย
การส ารวจจะด าเนินการทัง้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง และ
น าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

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 ไดร้ับประโยชนท์าง
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 ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คูค่า้ของเอสซีจี 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 พนกังานท่ีมีสญัญาจา้งงานเป็นพิเศษซึ่งสงักดับริษัทในเอสซีจี 
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) หรือใช ้อ านาจในการ
จ ากัดคู่แข่ง (Exclusionary Abuse) 

ความหมายของ “ผูมี้อ านาจเหนือตลาด” ตามพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 
การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจนัน้จะนับรวมส่วนแบ่งตลาดและ

ยอดเงินขายของบริษัทในเครือดว้ย เน่ืองจากถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีมี  “ความสัมพันธ์กันในทาง
นโยบายหรืออ านาจสัง่การ” มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกนัท่ีไมมี่การแขง่ขนัระหว่างกนั ดงันัน้ แม้
บริษัทในเครือของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รายใดรายหนึ่ง จะมีส่วนแบง่ตลาดไม่ถึงเกณฑท่ี์จะถือเป็นผูมี้อ านาจ
เหนือตลาด เช่น มีส่วนแบ่งตลาดในสินคา้กระดาษบรรจุภัณฑน์อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 แต่หากน าส่วนแบ่งตลาด
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นบริษัทในเครือมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ มีสว่นแบง่ตลาดสินคา้
กระดาษบรรจภุณัฑร์วมกันรอ้ยละ 50 ขึน้ไป ก็จะถือว่าบริษัทในเครือทัง้กลุ่มเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดใน
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑ ์ 
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ความหมายของ “ความสมัพนัธ์กันในทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการ” ตามพระราชบญัญัติการ
แขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

ในการพิจารณาว่าผูป้ระกอบธุรกิจใดเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาด จะพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยเริ่มจากการพิจารณาก าหนดขอบเขตของตลาดท่ี เก่ียวเน่ืองกัน
(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 านาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่ไมว่่าโดย
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 จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ มีเหตผุลอนัสมควรหรือ
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 ทีไ่ม่ใช่ราคา (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 ไม่ไหซื้อ้สินคา้ของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนมาขาย 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 ทั้งทางตรงและทางออ้มใหผู้ป้ระกอบ
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 ้
หากผูแ้ทนจ าหนา่ยไมป่ฏิบตัติามจะถกูลงโทษ เชน่ ไมจ่  าหนา่ยสินคา้ให ้ลดปรมิาณการส่ง
สินคา้ใหต้  ่ากวา่ท่ีเคยไดร้บัตามปกต ิ 
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2.2.4 การปฏิเสธทีจ่ะจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้า (Refusal to Supply) 
การปฏิเสธไม่ท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ไดใ้น
การท าธุรกิจ ซึ่งอาจท าเพราะมีเหตผุลท่ีสมควร เช่น ความไม่คุม้คา่ในการลงทนุ ขอ้จ ากัด
ในการขนสง่ หรือ ผูซื้อ้มีประวตัทิางการคา้ท่ีไม่นา่เช่ือถือ 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 าทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองจากการใช้สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา เชน่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เป็นสิทธิท่ีกฎหมาย
ใหค้วามคุม้ครอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการลงทุน วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมในการผลิตสินคา้หรือบริการ อย่างไรก็ตาม หากเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทาง
ปัญญาใชส้ิทธิเพ่ือผกูขาดและจ ากดัการแขง่ขนัในตลาดเกินความจ าเป็น และมีผลเป็นการ
ท าลาย ท าใหเ้สียหาย ขดัขวาง กีดกัน หรือจ ากัดการประกอบธุรกิจ ก็อาจมีความผิดได ้
โดยตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ตวัอย่างการใชส้ิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันเกินความจ าเป็น 
ไดแ้ก่ 
 ท าขอ้ตกลงใหใ้ชส้ิทธิ (license agreement) ท่ีก าหนดใหผู้ร้บัสิทธิ (licensee) ตอ้ง

จ่ายค่าสิทธิ (royalty fee) เป็นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาท่ีทรพัยส์ินทางปัญญา



  
 

2-66 

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
ตดิตามวา่มีการประกาศกฎกระทรวงดงักลา่วเพิ่มเตมิหรือไม่ 

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 าหนดใหซื้อ้วตัถดุบิจากแหลง่ท่ีก 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 รวมถึงได้รบัการป้องกันจากการถูกกลั่นแกลง้อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรียน
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 าการแทนบริษัทอาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนีห้ากมี    
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 แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู 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 
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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 หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นได้
รอ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู รอ้งเรียนหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิด ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ี
ตอ้งรบัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย 

9. การส่ือสาร 
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
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 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 



  
 

2-76 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และ
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 าหนดไว้เป็นอย่างอ่ื น ให้
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษัทแต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียง
ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดต้ามแต่ท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 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) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดร้ับกำร
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 ้กรรมการของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนมุตัิในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือ
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 าคญัอ่ืนใดต่อบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  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. นิยามความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

"ความเส่ียง" (Risks) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่างๆ หรือสิ่งท่ีท าให้แผนงานหรือ                 
การด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์/ เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ
ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินหรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

"การบริหารความเส่ียง" (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงไดร้ับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมี
ผลกระทบตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ยอมรบั 
เพ่ือใหไ้ดร้บัความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลในการบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดไว ้

2. วัตถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง 

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. กรอบการบริหารความเส่ียง 

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 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

 ผงัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แสดงใหเ้ห็นตามแผนภาพดงันี ้

แผนภาพการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -----------  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  

คณะจัดการบริหารความเส่ียง 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 กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 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 การสร้างวัฒนธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียง 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2-87 

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  าเนินการให้มั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ 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  าเป็นต้องเปิดเผยประมาณการหรือการ
คาดการณเ์ก่ียวกบัก าไรหรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีใชเ้ป็นการภายในของเอสซีจี 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 

  
การรายงานการถอืและการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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 



  
 

2-97 

(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 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 232 (8/2564) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 

 พฤศจิกายน 2564) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในดา้นการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนนั้น เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights:  UDHR)  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Global 
Compact: UNGC) หลักการชีแ้นะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้
พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)   

เพ่ือให้มั่ นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าของ
ธุรกิจ (Business Partner in Business value chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

ขอบเขตการด าเนินการ 

นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนนีใ้ชส้  าหรบัทุกกิจกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (พนกังาน กิจกรรมทาง
ธุรกิจโดยตรง สินคา้และบริการ) ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอ านาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ บรษิัทท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือหุน้ทัง้หมด บรษิัทยอ่ย และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งหวงัและส่งเสริมใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่มี
อ านาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ร่วมลงทุนอ่ืน ๆ รวมถึง ผูร้บัเหมา 
(Contractors) ผูส้ง่มอบ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สนบัสนนุและปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้ 

นิยามศัพทท์ี่ใช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนโดยไม่
ค  านึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ประเทศตน้ก าเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา 
อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิตาม สิทธิมนษุยชน รวมถึง สิทธิใน
การด ารงชีวิตและเสรีภาพ การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และรวมกลุ่มกนั สิทธิในการท างาน การศกึษา และอ่ืน ๆ มนษุยท์กุคนมีสิทธิตา่ง ๆ เหล่านีโ้ดยเท่าเทียมไม่
ถกูเลือกปฏิบตั ิ

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม   
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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 แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business value chain) ผูส้่ง
มอบสินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint ventures) 
เพ่ือใหมี้ส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตอ่ทกุ
คนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ 

1. ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนั
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ประเทศตน้ก าเนิด 
เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน  

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการด าเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน  

4. ส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนนุอ่ืนใด แกคู่ธุ่รกิจในห่วง
โซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business value chain) ผูส้ง่มอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) 
ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint ventures) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีคณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้ 

5. สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายละเมิด
สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามใหป้รึกษากับ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

6. ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด  
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7. มุ่งพฒันาและด าเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนษุยชน (Due diligence process) อย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือท่ีจะระบปุระเดน็และประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชน ก าหนดกลุ่ม
หรือบุคคลท่ีไดร้ับผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน จดัการแกไ้ขและปอ้งกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดั
ใหมี้กระบวนการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

8. ตรวจสอบและติดตามผลของการจดัการและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงใหก้ารสนบัสนนุและรว่มมือในการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดจาก หรือ
เก่ียวเน่ืองมาจากเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

9. มุ่งมั่นสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายดา้นสิทธิ
มนษุยชนนี ้ 

10. ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
การพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  
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2.2.15 นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 232 (8/2564) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของ
บคุคลทกุคน โดยปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และยึดมั่นตอ่อดุมการณใ์นการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ตามท่ีปรากฎในนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึง
การเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้มีการบริหารความหลากหลายและยอมรบั
ความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้ าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัเิพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในทกุสินคา้และบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value 
Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)   

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกตา่งของบคุคลไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ประเทศตน้ก าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา 
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้คุณค่าและการยอมรับต่อความ
แตกตา่งของบคุคล 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจี  แพคเกจจิง้ ทุกระดบั ตระหนักและใหค้  ามั่นต่อการ
เคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล โดย 

 ปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรบัในความแตกต่างของ
บุคคลทุกคน ทัง้ต่อบุคคลภายในองคก์ร และสงัคมภายนอก โดยปฏิบตัิตามนโยบายของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ กฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้ง
ปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 

 เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ป็นแบบอย่างของการใหค้วามเคารพใน
ความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบุคคล ไม่ยอมรบัตอ่การแบง่แยกและการ
เลือกปฏิบตัท่ีิไมเ่ทา่เทียม 

 สง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุ แก่คูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business 
Value Chain)  ผู้ส่ งมอบสินค้าและบริการ (Supplier)  ผู้ ร ับเหมา (Contractor)  ตลอดจน 
ผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพและ
ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุก
คน รบัฟังและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน สรา้งบรรยากาศในการท างานและ
วฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพตอ่ความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคนตามนโยบายนี ้

2. พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ อนัจะส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเริ่มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ 

3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้น  าในองคก์รทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทั่วทัง้องคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยน าเรื่องความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลมาเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพ่ือสรรหาบคุคล
เขา้รว่มเป็นกรรมการในทกุระดบัอย่างเหมาะสม 

5. น าเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลไปใชใ้นเรื่องการบริหารงาน
บคุคลอย่างเครง่ครดัตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การพฒันาพนกังาน การเติบโตในหนา้ท่ี
การงาน การบรหิารผลการปฏิบตังิานและคา่ตอบแทน การเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

6. ส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนนุอ่ืนใด แก่คูธุ่รกิจในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) 
ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้ส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพและปฏิบตัิตอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้ 

7. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดูแล
เรื่องการเคารพต่อความหลายหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมี
ขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผ่านช่องทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 

8. เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการ
ละเมิดสิทธิของบคุคล ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

9. ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิสิทธิของบคุคลอนัเกิดจากความหลากหลายและความแตกตา่งของบคุคล เป็นการ
กระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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2.2.16 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 แพคเกจจิง้ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 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 แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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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2.2.17 นโยบายด้านภาษี 
 (มตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ และบริษัทย่อย (“เอสซีจีพี”) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม โดยถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในดา้นนโยบายภาษีนัน้ เอสซีจีพีใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจดว้ยความ
โปรง่ใส เป็นธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในทกุประเทศท่ีเอสซีจีพีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ  
ดงันี ้

1. เอสซีจีพีจะด าเนินธุรกิจและจดัการบริหารภาษี ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการท าธุรกรรมทุก 
ประเภท ดว้ยความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

2. เอสซีจีพีจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีอากรของประเทศไทยและ
ประเทศท่ีเอสซีจีพีเข้าไปด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งครบถ้วน รวมถึงการย่ืนช าระภาษีตาม
ก าหนดเวลาและใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานภาษีอากรของทางราชการทกุแหง่อย่างเตม็ท่ี 

3. เอสซีจีพีอาจท าธุรกรรมในประเทศหรือกับประเทศท่ีมีอัตราภาษีต ่าเท่าท่ีจ  าเป็น ทัง้นี ้การ
ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวตอ้งถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ และเอสซีจีพีจะไม่ด  าเนินการใดๆ ในการจดัตัง้บริษัทขึน้ใน
ประเทศท่ีเป็นดนิแดนปลอดภาษี อนัเป็นการหลบเล่ียงภาษี (Tax Avoidance) ท่ีผิดกฎหมาย  

4. เอสซีจีพีจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ของประเทศ
ไทยและของประเทศท่ีเอสซีจีพีเขา้ไปด าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
เป็นไปตามหลักการราคาซึ่งคู่สัญญาท่ีเป็นอิสระต่อกันพึงก าหนดโดยสุจริตในทางการคา้ 
(Arm’s length principles)  
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2.2.18 นโยบายทรัพยส์ินทางปัญญา 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 231 (7/2564) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินทางปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการสรา้งสรรคน์วตักรรม และถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคา่ท่ีพนกังานตอ้งปกปอ้งและ
ดแูลใหพ้น้จากการน าไปใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไม่ละเมิดในทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของผูอ่ื้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาขึน้ โดยให้
พนกังานท าความเขา้ใจและถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 

1. ค านิยาม 

1.1 ทรพัยส์ินทางปัญญา หมายถึง สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ 
องคค์วามรู ้แผนภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์สิทธิหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 

1.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

1.3 พนกังาน หมายถึง พนกังานประจ าภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ี
มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ ซึ่งสังกัดเอสซีจี แพคเกจจิง้ในทุก ๆ ประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้
ประกอบธุรกิจอยู ่

1.4 ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ หมายถึง บคุคล กลุ่มบคุคล หรือนิติบคุคลใดก็ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้มีการ
ตดิตอ่สมัพนัธท์างธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรฐับาล หนว่ยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้พนักงานและหน่วยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้รับทราบและเข้าใจแนวทางการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา และน าแนวทางดงักลา่วไปปฏิบตั ิ 

2.2 เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและเขา้ใจแนวทางการท างานท่ีเก่ียวข้องกับทรพัยส์ินทาง
ปัญญา และเอสซีจี แพคเกจจิง้คาดหวงัว่าผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจจะน าแนวทางดงักล่าวไปใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

3. ขอบเขต 

นโยบายนีใ้ชก้บัพนกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. หลักการพืน้ฐาน  
นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้อยูบ่นหลกัการพืน้ฐานตอ่ไปนี ้
4.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพกฎหมาย และยดึหลกับรรษัทภิบาลในการบริหารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา  
4.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้

ประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง และยั่งยืน 
4.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้ใชร้ะบบการใหร้างวัลช่ืนชมและเป็นก าลังใจแก่พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในการ

สรา้งสรรคท์รพัยส์ินทางปัญญา 
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5. โครงสร้างองคก์ร   
เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้หนว่ยงานท่ีดแูลเรื่องการบรหิารจดัการดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา 

6. การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยส์ินทางปัญญา 
6.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้สง่เสรมิและสนบัสนนุการใหค้วามรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญาแก่พนกังาน  
6.2  พนกังานตอ้งเรียนรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถน าไปใชใ้นการ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ทรัพยส์ินทางปัญญากับการสร้างสรรคน์วัตกรรม 
7.1  พนกังานตอ้งเคารพสิทธิในความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 
7.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

สรา้งสรรคน์วตักรรม  
7.3  เอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะขอรับความคุม้ครองตาม

กฎหมายหรือไม ่ส าหรบัการประดษิฐ์ซึ่งพนกังานไดป้ระดษิฐ์ขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  การประดิษฐ์ตามสญัญาจา้งหรือโดยสญัญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์หท้  าการประดิษฐ์ เวน้แต่

สญัญาจา้งจะระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(2)  การประดิษฐ์โดยใชว้ิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนกังานสามารถใชห้รือลว่งรูไ้ดเ้พราะการเป็น

ลกูจา้งตามสญัญาจา้งนัน้แมว้า่สญัญาจา้งจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์ 
7.4  เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหร้างวลัแก่พนกังานเพ่ือส่งเสริมในการสรา้งสรรคน์วัตกรรม และใหเ้กิดความ

เป็นธรรม สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 

8. การคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา 
8.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้การคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสม   
8.2  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือและชว่ยเหลือ ในการรกัษาสิทธิและขอรบัความคุม้ครองสิทธิของเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ 
8.3  พนกังานเขา้ใจการด าเนินการคุม้ครองความลบัทางการคา้ และปฏิบตัติามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.4  พนักงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวข้องตอ้งจัดใหมี้การแสดงให้เห็นสิทธิความคุม้ครองตามกฎหมายตาม

รูปแบบทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ตราสญัลกัษณห์รือโฆษณา  

9. การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญา 
9.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสถานการณท์างธุรกิจ 
9.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้การประเมินมลูคา่ทรพัยส์ินทางปัญญาเพ่ือประโยชนใ์นการอนญุาตใหใ้ช้

สิทธิหรือโอนสิทธิแก่บคุคลหรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 
9.3  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้แนวปฏิบตัแิละกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ โอน ซือ้

หรือขายสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทัง้การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชนใ์นการบรหิารทรพัยส์ินทางปัญญา ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องธุรกิจและงานวิจยั รวมถึง
การวางแผนธุรกิจ 
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10. การตดิตามและตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

10.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้กระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทางปัญญา สินคา้และ
บริการ เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจและ
ช่ือเสียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และตอ่ผูอ่ื้น 

10.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการ
กระท าท่ีอาจน าไปสูก่ารละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา  

10.3  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทาง
ปัญญา สินคา้และบรกิารตามขอ้ 10.1 

11. ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี แพคเกจจิง้และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาเรื่องทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือขอ้ตกลง
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตวัอย่างขอ้สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีอาจ
พิจารณาเขียนไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง เช่น การรกัษาความลบั การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสม 
ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา การใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการแบง่ปันผลประโยชน ์ 
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2.2.19 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  ซึ่งสอดคล้องกับหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี 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 าคัญ
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 าเนินธุรกิจต้องด 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 นโยบายและแนวปฏบัิตเิกีย่วกับผู้มีส่วนได้เสียทีส่ าคัญ 

2.3.1 นโยบายการปฏบัิตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  (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   

ผู้มีส่วนไดเ้สีย (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
เรื่องท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจ 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 
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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 



  
 

2-117 

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 ้รวมทัง้
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
ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

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 มีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทัง้ในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 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 โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (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. ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทนุไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  
 

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  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อส่ือมวลชน 

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 นโยบายและแนวปฏบัิตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/ 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 ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี 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 
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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 าธุรกิจกับเอสซีจี 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/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3. ในการเสนอราคาหรือการท าสญัญา เอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจขอใหคู้่คา้/คูธุ่รกิจวางหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงโดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะคืน
หลกัประกนัใหเ้ม่ือสิน้สดุภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ ๆ แลว้ 

4. เม่ือคูค่า้/คูธุ่รกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สญัญา หรือใบสั่งซือ้แลว้คูค่า้/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) ส่ิงแวดล้อม: 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3-1 

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 
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รายงานการพัฒนาที่ยั�งยืน 2564
บร�ษัทเอสซ�จ� แพคเกจจ�้ง จำกัด (มหาชน)
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บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) ม่�งม่�นดำำาเนินธ่รกิจโดำยั่ให้ความสำาค่ญต�อสิ�งแวดำลู้อม ส่งคม แลูะบรรษ่ที่ภิบาลู ตามกรอบแนวคิดำ ESG 
แลูะผสานรวมเป็นปร่ชัญาการดำำาเนินธ่รกิจภายั่ใต้นิยั่าม SCG ESG Pathway ที่่�ม่�งม่�นสร้างสรรค์นว่ตกรรมบรรจ่ภ่ณฑ์์เพ่�อผู้บริโภคแลูะโลูกที่่�
ยั่่�งยั่ืนดำ้วยั่การดำำาเนินงานตามหลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น เพ่�อลูดำผลูกระที่บที่่�อาจจะเกิดำข้�น ดำ้านสิ�งแวดำลู้อม ม่�งเน้นการนำาที่ร่พยั่ากรกลู่บมาใชั้ใหม� 
(resource recovery) พ่ฒนานว่ตกรรมบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�ยั่ืดำอายั่่ผ่กแลูะผลูไม้ ดำ้านส่งคม บริษ่ที่ไดำ้ร�วมมือก่บชั่มชันจำานวน 183 ชั่มชันเพ่�อนำา
ที่ร่พยั่ากรกลู่บมาใชั้ใหม� ต�อยั่อดำเป็นชั่มชันไร้ขยั่ะผ�านโครงการ บ้านโป่งโมเดำลู อ.บ้านโป่ง จ.ราชับ่รี บริษ่ที่ไดำ้ที่ำาการออกแบบนว่ตกรรมเพ่�อสง่คม
แลูะได้ำร�วมมอืกบ่มูลูนธิิเอสซีจีในการสนบ่สน่นสง่คมด้ำวยั่การส�งมอบเต่ยั่งสนามกระดำาษ SCGP จำานวนกว�า 100,000 เต่ยั่ง แลูะด้ำานบรรษ่ที่ภิบาลู บริษ่ที่
ไดำ้กำาหนดำให้กรรมการบริษ่ที่เป็นผู้ที่รงค่ณว่ฒิจากภายั่นอกเพ่�อความโปร�งใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดำ้ ภายั่ใต้การบริหารที่่�เป็นมืออาชัีพ จากการ
ดำำาเนนิงานในรอบปีท่ี่�ผ�านมาส�งผลูให้บริษ่ที่ได้ำรบ่การค่ดำเลูอืกให้เป็นหน่�งในรายั่ช่ั�อห้่นยั่่�งยืั่น (Thailand Sustainability Investment หร่อ THSI) 
จากตลูาดำหลู่กที่ร่พยั่์แห�งประเที่ศไที่ยั่ ไดำ้ร่บรางว่ลู Rising Star Sustainability Awards จาก SET Awards 2021 แลูะไดำ้ร่บรางว่ลูเหรียั่ญที่อง
ดำ้านความยั่่�งยั่ืนจากการจ่ดำอ่นดำ่บของ EcoVadis Sustainability Rating รวมถึ่งไดำ้ร่บการประเมินความยั่่�งยั่ืนจากสถึาบ่น S&P Global อยัู่�ใน
ระดำ่บ Silver Class ในสาขาอ่ตสาหกรรมบรรจ่ภ่ณฑ์์ 

เพ่�อสานต�อการดำำาเนินการตามกรอบแนวคิดำ SCG ESG Pathway ในปี 2565 บริษ่ที่ขยั่ายั่ผลูการดำำาเนินการสู�แนวปฏิิบ่ติ ESG 4 Plus ไดำ้แก�  
1.ม่�ง Net Zero ปี 2050 (พ.ศ.2593) 2.Go Green 3.Lean ความเหลูื�อมลูำ�า 4.ยั่ำ�าความร�วมมือ แลูะ Plus ความเป็นธรรม โปร�งใส ในที่่ก 
การดำำาเนินงาน ที่่�งหมดำน่�เพ่�อตอบโจที่ยั่์วิส่ยั่ที่่ศน์ “การเป็นผู้นำาดำ้านโซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบครบวงจรในภูมิภาค ดำ้วยั่นว่ตกรรมสินค้าแลูะบริการที่่�
หลูากหลูายั่ ควบคู�ก่บการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ยั่่�งยั่ืน” ผ�านกลูยั่่ที่ธ์นำาเสนอโซลููชั่นดำ้านบรรจ่ภ่ณฑ์์ การพ่ฒนาสินค้านว่ตกรรมแลูะการขยั่ายั่พอร์ต
สินค้าให้สามารถึตอบสนองความต้องการดำ้านบรรจ่ภ่ณฑ์์แลูะเป็นส�วนหน่�งในชัีวิตประจำาว่นของผู้บริโภค รวมถ่ึงการขยั่ายั่ธ่รกิจอยั่�างต�อเนื�อง 
ที่่�งในรูปแบบ Organic Expansion แลูะ Merger and Partnership (M&P)

บริษ่ที่ม่�งม่�นแลูะให้ความม่�นใจก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่กฝ่่ายั่ว�าบริษ่ที่จะดำำาเนินธ่รกิจตามกรอบแนวคิดำ SCG ESG Pathway ที่่�ม่�งลูดำผลูกระที่บต�อ 
สิ�งแวดำลู้อม ส่งคม แลูะม่บรรษ่ที่ภิบาลูที่่�ดำ่ดำ้วยั่การประสานความร�วมมือก่บที่่กฝ่่ายั่ ตอบสนองความต้องการของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ สร้างสรรรค์
นว่ตกรรมแลูะผลูิตภ่ณฑ์์ที่่�ม่ค่ณค�าต�อผู้บริโภคแลูะส่งคมต�อไป

(นายั่วิชัาญ จิตร์ภ่กดำ่)
ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร
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ความม่�งมั�นของเรา
SCGP ดำำาเนินธ่รกิจดำ้วยั่ความร่บผิดำชัอบ โปร�งใสแลูะเป็นธรรม โดำยั่ให้ความสำาค่ญก่บหลู่กบรรษ่ที่ภิบาลู แนวที่างการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน โดำยั่ยั่่ดำ 
การปฏิิบ่ติตามอ่ดำมการณ์ 4 ประการ ของ SCG (SCG 4 Core Value) แลูะม่ว่ฒนธรรมความปลูอดำภ่ยั่ (Care For Self) เป็นพ่�นฐานสำาค่ญ

1. ม่�งเน้นการเติบโตอยั่�างม่ค่ณภาพด้ำวยั่การเข้าเป็นพ่นธมิตรที่าง 
 ธ่รกิจ (Merger and Partnership) แลูะการขยั่ายั่ธ่รกิจในปัจจ่บ่น  
 (Organic Expansion)
2. ม่�งม่�นเป็นผู้นำาโซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบครบวงจรอ่นดำ่บต้น ๆ ที่่�ลููกค้า 
 น่กถึ่ง (Top-of-mind) ผ�านการพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการดำ้วยั่ 
 นวต่กรรม รวมถ่ึงการออกแบบโซลูชู่ันเพ่�อตอบสนองต�อเมกะเที่รนด์ำ 
 อยั่�างธ่รกิจอ่คอมเมิร์ซ
3. ประยั่ก่ต์ใช้ัเที่คโนโลูยั่เ่พ่�อยั่กระด่ำบประสทิี่ธิภาพการที่ำางานอยั่�างต�อเนื�อง
4. ดำำาเนนิธร่กจิอยั่�างย่ั่�งยืั่น ตามกรอบแนวคิดำของ ESG (Environmental,  
 Social and Governance)

ต่�งม่�นในความเป็นธรรม
(Adherence to Fairness)

เชั่�อม่�นในค่ณค�าของคน
(Belief in the value of 
the Individual)

ถึอืม่�นในความรบ่ผิดำชัอบต�อสง่คม 
(Concern for social
responsibility)

ม่�งม่�นในความเป็นเลิูศ
(Dedication to Excellence)

01

ปฏิิปติตามมาตรฐาน
ที่่�งในงานแลูะนอกงาน

01

02

ม่ความรู้ ความเข้าใจ
แลูะพ่ฒนาต่วเอง

02

03

ร่กชัีวิต ให้ค่ณค�าแลูะ
ห�วงใยั่ต่วเอง

03

04

ม่ความห�วงใยั่ แลูะ
สนใจระว่งดำ้วยั่ต่วเอง

04
ม่ความภูมิใจ ชั่�นชัม
ความสำาเร็จรายั่บ่คคลู

05

อุดำมการณ์ 4 ประการ SCG

วัฒนิธรรมความปลอดำภัยั่

กลยัุ่ที่ธ์ในิการดำำาเนิินิธุรกิจ

พัันิธกิจ

ส�งเสริมแบรนดำ์แลูะประสิที่ธิภาพของ
ห� ว ง โ ซ� อ่ ป ที่ า น ข อ ง ลูู ก ค้ า ผ� า น
นว่ตกรรมการนำากลู่บมาใชั้ใหม�ของ
สินค้าแลูะบริการ

01

ขยั่ายั่ธ่รกิจอยั่�างต�อเนื�องท่ี่�งในแลูะ
ต�างประเที่ศ เพ่�มความหลูากหลูายั่ของ
สนิค้าแลูะฐานลูกูค้า เพ่�อให้รบ่ประโยั่ชัน์
จากการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค
แลูะการใชั้จ�ายั่ของผู้บริโภคแลูะ

02 03

ม่�งม่�นเดิำนหน้าเชัิงร่กด้ำานการพ่ฒนา
อยั่�างยั่่�งยืั่นแลูะเป็นผู้บ่กเบิกหลู่ก
เศรษฐกจิหม่นเวียั่นในภมูภิาคอาเซียั่น

และมุ่งเน้นดำ�เนินง�นต�มพันธกิจดังนี้

มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ในก�รเป็น
ผู้นำาด้านโซลูชันบัรรจ่ภัณฑ์แบับัครบัวงจรในภูมิภาค

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบัริการที่่�หลากหลาย ควบัคู�กับั
การดำาเนินธ่รกิจอย�างยั�งยืน
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ตอบโจที่ย์ั่การม่�งสู�การเป็นม่�งเป็นบริษ่ที่ชั่�นนำาในระด่ำบสากลูท่ี่�ลููกค้าแลูะผู้ม่ส�วนเก่�ยั่วข้องให้ความไว้วางใจดำ้วยั่การที่ำางานอยั่�างมืออาชีัพท่ี่�สะที่้อน
ผ�านค่ณภาพของผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการ การสร้างสรรค์โชัลููชั่นแลูะนว่ตกรรมที่่�ม่�งเน้นการตอบสนองความต้องการไดำ้อยั่�างครบวงจร

• เป้าหมายและทิี่ศที่างเด่ยวกัน
• ค่ณค�าที่่�เราให้ รวมถึึงวิธ่คิดและการที่ำางาน

วัฒนธรรมองค์กรของ SCGP

ไม�ว�าจะอยู�ที่่�ใด
เราเช่�อมถึึงกันได้ผ�าน

ผู้นำาที่่กคน
คืือ ผูู้้ขัับเคืลื�อนให้้เกิดผู้ล 

ผู้่�นก�รกระทำ�ให้้เป็นตัวอย่�ง 

พนักงานที่่กคน
คืือ ผูู้้ขัับเคืลื�อนให้เ้กิดผู้ล

ผู้�่นวธิีคืิดและวธิีก�รทำ�ง�น

เน้นสร้างให้พนักงานม่พฤติกรรมและกรอบัความคิด

ลููกค้าแลูะผู้บริโภคคือห่วใจ
(Customer & Consumer 
Centiricty)
• เริ�มดำ้วยั่ค่ณค�าที่่�ลููกค้าจะ
 ไดำ้ร่บเสมอ
• คิดำถึ่งประสบการณ์ ความ
 ต้องการของลููกค้านำามาปร่บ
 ให้เข้าก่บแผนงานของตนเอง

มองไปข้างหน้าพร้อมปร่บต่วแลูะ
ลูงมือที่ำา (Proactive and Agile)
• เน้นการคิดำไปลู�วงหน้าหลูายั่ ๆ
 ก้าว ด้ำวยั่หลูายั่วิธ่หลูายั่รูปแบบ 
 แลูะม่การตอบสนองอยั่�าง
 รวดำเร็ว

(Seamless Collaboration) 
ต�อยั่อดำท่ี่กความหลูากหลูายั่เพ่�อ
ความสำาเร็จของท่ี่ม
• การที่ำางานร�วมก่น เริ�มจาก
 การให้ความเคารพซ้�งก่นแลูะก่น 
 (Respect) ประกอบด้ำวยั่ความ
 เคารพที่่กคนในความสามารถึ
 ของเขา (Earn respect) แลูะ
 การเคารพที่่กคนในความม่
 ค่ณค�าของเป็นต่วตนของคนน่�น 
 (Own respect)
• วางใจในคนอื�น ต�อยั่อดำความคิดำ
 หร่อร�วมที่ำาสิ�งดำ่ ๆ ก่บคนอื�น
 เสมอ ต�อยั่อดำความสามารถึ
 หลูากหลูายั่เพ่�อไปสู�เป้าหมายั่
 เดำ่ยั่วก่น
• ให้ความสำาค่ญ ชั่�นชัมแลูะให้
 กำาลู่งใจถึ่งความร�วมมือของ
 ผู้อื�นเสมอ

ม่ใจพร้อมสร้างนว่ตกรรมใหม� ๆ 
แลูะสิ�งดำ่ ๆ ให้ก่บส่งคม 
(Inspiration and Innovation)
• ม่ความเป็นเจ้าของในงานที่่�
 ตนเองที่ำา
• ม่ความกระตือร่อร้น เปิดำกว้าง
 พร้อมร่บสิ�งใหม� ที่ดำลูองที่ำา
 สิ�งใหม� เพ่�อให้เกิดำสิ�งใหม�หร่อ
 นว่ตกรรมที่่�ก�อประโยั่ชัน์ต�อ
 ธ่รกิจ
• ใส�ใจแลูะส�งต�อสิ�งด่ำ ๆ ให้ก่บผู้อื�น
 แลูะส่งคมเสมอ

01 02 03 04

พนักงาน
ที่่กคน

ที่ำาด้วยใจ

ที่ำาได้ไว 

ม่คำาตอบัให้
วัฒนธรรมองค์กร

เกิดำจากการแสดำงออกแลูะพฤติกรรมในชัีวิต
ประจำาว่นของผู้บริหารแลูะพน่กงานที่่กคน

(Rituals) แลูะม่การส�งต�อจากร่�นสู�ร่�น
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ภ�พรวมธุรกิจ

1. สายั่ธรุกจิบัรรจภุณัฑ์์แบับัครบัวงจร (Integrated Packaging Business)
บัรรจุภัณฑ์์จากเยั่ื�อและกระดำาษ
สามารถึแบ�งออกเป็น 2 ประเภที่หลูก่ ด่ำงน่�
• บรรจภ่่ณฑ์์กลู�องลูกูฟููก (Corrugated Containers) ม่คณ่สมบ่ตใิน 
 การใช้ังานหลูากหลูายั่ ปกป้องสนิค้าไม�ให้ได้ำรบ่ความเสย่ั่หายั่จากการ 
 ขนส�ง ม่การระบ่รายั่ลูะเอ่ยั่ดำสินค้าเพ่�อสื�อสารก่บลููกค้าแลูะป้องก่น 
 การปลูอมแปลูงสินค้า เชั�น บรรจ่ภ่ณฑ์์กลู�องลููกฟููกแบบกลู�องฝ่าชัน  
 บรรจภ่่ณฑ์์เพ่�อการขนส�ง
• บรรจภ่่ณฑ์์กลู�องพ่มพ์สเ่พ่�อการแสดำงสนิค้า บรรจภ่่ณฑ์์สำาหรบ่แสดำง 
 สินค้า ณ จ่ดำซ่�อ แลูะสามารถึวางบนช่ั�นวางสนิค้าในร้านค้าปลูก่ได้ำโดำยั่ตรง  
 แลูะใช้ัเป็นเคร่�องป้องกน่สินค้าระหว�างการขนส�ง เชั�น กลู�องกระดำาษแข็ง 
 แบบพ่บไดำ้ชั่�นวางสินค้าแบบต่�งพ่�น เป็นต้น

2. สายั่ธุรกิจเยั่ื�อและกระดำาษ (Fibrous Business)
บัรรจุภัณฑ์์อาหาร
ภาชันะบรรจ่อาหาร เชั�น บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหารเฟูสที่์ บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหาร
สำาหร่บธ่รกิจฟูาสต์ฟูู้ดำ แลูะบรรจ่ภ่ณฑ์์อาหารสำาหร่บนำากลู่บไปบริโภค 
(Takeaway)

ผลิติภัณฑ์์เยั่ื�อและกระดำาษ
แบ�งออกเป็น 3 ประเภที่หลู่ก ดำ่งน่�
• ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษพ่มพ์เขียั่น 
 กระดำาษพ่มพ์เขียั่นที่่�หลูากหลูายั่สำาหร่บใชั้งานในธ่รกิจต�าง ๆ เชั�น
 กระดำาษกราฟูิกแลูะกระดำาษถึ�ายั่เอกสาร
• เยั่ื�อ
 เยั่ื�อจากไม้ยูั่คาลูิปต่ส (Eucalyptus Pulp) เยั่ื�อเคม่ลูะลูายั่ไดำ้  
 (Dissolving Pulp)
• ผลูิตภ่ณฑ์์จากป่าปลููก (Plantation) เชั�น ไม้ส่บ (Wood Chip)  
 สำาหร่บ Biomass

SCGP เป็นผู้นำาดำ้านโซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบครบวงจร โดำยั่แบ�งการดำำาเนินงานของบริษ่ที่ออกเป็น 2 สายั่ธ่รกิจหลู่ก คือ สายั่ธ่รกิจบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบ
ครบวงจร (Integrated Packaging Business) แลูะสายั่ธ่รกิจเยั่ื�อแลูะกระดำาษ (Fibrous Business)

บัรรจุภัณฑ์์จากวัสดำุสมรรถนิะสูงและพัอลิเมอร์
ผลูติภ่ณฑ์์ ท่ี่�ใช้ัสำาหรบ่สนิค้าที่่�บรรจภ่่ณฑ์์จากเยั่ื�อแลูะกระดำาษไม�สามารถึ 
รองรบ่ได้ำ เนื�องจากต้องม่ค่ณสมบ่ตพ่ิเศษ แบ�งออกเป็น 3 ประเภที่หลูก่ ด่ำงน่� 
• ผลูิตภ่ณฑ์์บรรจ่ภ่ณฑ์์แบบอ�อนต่ว เพ่�อชั�วยั่ยืั่ดำอายั่่การเก็บร่กษา 
 สินค้า แลูะม่นำ�าหน่กเบาในการขนส�ง เชั�น บรรจ่ภ่ณฑ์์แบบอ�อนต่ว  
 สำาหร่บผู้บริโภค เป็นต้น
• ผลูิตภ่ณฑ์์บรรจ่ภ่ณฑ์์แบบคงรูปเพ่�อนำาเสนอสินค้าบนชั่�นวางให้เห็น 
 เดำ�นชัด่ำ ชั�วยั่ที่ำาให้สนิค้าจบ่แลูะถืึอได้ำง�ายั่ นอกจากน่�ยั่ง่ออกแบบมาให้ 
 ง�ายั่ต�อการหม่นเวียั่นกลูบ่ไปยั่�อยั่สลูายั่ได้ำอก่ เชั�น บรรจภ่่ณฑ์์ข้�นรปู 
 ดำ้วยั่การเป่าฉ่ดำแลูะหลูอดำอ่ดำรีดำ เป็นต้น
• ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์
 ว่สดำ่อ่ปกรณ์สำาหร่บบรรจ่ต่วอยั่�างเพ่�อนำาไปใช้ัในการตรวจวินิจฉ่ยั่ 
 ที่างการแพที่ยั่์ รวมไปถึ่งกระบวนการในห้องปฏิิบ่ติการ

กระดำาษบัรรจุภัณฑ์์ 
กระดำาษบรรจ่ภ่ณฑ์์ แบ�งออกเป็น 2 ประเภที่หลู่ก ไดำ้แก� 
• กระดำาษบรรจ่ภ่ณฑ์์ เชั�น กระดำาษบรรจภ่่ณฑ์์ลูกูฟูกู กระดำาษสำาหรบ่ 
 ผลิูตถึ่งอ่ตสาหกรรม เป็นต้น
• ผลิูตภ่ณฑ์์กระดำาษอื�น ๆ เชั�น ม้วนลูามิเนต กระดำาษต่ดำแยั่กแผ�น  
 กระดำาษม้วน แผ�นเคลูือบผิวลูามิเนตแรงด่ำนสูง (High Pressure  
 Laminate) แลูะแผงร่งผ่�งระบายั่ความร้อน เป็นต้น



ฟิิลิปปินส์
กำาลู่งผลูิตกระดำาษ
บรรจ่ภ่ณฑ์์

ลู้านตน่ต�อปี
0.23
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ข้้อมูลู ณ วัันที่่� 31 ธันัวัาคมู 2564

กระดาษบัรรจ่ภัณฑ์
8
4

โรงงาน

ประเที่ศ
บัรรจ่ภัณฑจ์าก
เยื�อและกระดาษ
29
3

โรงงาน

ประเที่ศ
บัรรจ่ภัณฑ์ PPP
11
2

โรงงาน

ประเที่ศ
เยื�อและกระดาษ
6
1
3

โรงงาน

สำาน่กงานขายั่

ประเที่ศ

วัสด่อ่ปกรณ์
ที่างการแพที่ย์
2
4
1

โรงงาน

สำาน่กงานขายั่

ประเที่ศ

ประเที่ศไที่ย

มาเลเซีย
กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
อาหาร

ต่นต�อปี
15,800

ก�รประกอบธุรกิจต�มลักษณะพ้้นที�ท�งภูมิศ�สตร์  
ในปี 2564 SCGP ม่โรงงานผลูิต 56 แห�ง แลูะ 5 สำาน่กงานขายั่ใน 7 ประเที่ศ ไดำ้แก� ประเที่ศไที่ยั่ ประเที่ศเวียั่ดำนาม ประเที่ศอินโดำน่เซียั่  
ประเที่ศฟูิลูิปปินส์ ประเที่ศมาเลูเซียั่ สหราชัอาณาจ่กร แลูะประเที่ศสเปน

การที่่�บริษ่ที่ประกอบธ่รกิจอยั่�างครอบคลู่มพ่�นที่่�ที่างภูมิศาสตร์น่�น ชั�วยั่ส�งเสริมรูปแบบธ่รกิจแบบครบวงจรที่่�ครอบคลู่ม ต่�งแต�ธ่รกิจข่�นต้นจนถึ่ง 
ข่�นปลูายั่ของบริษ่ที่ให้ม่ความแข็งแกร�งมากข้�น ชั�วยั่เสรมิสร้างประโยั่ชันจ์ากการผน่กกำาลู่งร�วมก่น (Synergy) ระหว�างกลู่�มบริษ่ที่ยั่�อยั่ของบริษ่ที่  
แลูะชั�วยั่เพ่�มขดีำความสามารถึในการเข้าถึ่งตลูาดำที่่�มศ่่กยั่ภาพในการเตบิโต ที่่�งภูมภิาคอาเซยีั่น ยั่โ่รป แลูะอเมรกิาเหนือ

อินโดน่เซีย

กำาลู่งผลูิตกระดำาษ
บรรจ่ภ่ณฑ์์

ลู้านตน่ต�อปี
1.80

กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
จากเยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ลู้านตน่ต�อปี
0.33

ประเที่ศสเปน
กำาลู่งผลูิตว่สดำ่
อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ลู้านชัิ�นต�อปี
250

สหราชอาณาจักร 
สำาน่กงานขายั่
บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหาร

กำาลู่งผลูิตกระดำาษ
บรรจ่ภ่ณฑ์์

ลู้านต่นต�อปี
1.83
กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
จากเยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ลู้านต่นต�อปี
0.84

กำาลู่งผลูิตเยั่ื�อแลูะกระดำาษ 
แบ�งเป็นบรรจ่ภ่ณฑ์์อาหาร

6,150
ต่นต�อปี
เยั่ื�อ

0.56
ลูา้นต่นต�อปี
แลูะกระดำาษพ่มพ์เขียั่น

0.49
ลู้านต่นต�อปี

กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์ PPP
แบ�งเป็นบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบอ�อนต่ว

ลูา้นตารางเมตรต�อปี
392
แลูะบรรจ่ภ่ณฑ์์แบบคงรปู

27,000
ต่นต�อปี

กำาลู่งผลูิตกระดำาษ
บรรจ่ภ่ณฑ์์

ลู้านตน่ต�อปี
0.50
กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
จากเยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ลู้านตน่ต�อปี
0.26
กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
แบบอ�อนต่ว

509
ลูา้นตารางเมตรต�อปี

กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
แบบคงรูป

 ลู้านต่นต�อปี
0.12
กำาลู่งผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์
อาหาร

ต่นต�อปี
39,000

เวียดนาม
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SCGP ม่�งม่�นวิจย่ั่พฒ่นาแลูะสร้างสรรค์นวต่กรรมซ้�งถึอืเป็นส�วนสำาคญ่ในการส�งมอบโซลูชู่ันด้ำานบรรจภ่่ณฑ์์ชั่�นนำาแบบครบวงจรให้กบ่ลูกูค้า โดำยั่ม่
ศนูย์ั่พฒ่นานวต่กรรมแลูะผลิูตภ่ณฑ์์ที่ำางานร�วมกบ่หน�วยั่งานอื�นที่่�งภายั่ในแลูะภายั่นอกองค์กร เคร่อข�ายั่สำาคญ่ที่างภาคการศก่ษาแลูะสถึาบ่นวิจย่ั่ 
ที่่�งในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศเพ่�อสร้างสรรค์นว่ตกรรมเพ่�อความยั่่�งยั่ืน นว่ตกรรมจ้งถึือเป็นหน่�งในปัจจ่ยั่แห�งความสำาเร็จแลูะการเติบโตของบริษ่ที่ 
โดำยั่ม่ความสำาค่ญดำ่งน่�
• เพ่�มขีดำความสามารถึในการแข�งขน่จากการนำาเสนอผลูติภ่ณฑ์์หร่อบริการใหม� ๆ ท่ี่�ตอบโจที่ย์ั่ความต้องการของลูกูค้าท่ี่�มก่ารเปลู่�ยั่นแปลูงตลูอดำเวลูา 
 ไดำ้อยั่�างต�อเนื�อง ที่ำาให้สามารถึเพ่�มยั่อดำขายั่ให้ก่บธ่รกิจไดำ้ 
• เพ่�มประสิที่ธิภาพในการดำำาเนินธ่รกิจดำ้วยั่การบริหารที่ร่พยั่ากรให้เกิดำประโยั่ชัน์สูงส่ดำอยั่�างยั่่�งยั่ืน 
• ส�งเสริมภาพลู่กษณ์ขององค์กรให้ม่ความโดำดำเดำ�นแลูะเป็นที่่�ยั่อมร่บในระดำ่บสากลู
• สร้างว่ฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห�งนว่ตกรรม เพ่�อดำ่งดำูดำพน่กงานที่่�ม่ศ่กยั่ภาพให้ร่กแลูะพ่ฒนาองค์กรไปพร้อมก่น

ผ�านกระบวนการจ่ดำการนว่ตกรรม ดำ่งน่�

บริษ่ที่ม่�งม่�นสร้างสรรค์นวต่กรรมผ�านการสร้างความร�วมมือกบ่องค์กร
ภายั่นอกที่่�งภาคร่ฐแลูะเอกชัน รวมที่่�งสน่บสน่นแลูะผลู่กดำ่นให้ SCGP 
เป็นองค์กรแห�งนวต่กรรม โดำยั่สามารถึสรป่การดำำาเนนิในปี 2564 ได้ำดำง่น่�

1. เคร่อข�ายั่ความร�วมมือที่างดำ้านการพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืนผ�านแนวคิดำ
เศรษฐกิจหม่นเวียั่น (Circular Economy)

3. เที่คโนโลูยั่่ที่อรีแฟูคชั่�นสำาหร่บการผลูิตแลูะใชั้งานเชั่�อเพลูิงที่างเลูือก 
การ optimize แลูะการประยั่่กต์ใชั้สารดำูดำซ่บ SO

X
 ในโรงงาน 

2. การกระบวนการรีไซเคิลูสำาหร่บบรรจ่ภณ่ฑ์์หร่อฟูิลู์มที่่�ม่อลููมิเน่ยั่ม

4. Detect Odor Monitoring (DOM) 
 • ความร�วมมอืโดำยั่มเ่ป้าหมายั่เพ่�อเป็น Total solutions ในการจด่ำการ 
  มลูพ่ษที่างอากาสสำาหร่บกลู่�มโรงงานอ่ตสาหกรรม
 • ปรบ่ปรง่ประสิที่ธภิาพของอป่กรณ์การวด่ำกลูิ�นแลูะ จด่ำที่ำา Guideline  
  แลูะ Standard ของ DOM

นวัตกรรมเพ่�อความยั�งยืน

การระดำมสมอง
เพ่�อสร้าง

แนวคิดำใหม�

การตรวจสอบ
โอกาสที่างธ่รกิจ

การพ่ฒนา
ผลูิตภ่ณฑ์์แลูะ
คำาตอบให้แก�

ลููกค้า

การซ่�อขายั่
ระดำ่บธ่รกิจ

01 02 03 04

90+ 35 500+ 120+
นักวิจัยพัฒนา  นักออกแบับั ที่่มขายบัริการลูกค้า

วิศวกรที่่�ม่ความ
เชี�ยวชาญ +++

คน คน คน คน

943
ลงที่่นในการวิจัยพัฒนา  

ลู้านบาที่

ของรายั่ไดำร้วม0.8
คิดำเป็นร้อยั่ลูะ

การสร้างความร่วมมือกับัองค์กรภายั่นิอก

ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ มหาวิที่ยั่าลัยั่ และเอกชนิเพั่�อยั่กระดำับั
นิวัติกรรมแก้ปัญหามลภาวะในิภาคอุติสาหกรรมระดำับัประเที่ศ
โครงการพ่ฒนาระบบดำมกลูิ�นอิเลู็กที่รอนิกส์ระด่ำบอ่ตสาหกรรม 
ประกอบด้ำวยั่ เคร่�องดำมกลูิ�นอิเลูก็ที่รอนกิส์ (Electronic nose) ระบบ AI 
เพ่�อประมวลูผลู แลูะแสดำงผลูในรปู Simulation ที่ำาให้ค้นหาแหลู�งท่ี่�มา
ของกลูิ�นได้ำในเวลูาจริง (Real Time) เป็นโครงการความร�วมมอืระหว�าง
กรมโรงงาน กระที่รวงอ่ตสาหกรรม มหาลู่ยั่วิที่ยั่าลู่ยั่ธรรมศาสตร์ 
สถึาบ่นเที่คโนโลูยั่่พระจอมเกลู้าเจ้าค่ณที่หารลูาดำกระบ่ง

ความรว่มมอืกับัมหาวทิี่ยั่าลัยั่เที่คโนิโลยั่พ่ัระจอมเกลา้พัระนิครเหนิอื 
โครงการพ่ฒนาระบบการระบ่ตำาแหน�ง สินค้าท่ี่�ม่อยัู่�ในคลู่งสินค้าหร่อ
บนชั่�นวางของในคลู่งว่ตถึ่ดำิบ โดำยั่ใชั้อ่ปกรณ์ส�งส่ญญาณพร้อมกลู้อง
ท่ี่�ติดำต่�งบนรถึโฟูลู์คลูิพที่์ (Forklift) ที่่�ม่ระบบประมวลูผลูเชั่�อมต�อบน 
Onboard tablet สามารถึส�งส่ญญานตรวจจ่บ คิวอาร์โค้ดำ (QR 
Code) ท่ี่�ติดำอยัู่�ดำ้านบนของคลู่งว่ตถึ่ดิำบ เพ่�อระบ่ตำาแหน�งของสินค้า 
ระบบน่�ชั�วยั่เพ่�มประสิที่ธิภาพในการป้อนว่ตถึ่ดำิบเข้าสู�กระบวนการผลูิต
ที่ำางานไดำ้เร็วแลูะแม�นยั่ำามากข้�น
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THE INSPIRING INNOVATION 2020 
(Innovation Everyone, Everywhere) 
SCGP ให้ความสำาค่ญในการลูงท่ี่นงานวิจ่ยั่แลูะพ่ฒนา รวมที่่�งท่ี่�มเที่ 
สร้างคนในองค์กรให้ม่ความม่�งม่�นการสร้างนวต่กรรมผ�าน The Inspiring  
Innovation เพ่�อให้ม่โอกาสแลูกเปลู่�ยั่น ต�อยั่อดำ พ่ฒนาศ่กยั่ภาพแลูะ 
การเรียั่นรู ้ ในปี 2564 ม่นว่ตกรรมรวม 30 ผลูงานที่่�ผ�านการ 
ค่ดำเลูอืกเข้าสู� Incubation program เพ่�อต�อยั่อดำแลูะดำำาเนนิการพฒ่นา 
สู�เชัิงพาณิชัยั่์

โดำยั่ม่ผลูงานนวต่กรรมท่ี่�โดำดำเดำ�นจากโครงการ The Inspiring Innovation 
เชั�น บรรจภ่่ณฑ์์เยั่ื�อธรรมชัาติเคลืูอบฟิูลูม์พลูาสตกิชันิดำลูอกออกง�ายั่เพ่�อ
ลูกูค้ากลู่�มเดำลิูเวอร์ลู่� บรรจภ่่ณฑ์์ด่ำดำแปรบรรยั่ากาศสำาหรบ่ผลูติผลูที่าง 
การเกษตร แลูะย่ั่งคงม่การสร้างสรรค์นวต่กรรมจากโครงการสตาร์ตอป่ 
ภายั่ในองค์กร Dezpax แลูะ LocoPack

นิวัติกรรมและการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ 
ด้ำวยั่หลูก่ในการดำำาเนินการด้ำานงานวิจย่ั่แลูะพฒ่นา เพ่�อเสนอนวต่กรรม 
รูปแบบสินค้า บริการ หร่อกระบวนการใหม�ท่ี่�ตอบโจที่ยั่์ลููกค้าน่ �น  
SCGP นำาแนวคิดำแลูะการใส�ใจในมิติดำ้านส่งคมแลูะสิ�งแวดำลู้อมเข้าไปใน
กระบวนการบริหารแลูะการสร้างนว่ตกรรมดำ้วยั่เพ่�อม่�งสู�การพ่ฒนา 
ท่ี่�ย่ั่�งยั่นื (Sustainable Development) ตามกรอบแนวคดิำ ESG ท่ี่�สร้าง
มูลูค�าให้แก�ธ่รกิจ

นิวัติกรรมเพั่�อสิ�งแวดำล้อม ก้อนิอิฐจากเถ้าลอยั่ 
(Fly ash brick “ProBlock”)
ความที่้าที่ายั่
เถ้ึาลูอยั่เป็นของเสย่ั่ที่่�เหลูอืจากกระบวนการผลูติพลูง่งาน ถึกูจด่ำไว้เป็น
ของเส่ยั่อ่นตรายั่ที่่�ส�งผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อมแลูะม่ค�ากำาจ่ดำสูง SCGP 
จ้งได้ำศก่ษาพฒ่นาหาเที่คโนโลูยั่น่ำาเถ้ึาลูอยั่กลูบ่มาใช้ัประโยั่ชัน์ที่่�เหมาะสม 
เพ่�อที่ำาให้ไดำ้สินค้านว่ตกรรมที่่�ปลูอดำภ่ยั่ก่บผู้ใชั้งานแลูะสิ�งแวดำลู้อม ซ้�ง
SCGP ไดำ้พ่ฒนาก้อนอิฐจากเถึ้าลูอยั่ (Fly ash brick “ProBlock”) 
ต�อเนื�องจนได้ำรบ่สทิี่ธบ่ิตรด้ำานการออกแบบแลูะได้ำรบ่การคด่ำเลูอืกเข้าสู�
บ่ญชัีนว่ตกรรมของประเที่ศไที่ยั่ ม่การนำาไปใชั้งานก�อสร้างที่่�วไปที่่�งใน
ภาคคร่วเร่อนแลูะภาคร่ฐ 

ผลที่่�ไดำ้รับั
การนำาเถึ้าลูอยั่จากกระบวนการผลูิตพลู่งงานมาใชั้ประโยั่ชัน์ตาม 
หลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น ส�งเสริมนโยั่บายั่ Zero landfill สามารถึลูดำ
ค�าใช้ัจ�ายั่จากการกำาจด่ำได้ำประมาณ 1 ลู้านบาที่ต�อปีแลูะสร้างมูลูค�าจาก
การขายั่อิฐไดำ้ประมาณ 1.6 ลู้านบาที่ต�อปี แลูะจากการวิจ่ยั่

นิวัติกรรมเพั่�อลดำปัญหาสิ�งแวดำล้อมและสุขภาพั
ถุงซักผ้าละลายั่นิ�ำา (Water soluble bag)
ถึ่งซ่กผ้าลูะลูายั่นำ�า สามารถึที่ำาหน้าที่่�เป็นว่สด่ำป้องก่นการติดำเชั่�อจาก
การสม่ผ่สผ้าท่ี่�ใช้ังานกบ่ผู้ป่วยั่แลูะบ่คลูากรที่างการแพที่ย์ั่ โดำยั่ผลูติจาก
พอลูไิวนลิูแอลูกอฮอล์ูบริสท่ี่ธิ� (PVOH) ท่ี่�ม่คณ่สมบ่ตลิูะลูายั่นำ�า สามารถึ
ลูะลูายั่นำ�าไดำ้หมดำหลู่งผ�านกระบวนการซ่กผ้าตามมาตรฐานการจ่ดำการ
ผ้าตดิำเช่ั�อ แลูะไม�ม่อน่ตรายั่ต�อผ้าแลูะสิ�งแวดำลู้อม ซ้�งผลูติภ่ณฑ์์จะลูะลูายั่
ในนำ�าท่ี่�อณ่หภมูสิงูกว�า 65๐C แลูะใช้ัเวลูาในการลูะลูายั่เพียั่ง 3 – 15 นาท่ี่ 

ผลที่่�ไดำ้รับั
ถึ่งซ่กผ้าลูะลูายั่นำ�าสามารถึลูะลูายั่ได้ำในนำ�าแลูะถูึกที่ิ�งไปพร้อมก่บนำ�าใน
กระบวนการซ่กผ้า โดำยั่ไม�ก�อให้เกิดำความเป็นพ่ษก่บนำ�า รวมถึ่งเป็นการ
ลูดำการใช้ัถึง่พลูาสตกิท่ี่�ก�อให้เกดิำขยั่ะตดิำเช่ั�อเพ่�มข้�น ไม�ก�อให้เกดิำผลูกระที่บ
ต�อสิ�งม่ชัีวิตในนำ�าแลูะยั่�อยั่สลูายั่ไดำ้ตามธรรมชัาติแลูะชั�วยั่ลูดำข่�นตอนใน
การซ่กลู้าง หร่อการที่ำาลูายั่ดำ้วยั่การเผาซ้�งที่ำาให้เกิดำมลูภาวะที่างอากาศ

แลูะพ่ฒนาอยั่�างต�อเนื�องสามารถึเพ่�มค่ณภาพให้อิฐม่ความสามารถึใน
การร่บแรงที่่�สูงข้�น เพ่�มความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ม่นำ�าหน่ก
เบาลูง แต�ยั่่งคงไว้ซ้�งความแข็งแรง จากการพ่ฒนานว่ตกรรมน่� SCGP 
สามารถึลูดำค�าใชั้จ�ายั่จากการกำาจ่ดำเพ่�ม เป็นปีลูะ 2 ลู้านบาที่ต�อปี แลูะ
สร้างมูลูค�าจากการขายั่อิฐร่บแรงไดำ้ประมาณ 4.5 ลู้านบาที่ต�อปี

นอกจากน่�ยั่่งคงม่สินค้าที่่�ม่ผลูงานการออกแบบบรรจ่ภ่ณฑ์์ท่ี่�เป็นมิตร
ต�อสิ�งแวดำลู้อมแลูะได้ำรบ่รางวลู่ซ้�งสอดำคลู้องกบ่ที่่�หลูก่เศรษฐกิจหม่นเวียั่น 
ม่ต่วอยั่�างดำ่งน่�
BRING BOX BACK
จด่ำรบ่เศษกระดำาษ เพ่�อนำาท่ี่�งกลู�องรบ่แลูะเศษกระดำาษท่ี่�งหมดำมารีไซเคิลู
ที่ำาเป็นกระดำาษข้�นมาใหม�แลูะส�งมอบให้ลูกูค้านำาไปใช้ังานอก่คร่�ง เป็นการ
เพ่�มประสิที่ธิภาพการหม่นเวียั่นเศษกระดำาษกลู่บมารีไซเคิลูภายั่ใน
ระบบให้ดำ่ยั่ิ�งข้�น 
SCGP New Year Hamper
ตะกร้ากระดำาษสามารถึนำาไป Recycle ได้ำ 100% ม่นำ�าหนก่เบา ถึกูออกแบบ
มาเพ่�อที่ดำแที่นตะกร้าเดำิมในที่้องตลูาดำ สามารถึนำาตะกร้าที่่�ใชั้แลู้วไปใชั้
ให้เกดิำประโยั่ชัน์เป็นท่ี่�จด่ำเกบ็อป่กรณ์ในสำาน่กงานต�อได้ำ เป็น Compact- 
Work Station เพ่�อไว้รองรบ่กบ่กระแส Work from Home ในยั่ค่ปัจจบ่น่
CocoBucket – ถุงมะพัร้าวหายั่ใจไดำ้ 
ถึง่มะพร้าวนำ�าหอมไที่ยั่ที่่�คงความสดำของมะพร้าวให้นานข้�น ด้ำวยั่เที่คโนโลูยั่่
ของฟิูล์ูมท่ี่�ชั�วยั่ควบคม่การผ�านเข้าออกของก๊าซแลูะไอนำ�า ที่ำาให้มะพร้าว
หายั่ใจไดำ้แลูะคายั่นำ�าในปริมาณที่่�เหมาะสม เพ่�มอายั่่การวางขายั่ 
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โซลูชันิเศรษฐกิจหมุนิเวียั่นิ Circular Economy Solutions 
การออกแบบสนิค้าแลูะบริการตามหลูก่เศรษฐกจิหม่นเวียั่น โดำยั่ใช้ัที่รพ่ยั่ากร
ให้เกิดำประโยั่ชัน์สูงส่ดำต่�งแต�การออกแบบ เน้นลูดำการใชั้ที่ร่พยั่ากร 
ในขณะที่่�ให้ความม่�นใจว�าผลูิตภ่ณฑ์์ยั่่งคงความแข็งแรง ที่นที่านรวมถึ่ง
เสนอบริการในการเก็บสินค้าท่ี่�ใช้ังานแลู้วกลู่บเข้าสู�กระบวนการรีไซเคิลู  
“หร่อนำาไปผลูิตเป็นผลูิตภ่ณฑ์์ใหม�ที่่�ม่มูลูค�าสูงข้�น”
• Green Carton กลู�องลููกฟููกนำ�าหน่กเบา ดำ้วยั่เที่คโนโลูยั่่ผลูิตกลู�อง 
 นำ�าหน่กเบาเพ่�อบรรจ่ภ่ณฑ์์ท่ี่�ยั่่�งยั่ืน ใชั้กระดำาษในการผลูิตน้อยั่ลูง 
 ในขณะท่ี่�ยั่่งคงความแข็งแรงเที่�าเดิำม ความสามารถึในการปกป้อง 
 ผลิูตภ่ณฑ์์เที่�าก่น
 • ลูดำการใชั้กระดำาษอยั่�างน้อยั่ 25 กร่มต�อตารางเมตร
 • ใชั้ว่ตถึ่ดำิบน้อยั่ลูงแลูะใชั้พลู่งงานในการผลูิตน้อยั่ลูง
 • ร่กษาสิ�งแวดำลู้อมจากการต่ดำไม้ที่ำาลูายั่ป่า
 • ร่กษาแลูะเสริมสร้างค่ณสมบ่ติการวางซ้อนแลูะปกป้องผลูิตภ่ณฑ์์

• FybroZeal™ บรรจ่ภ่ณฑ์์กระดำาษท่ี่�ใชั้เยั่ื�อธรรมชัาติเป็นว่ตถึ่ดิำบ  
 ผ�านการเคลูือบดำ้วยั่สารเคม่ท่ี่�พ่ฒนาเป็นพ่เศษ สามารถึนำากลู่บมา 
 รีไซเคิลูแลูะยั่�อยั่สลูายั่ไดำ้ตามธรรมชัาติ เหมาะสำาหร่บผลิูตภ่ณฑ์์ที่่� 
 ไม�เส่ยั่ง�ายั่แลูะไม�ต้องการการปกป้องจากความชั่�นหร่อออกซิเจน 
• Green Offset Paper 100% Ecofiber กระดำาษกรีนออฟูเซ็ต 100%
 อ่โคไฟูเบอร์ กระดำาษไม�เคลูือบผิวสำาหร่บงานพ่มพ์ออฟูเซ็ต  
 โดำยั่ผลูิตจากเยั่ื�อ EcoFiber* ร้อยั่ลูะ100 ค่ณภาพสูง ม่ค่ณสมบ่ติ 
 ในการใชั้งานเที่่ยั่บเที่�ากระดำาษที่่�ผลูิตจากเยั่ื�อใหม�
• Post-Consumer Recycled Resin (PCR) การนำาเม็ดำพลูาสติก 
 ท่ี่�ผ�านการใชั้งานจากผู้บริโภคมาใชั้เป็นว่ตถึ่ดำิบเสริมในการผลูิต 
 บรรจ่ภ่ณฑ์์พอลูิเมอร์ ชั�วยั่ลูดำการใชั้เม็ดำพลูาสติกใหม� 

• บรรจุภัณฑ์์อ�ห้�รปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ม่การพ่ฒนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ 
 อาหารที่่�สะอาดำ ปลูอดำภ่ยั่ สามารถึส่มผ่สอาหารไดำ้โดำยั่ตรง ภายั่ใต้ 
 มาตรฐานกระบวนการผลูติระด่ำบสากลูแลูะได้ำรบ่การรบ่รอง GMP-EU  
 Standard เพ่�อตอบสนองความต้องการใชั้งานบรรจ่ภ่ณฑ์์ท่ี่�ม่การ 
 ขยั่ายั่ต่วอยั่�างต�อเนื�อง ท่ี่�งธร่กจิอาหารแลูะธร่กจิบริการอาหารเดำลูเิวอรี�  
 ที่่�ม่มากข้�นในสถึานการณ์ปัจจ่บ่น

*EcoFiber คือ เยั่ื�อกระดำาษท่ี่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อม โดำยั่นำาว่สด่ำท่ี่�ผ�านการใชั้งานแลู้ว  
มาค่ดำสรร จด่ำการแลูะควบค่มการผลูติอยั่�างม่ประสทิี่ธภิาพเพ่�อให้ได้ำเยั่ื�อกระดำาษท่ี่�ม่คณ่ภาพสงู

โซลูชันบัรรจ่ภัณฑ์แบับัครบัวงจร

• SCGP Recycle โซลููชั่นจ่ดำการว่สดำ่เหลูือใชั้ ม่�งม่�นเสริมความรู้แลูะ 
 สร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคม่ส�วนร�วมค่ดำแยั่กว่สด่ำเหลืูอใช้ัอยั่�าง 
 ถึูกต้องต่�งแต�ต้นที่าง เชั�น กระดำาษพลูาสติก แลูะอลููมิเน่ยั่ม เพ่�อนำา 
 กลูบ่ไปรีไซเคิลูเป็นผลูติภ่ณฑ์์ใหม� ใช้ัที่รพ่ยั่ากรอยั่�างค้่มค�าตามหลูก่ 
 เศรษฐกจิหม่นเวียั่น โดำยั่ร�วมมอืกบ่พน่ธมิตรเพ่�อขยั่ายั่การเข้าถึง่แลูะ 
 เพ่�มจำานวนว่ตถึ่รีไซเคิลูในการผลูิตอยั่�างถึูกต้องแลูะม่ประสิที่ธิภาพ

โซลูชันิสำาหรับังานิยั่อ่ยั่ Small Lot Solutions
การออกแบบแลูะผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์สำาหร่บสินค้าท่ี่�ม่การส่�งจำานวนน้อยั่
แลูะผลูิตตามคำาขอ เพ่�อตอบโจที่ยั่์ผู้ประกอบการรายั่ยั่�อยั่
Digital Printing การพ่มพ์ดิำจิที่ลู่ โซลูชูัน่สำาหรบ่ธร่กจิที่่�เคลูื�อนไหวเร็ว
การพ่มพ์ระบบดำจิิท่ี่ลูท่ี่�ม่ความคมชัด่ำ สส่น่สวยั่งาม ส่�งพ่มพ์โดำยั่ตรงจาก
ข้อมลููไฟูล์ูงาน ไม�ม่ข่�นตอนเตรียั่มแม�พ่มพ์ ชั�วยั่ลูดำเวลูาในการผลูติแลูะลูดำ
ข้อจำากด่ำด้ำานการผลิูตข่�นตำ�า จนกลูายั่เป็นความได้ำเปรียั่บที่างการแข�งขน่

โซลูชันิอำานิวยั่ความสะดำวก Convenience Solutions
การออกแบบแลูะพ่ฒนาสินค้าแลูะบริการเพ่�ออำานวยั่ความสะดำวกแก�
ลููกค้าแลูะผู้บริโภคตามไลูฟู์สไตลู์ที่่�เร�งรีบมากข้�นแลูะชั�วยั่ให้ผู้บริโภค
พบกบ่ความสะดำวกสบายั่ในที่ก่ข่�นตอนของการช็ัอปปิ�งแลูะการม่ส�วนร�วม
ของแบรนดำ์ก่บผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการ
• Eazy steamTM บรรจภ่่ณฑ์์แบบอ�อนต่วที่่�พ่ฒนากลูไกระบายั่แรงด่ำน 
 ไอนำ�าจากภายั่ในถึง่ โดำยั่ไม�ต้องต่ดำ เจาะ หร่อเปิดำถึง่ก�อนเข้าไมโครเวฟู  
 เหมาะก่บอาหารที่่�ต้องที่ำาให้ร้อนหร่ออ่�นให้ร้อนในเตา ไมโครเวฟู เชั�น  
 ซาลูาเปา เก่�ยั่ว บะจ�าง แลูะของหวาน

• Optibreath ถึง่บรรจภ่่ณฑ์์รก่ษาความสดำของผ่กแลูะผลูไม้ ชั�วยั่ยืั่ดำ 
 อายั่่ผลูิตภ่ณฑ์์ไดำ้นานข้�นเมื�อเที่่ยั่บก่บถึ่งที่่�วไป

SCGP ม่น่กออกแบบแลูะน่กวิจย่ั่แลูะพ่ฒนาท่ี่�ม่ความสามารถึเสนอสนิค้า บริการแลูะโซลูชู่ันให้กบ่ลูกูค้าท่ี่กกลู่�มภายั่ใต้การใช้ัที่รพ่ยั่ากรอยั่�างค้่มค�า 
แลูะกระบวนการผลูิตที่่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อม ต่�งแต�กระบวนการพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์จนถึ่งการส�งมอบให้ก่บลููกค้า
รวมที่่�งม่การเปิดำ SCGP Inspired Solutions Studio ศูนยั่์รวมนว่ตกรรมแลูะโซลููชั่นดำ้านบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�หลูากหลูายั่ของธ่รกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 
ชั�วยั่จ่ดำประกายั่ความคิดำให้ลููกค้าในการพ่ฒนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ใหม� ๆ แลูะม่ Designer ในการชั�วยั่ออกแบบผลูิตภ่ณฑ์์แลูะโซลููชั่น เพ่�อตอบโจที่ยั่์ 
ผู้บริโภคให้ไดำ้มากที่่�ส่ดำ
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โซลูชันิบัรรจุภัณฑ์์อัจฉริยั่ะ
การใชั้เที่คโนโลูยั่่การออกแบบ การพ่มพ์แลูะการผลูิตที่ำาให้บรรจ่ภ่ณฑ์์สามารถึนำามาใชั้เพ่�อว่ตถึ่ประสงค์เฉพาะนอกเหนือจากการถึือหร่อปกป้อง
ผลูิตภ่ณฑ์์

E-commerce Solutions โซลูชันิสำาหรับัธุรกิจอ่คอมเมิร์ซ 
โซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์ครบวงจร ร่บออกแบบแลูะผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์ ให้แก�
ธ่รกิจขายั่สินค้าออนไลูน์ บริษ่ที่อ่คอมเมิร์ซ แลูะธ่รกิจขนส�งสินค้า แลูะ
ยั่่งให้บริการโซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์แก�ธ่รกิจขนาดำเลู็กถึ่งขนาดำกลูางท่ี่�ขายั่
สินค้าผ�านระบบออนไลูน์ รวมที่่�งผู้ค้าปลู่กออนไลูน์อื�น ๆ ดำ้วยั่การขายั่
กลู�องไปรษณ่ยั่์แบบมาตรฐานแลูะผลิูตภ่ณฑ์์อื�น ๆ ท่ี่�จำาเป็นในการ
ขนส�ง 
• Dezpax เสนอสินค้าแลูะบริการสำาหร่บบรรจ่ภ่ณฑ์์อาหาร
• LocoPack ร่บออกแบบกลู�องบรรจ่ภ่ณฑ์์ แพคเกจจิ�ง กลู�องลู่ง  
 พ่มพ์ส่สวยั่ พ่มพ์ตามไซส์
• Doozy Shop

Marketing Event Solutions โซลูชันิกิจกรรมที่างการติลาดำ
โซลููชั่นพร้อมบริการครบวงจร ต่�งแต�การออกแบบ การผลูิต แลูะการ
ติดำต่�งไปจนถึ่งการรีไซเคิลูของใชั้แลู้ว บูธนิที่รรศการท่ี่�งหมดำที่ำาจาก
กระดำาษสามารถึประกอบ ถึอดำประกอบ ร่�อถึอนแลูะนำาไปรีไซเคลิูได้ำง�ายั่
• Booth & Exhibition
 บริการผลูิตแลูะติดำต่�งบูธเพ่�อใชั้ในงานนิที่รรศการ อ่เว้นที่์ หร่องาน 
 นำาเสนอต�าง ๆ รวมถ่ึงการออกแบบให้เหมาะก่บความต้องการของ 
 ลููกค้าแต�ลูะรายั่โดำยั่เฉพาะ

• Counter display
 ชั่�นวางสินค้าขนาดำเล็ูก สามารถึวางชั่�นวางสินค้าไดำ้ที่่นท่ี่ เพ่�อสร้าง 
 ความแตกต�าง ชั�วยั่จด่ำเรียั่งให้สินค้าให้เป็นระเบ่ยั่บแลูะส�งเสริมให้สนิค้า 
 ดำูสวยั่งาม ดำ่งดำูดำใจมากข้�น
• Merchandising display
 บรรจ่ภ่ณฑ์์เพ่�อการตกแต�งจ่ดำขายั่ ผลูิตมาจากแผ�นกระดำาษลููกฟููก  
 ออกแบบพ่เศษเหมาะสำาหร่บสินค้าหร่อวาระโอกาสน่�น ๆ โดำยั่เฉพาะ  
 ส�งเสริมให้จ่ดำวางจำาหน�ายั่ม่ดำูสวยั่งามแลูะสะดำ่ดำตา
• Dump bin
 บรรจภ่่ณฑ์์สำาหรบ่วางสนิค้าที่่�ถูึกออกแบบมาในรูปแบบของ Dump bin  
 เพ่�อให้สินค้ามองเห็นไดำ้ง�ายั่แลูะสะด่ำดำตามากกว�าการวางตามชั่�นวาง 
 สินค้าที่่�วไปสินค้าที่่�วไป

 

• Doozy Lifestyle
 สินค้าท่ี่�สะที่้อนเอกลู่กษณ์ของลููกค้าดำ้วยั่การผสานด่ำไซน์ท่ี่�สวยั่งาม 
 ควบคู�ก่บฟัูงก์ชั่�นการใชั้งานที่่�ลูงโดำยั่ใช้ักระดำาษที่่�ม่ความยืั่ดำหยั่่�นใน 
 การใชั้งานสูงเป็นว่สดำ่หลู่ก

• Odor lock บรรจ่ภ่ณฑ์์ต้านที่านการปลู�อยั่กลูิ�น ที่ำามาจากพลูาสติก 
 ชันิดำพ่ เศษท่ี่�สามารถึต้านที่านต�อการซ้มผ�านของกลูิ�น ท่ี่� ไม� 
 พึงประสงค์จากภายั่ในบรรจ่ภ่ณฑ์์สู�ภายั่นอกที่ำาให้สามารถึขนส�ง 
 ร�วมก่บสินค้าชันิดำอื�นไดำ้โดำยั่ไม�ม่การรบกวนเร่�องกลูิ�น

• Carbon black เนื�องจากอน่ภาคของคาร์บอนแบลูค (Carbon Black) 
 ม่โครงสร้างท่ี่�ให้การนำาไฟูฟู้าไดำ้ด่ำเยั่่�ยั่ม จ้งถึูกนำามาใชั้ใอ่ตสาหกรรม
 หม่กพ่มพ์แลูะเคลูือบ โดำยั่นำามาใชั้ผลูิตเป็นผงส่ของหม่กพ่มพ์แลูะ
 หม่กเคลูือบเพ่�อเป็นสารป้องก่นไฟูฟู้าสถึิต
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ผลการดำาเนินงานด้าน ESG ที่่�สำาคัญ ปี 2564

124
รายได้จากการขาย

พน่ลู้านบาที่

8,845/14,496
จำานวนพนักงาน

(ไที่ย / ต�างประเที่ศ)

คน

1,251
ค�าใช้จ�ายและเงินลงที่่น

ด้านสิ�งแวดล้อม

ลู้านบาที่
958
การลงที่่นเพ่�อ

การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม

ลู้านบาที่
44

สินค้าและบัริการที่่�เป็นมิตร
ต�อสิ�งแวดล้อมภายใน 
SCG Green Choice

สินค้า

EBITDA

21
พ่นลู้านบาที่

5,421
มูลค�าการจัดหา

ที่่�เป็นมิตรกับัสิ�งแวดล้อม

ลู้านบาที่
16
ผลูิตภ่ณฑ์์

ของมลููค�าจด่ำหา
11

56 5
โรงงานผลิต

แห�ง สำาน่กงานขายั่

คู�ธ่รกิจที่่�ได้รับัการประเมินความเส่�ยง
ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม
และการกำากับัดูแล

คู�ธ่รกิจที่่�ม่มูลูค�าการจ่ดำหา
มากกว�า 1 ลู้านบาที่

รอ้ยั่ลูะ

รอ้ยั่ลูะ

100
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55,315 ตน้

ปลูกป่าบักในพ่้นที่่�โรงงาน
และพ่้นที่่�นอกโรงงาน

ปริมาณของเส่ยจากกระบัวนการผลิต
ในประเที่ศไที่ยนำาไปฝังกลบั

ต่น

ลดปริมาณของเส่ยต�อตัน
ผลิตภัณฑ์ที่่�ต้องกำาจัดในประเที่ศไที่ย
โดยการเผาที่ำาลายโดยไม�ได้พลังงาน

เที่่ยั่บก่บปรมิาณ 
ณ ปีฐาน 255799.990

เที่่ยั่บก่บ ณ ปีฐาน 2563
ที่่�งธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่แลูะ
ต�างประเที่ศ

เที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2550

0.1 4.0
ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลดลง ปริมาณการใช้พลังงานที่่�ลดลง

ลู้านต่น
คาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า เพตะจูลู

2.4 5.8

0.608 0

580,000

2

570 28

0

1,817,6943,807,853

429

รายั่
ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมง

การที่ำางาน

รายั่
ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมง

การที่ำางาน

บาที่

รายั่

ฝ่ายั่ ศนูยั่์

รายั่

บาที่ลูบ.ม.

คน

อัตราการบัาดเจ็บัจาก
การที่ำางานถึึงขั้นหย่ดงาน 
ของพนักงานและคู�ธ่รกิจ

1,140 ที่่น ใน
62 โรงเรยีั่น

ที่่นการศึกษา
ช�วยเหลือเยาวชน

อัตราการเจ็บัป่วยและ
โรคจากการที่ำางานของ

พนักงาน

พัฒนาวิสาหกิจช่มชน - รายได้จาก
โครงการหัตถึกรรมจักสานจาก
วัสด่เหลือใช้ของโรงงาน

จำานวนอ่บััติเหต่ถึึงขั้น
เส่ยชีวิตในพ่้นที่่�ที่ำางาน 

ของพนักงานและคู�ธ่รกิจ

สร้างฝายชะลอน้ำา
ส�งเสริมการเรียนรู้

อาชีพในช่มชน

พนักงานอาสา

จำานวนการละเมิด
สิที่ธิมน่ษยชน

การสนับัสน่น
สินค้าช่มชน

โครงการน้ำา
เพ่�อการเกษตร

จำานวนพนักงานผ�านการเรียนรู้และ
ที่ดสอบัด้านจริยธรรมและสิที่ธิมน่ษยชน 
ผ�าน Ethics e-testing

100 %

30 ชั่มชัน

พัฒนาและขยายผล 
“ช่มชน Like (ไร้) ขยะ”

รอ้ยั่ลูะ

รอ้ยั่ลูะ รอ้ยั่ลูะ

20.7
สัดส�วนการใช้
พลังงานหม่นเวียน
รอ้ยั่ลูะ

14.2
สัดส�วนการนำาน้ำา
กลับัมาใช้ซ้ำา
รอ้ยั่ลูะ28.1

ปริมาณการใช้น้ำาที่่�ลดลง

ลู้าน
ลููกบากศ์เมตร

เที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2557

รอ้ยั่ลูะ

26.3
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Business Excellence
ประเภที่ Best Deal of the Year  
Awards ที่่�ม่ความยั่อดำเยั่่�ยั่มแลูะ 
โดำดำเดำ�นในการเสนอขายั่ห้่นสามญ่ 
เพ่�มท่ี่นต�อประชัาชันที่่�วไปเป็น 
คร่�งแรก (IPO) 

บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) 
แลูะบริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ 
ได้ำรบ่รางวลู่ชันะเลูศิจากการประกวดำออกแบบบรรจภ่่ณฑ์์ที่่�งในระด่ำบโลูก 
แลูะระด่ำบประเที่ศ ท่ี่�งน่�ม่รางว่ลูระด่ำบประเที่ศท่ี่�ให้ความสำาค่ญก่บหลู่ก 
เศรษฐกิจหม่นเวียั่นดำ้วยั่ เชั�น

บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) 
ได้ำร่บรางวัลเหรียั่ญที่องด้ำานความยั่่�งยั่ืน
จากการจ่ดำอ่นดำ่บของ EcoVadis ประจำา
ปี 2564

บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน)  
ไดำ้ร่บการประเมินความยั่่�งยั่ืนจากสถึาบ่น  
S&P Global โดำยั่ในป ี 2564 อยัู่ � ใน 
ระด่ำบ Sliver Class ในสาขาอต่สาหกรรม 
บรรจ่ภ่ณฑ์์

รางวัลระดำับัประเที่ศ 
ThaiStar Packaging Awards 2021  
จากกรมส�งเสริมอ่ตสาหกรรม กระที่รวง 
อ่ตสาหกรรม จำานวน 8 รางว่ลู ไดำ้แก�
• ประเภที่ Consumer Package
 จำานวน 6 รางว่ลู
• ประเภที่ Eco Package 
 จำานวน 2 รางว่ลู

บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) 
ไดำ้ร่บรางว่ลู Gmark Award 2021  
ประเภที่ Accessoriesand personal  
items for professional use จากผลูงาน  
Cure AIR SURE จด่ำโดำยั่ Japan Institute  
of Design Promotion

บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน)
ไดำ้ร่บการค่ดำเลูือกให้อยัู่�ใน 
“ร�ยชื่่�อหุ้้นยั�งยืน THSI” ประจำาปี 2564 
แลูะ ไดำ้ร่บรางว่ลู

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ แลูะ 
บริษ่ที่ตะว่นนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ ไดำ้ร่บ 
รางว่ลู Best Material Innovation  
Awards 2021 จาก World Corrugated  
Awards 2021 

รางวลั Sustainability Excellence  
ประเภที่ Rising Star Sustainability  
Awards ที่่�ม่การดำำาเนินธ่รกิจ 
ตามแนวที่างการพ่ฒนาอยั่�าง 
ยั่่� งยั่ืน จากตลูาดำหลู่กที่ร่พย์ั่ 
แห�งประเที่ศไที่ยั่

ความภาคภูมิใจ ปี 2564
บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) 
แลูะบริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ 
ไดำ้ร่บร�งวัล DEmark Award 2021 
ประเภที่กลู่�มผลูงานออกแบบบรรจ่ภ่ณฑ์์  
จำานวน 2 รางว่ลู จากผลูงาน Wealthy 
Orange Box (กลู�องส้มม่�งม่) แลูะผลูงาน  
CocoBucket (โคโค�บ่คเกต็) แลูะประเภที่ 
กลู่�มสินค้าอ่ตสาหกรรมแลูะดำิจิที่่ลู จาก 
ผลูงาน Cure AIR SURE จ่ดำโดำยั่กรม 
ส�งเสริมการค้าระหว�างประเที่ศ กระที่รวง 
พาณิชัยั่์
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บัริษัที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) และบัริษัที่สยามคราฟิที่์อ่ตสาหกรรม จำากัด
• รางวัลรองชนิะเลิศอันิดำับั 1
 ประเภที่ Best Practice in Clean Coal Use and Technology 
 จาก The ASEAN Centre for Energy (ACE)

• ไดำ้รับัรางวัลชนิะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021
 ประเภที่ ASEAN Coal Awards : การขนส�ง การจ่ดำการแลูะ
 การกองเก็บถึ�านหิน

บัริษัที่ในิ SCGP ไดำ้รับัรางวัลดำ้านิสถานิประกอบั
กิจการติ้นิแบับัดำ่เดำ่นิดำ้านิความปลอดำภัยั่ อาชีว
อนิามัยั่ และสภาพัแวดำล้อมในิการที่ำางานิ ประจำา
ปี 2564 จากกระที่รวงแรงงานิ

บัริษัที่ในิ SCGP ไดำ้รับัรางวัลดำ้านิสถานิประกอบั
กิจการดำ่เดำ่นิดำ้านิแรงงานิสัมพัันิธ์และสวัสดำิการ
แรงงานิปี 2564 จากกระที่รวงแรงงานิ

• บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ โรงงานว่งศาลูา บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน) โรงงานกาญจนบ่รี แลูะโรงงานปราจีนบ่รี แลูะ 
 บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ โรงงานว่งศาลูาไดำ้ร่บใบรับรองอุตส�ห้กรรมสีเขัียว (Green Industry) ระดับ 5 จากกระที่รวงอ่ตสาหกรรม
• Vina Kraft Paper Co., Ltd. ไดำ้ร่บการค่ดำเลูือกให้เป็น 1 ใน 5 องคื์กรที�มีก�รจัดก�รด้�นคืว�มเท่�เทียมท�งเพศ แลูะเป็น 1 ใน 100 องคื์กร 
 ของประเที่ศเวียั่ดำนามที�มีก�รจัดก�รคืว�มยั�งยืน จาก Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
• PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ได้ำรบ่รางวลู่ Green Industry Award 2021 จาก the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia
• Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company ไดำ้ร่บการค่ดำเลูือกเป็น Top 100 Best Place to Work in  
 Vietnam จ่ดำโดำยั่ VnEconomy แลูะ Vietnam Economic Times
• Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company ไดำ้ร่บร�งวัล Ho Chi Minh City Golden Brand Award  
 ที่่�ม่การสร้างแลูะพ่ฒนาแบรนดำ์สินค้าแลูะบริการในประเภที่อ่ตสาหกรรมยั่อดำเยั่่�ยั่ม จาก Ho Chi Minh City People’s Committee

โล่รางวัลระดำับัแพัลที่ินิัม
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานปที่่มธาน่ 

โล่รางวัลระดำับัเพัชร
• บริษ่ที่ไที่ยั่คอนเที่นเนอร์ระยั่อง จำาก่ดำ 

รางวัลเก่ยั่รติิบััติรระดำับัแพัลที่ินิัม
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานนวนคร
• บริษท่ี่กลู่�มสยั่ามบรรจภ่่ณฑ์์ จำากด่ำ โรงงานสม่ที่ธปราการ 
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานสงขลูา 
• บริษ่ที่พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ

รางวัลเก่ยั่รติิบััติรระดำับัเพัชร
• บริษ่ที่ไที่ยั่คอนเที่นเนอร์ ขอนแก�น จำาก่ดำ 
• บริษ่ที่ตะว่นนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ 
• บริษท่ี่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำากด่ำ (มหาชัน) โรงงานกาญจนบ่รี 

รางวัลเก่ยั่รติิบััติรระดำับัที่อง
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจภ่่ณฑ์์ จำากด่ำ โรงงานกำาแพงเพชัร 
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานปราจีนบ่รี 
• บริษ่ที่สยั่ามคราฟูท์ี่อต่สาหกรรม จำากด่ำ โรงงานวง่ศาลูา 
• บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำากด่ำ (มหาชัน) โรงงานปราจีนบ่รี 

รางวัลเก่ยั่รติิยั่ศสูงสุดำ
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานราชับ่รี 
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานปที่่มธาน่ 
• บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน) โรงงานกาญจนบ่รี
• บริษ่ที่สยั่ามฟูอเรสที่รี จำาก่ดำ 

รางวัลเชิดำชูเก่ยั่รติิ
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานนวนคร 

รางวัลระดำับัประเที่ศ
• บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ โรงงานสม่ที่รปราการ
• บริษ่ที่ตะว่นนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ
• บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ
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Sustainability
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RECOVERY SUSTAINABILITYRESPONSE
Phase 1

2020

2022

Phase 2 Phase 3

5 Step Risk Reduction • Control
• Active Finding
• Vaccination

• ATK Test
• Vaccinated
• SCGP COVID
 Health Pass

ระยะที่่�หนึ�ง มาตรการตอบัสนอง
(Response Phase)
หลูง่จากม่ประกาศเตือนจาก WHO SCGP ประกาศแต�งต่�งคณะที่ำางาน 
สถึานการณ์ฉก่เฉนิโควิดำ 19 ท่ี่นท่ี่ ประกอบด้ำวยั่ต่วแที่นผู้บริหาร พน่กงาน 
ผู้ม่ส�วนเก่�ยั่วข้องท่ี่�งหมดำ ท่ี่�งในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศ โดำยั่ม่การประชัม่ 
ต�อเนื�องที่่กส่ปดำาห์ เพ่�อเป้าหมายั่ในการกำาหนดำมาตรการ แนวปฏิิบ่ติ  
ลูดำโอกาสการเสย่ั่ชีัวิตแลูะจำานวนผู้ได้ำรบ่ผลูกระที่บในโรงงาน ชัม่ชัน หร่อ 
ผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อมแลูะต�อสง่คมที่่�อาจะนำาไปสู�การหยั่ด่ำชัะง่กของ 
ธ่รกิจ รวมถึ่งสร้างความเชั่�อม่�นให้ก่บลููกค้าแลูะผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่

ผู้ได้ำรบ่ผลูกระที่บต้องได้ำรบ่การดำแูลูรก่ษาท่ี่นท่ี่ โดำยั่ไม�แบ�งแยั่กเพศ เช่ั�อ
ชัาติ ศาสนา ไม�สร้างความเหลูื�อมลูำ�าสอดำคลู้องตามแนวที่างของ WHO 
แลูะมาตรการควบคม่โรคของกระที่รวงสาธารณสข่อยั่�างเคร�งครด่ำ

เปน็เวลูากว�าสองปไีดำส้รา้งความเสย่ั่หายั่ใหก้บ่ประเที่ศไที่ยั่ระด่ำบภมูภิาค
แลูะที่่�วโลูก แม้ในยั่ามวิกฤต SCGP ยั่่งเดำินหน้าสู�เป้าหมายั่ธ่รกิจคร่�ง
สำาคญ่คอื “เป็นผูู้น้ำ�ด้�นโซลูชัื่นบรรจุภณัฑ์์แบบคืรบวงจรในภูมภิ�คื ด้วย
นวัตกรรมสินคื้�และบริก�รที�ห้ล�กห้ล�ย คืวบคืู่กับก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย�่งยั�งยนืประเทศและระดบัส�กล ในก�รเสนอผู้ลติภณัฑ์บ์รรจภุณัฑ์์
ห้ล�กห้ล�ยสำ�ห้รบัผูู้บ้ริโภคื ด้วยนวตักรรมที�มคีืว�มยั�งยนื” แลูะม่�งม่�นนำาพา
พน่กงาน ลูกูค้า คู�ธ่รกิจ ก้าวผ�านวิกฤตโรคระบาดำโควิดำ 19 น่�ไปได้ำด้ำวยั่กน่ 

SCGP ประเมินแลูะเฝ้่าระว่งความเส่�ยั่งท่ี่�จะเกิดำข้�นก่บธ่รกิจสมำ�าเสมอ  
พร้อมสร้างมาตรการป้องก่นเพ่�อรองร่บสถึานการณ์ต�าง ๆ ที่่�อาจ 

ส�งผลูกระที่บต�อธ่รกิจตามกรอบแนวที่างการบริหารงานสู�ความยั่่�งยั่ืน  
SDG ข้อท่ี่� 3 การม่ส่ขภาพแลูะความเป็นอยัู่�ท่ี่�ด่ำ ดำ้วยั่มาตรฐานของ  
World Health Organization (WHO) สอดำคลู้องก่บแนวที่างการลูดำ 
ภ่ยั่พบ่่ติของ United Nations Office for Disaster Risk Reduction  
(UNDRR) ตามกรอบเป้าหมายั่ Sendai Framework 2015-2030  
เพ่�อสร้างสมด่ำลูระหว�าง เศรษฐกิจ สิ�งแวดำลู้อมแลูะส่งคม ตามหลู่ก  
บรรษ่ที่ภิบาลูการปฏิิบ่ติงานใชั้หลู่ก 4C ประกอบดำ้วยั่

การเดำินิหนิ้าสู่เป้าหมายั่ธุรกิจไดำ้สำาเร็จในิที่่ามกลางวิกฤติ
คือ คุณค่าองค์กรที่่�แที่้จริง  

การบัริหารความเส่�ยง
ในช�วงการแพร�ระบัาดของ
โรคโควิด 19 แบั�งเป็น
3 ระยะคือ

ขัจัดโอก�สติดเชื่่้อ (Eliminate) เน้นระบบ DMHTTA ที่่�กำาจ่ดำโอกาส 
การติดำเชั่�อแลูะมาตรการปิดำโอกาสเส่�ยั่ง เชั�น ปิดำสถึานที่่�เส่�ยั่ง งดำหร่อ 
ห้ามจด่ำกจิกรรมที่่�มค่วามเส่�ยั่งภายั่ใต้ Hierarchy of Controls During  
COVID-19 หร่อ ตรวจสอบระบบระบายั่อากาศดำ้วยั่แผ�นกรอง HEPA  
filter ที่่�ไดำ้มาตรฐาน ASHRAE

ตรวจห้�และคืวบคืมุ (Detect and Control) เน้นการต่ดำแยั่กกลู่�มเส่�ยั่ง 
หร่อผู้ต้องสงส่ยั่ดำ้วยั่ Self Declaration ก�อนเข้าพ่�นที่่�แลูะติดำตามการ 
ระบาดำในที่้องถึิ�น (Sentinel Surveillance) มาประเมินแลูะตรวจหา 
ผู้เชั่�อมโยั่งแลู้วนำามาที่ดำสอบการติดำเชั่�อดำ้วยั่ระบบ RT-PCR แลูะ ATK  
อยั่�างต�อเนื�อง 

ส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ของพน่กงาน  
ลููกค้า คู�ธ่รกิจ แลูะ ส่งคมแลูะชั่มชัน 
ท่ี่�อยัู่�ร�วมก่น สร้างความเชั่�อม่�นไว้ 
วางใจไดำ้ในผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการท่ี่� 
ปลูอดำภ่ยั่

กำาหนดำมาตรการแลูะแนวปฏิิบ่ติ  
ลูดำความเส่�ยั่ง ปฏิิบ่ติตามมาตรการ 
ภาคร่ฐอยั่�างเคร�งคร่ดำ

ประเมินสถึานการณ์ลู�วงหน้า วางแผน 
ดำำาเนินงานธ่รกิจให้ตอบสนองต�อ 
ความต้องการลููกค้าไดำ้  

สื�อสารให้เข้าถึ่งแลูะเข้าใจ ไม�เกิดำ 
ความตระหนก สามารถึสร้างความ 
ตระหน่กในการป้องก่นตนเองแลูะ 
ครอบคร่วไดำ้

ห�วงใย ควบัค่ม สื�อสารประเมินสถึานการณ์ล�วงหน้า
CARE CONTROL CONTINGENCY COMMUNICATION

ธ่รกิจสำาเร็จได้ที่�ามกลาง
วิกฤตการณ์โรคโควิด 19



18 SCGP SD REPORT 2021

ขั�นิติอนิที่่� 1 ก�รคืวบคืุม (Control)
เพ่�อตรวจสอบ (Test) รก่ษา (Treat) ตดิำตาม (Tracking) ดำแูลู (Take care) 

ขั�นิติอนิที่่� 2 ก�รคื้นห้�ผูู้้ติดเชื่่้อ (Active Finding)
เพ่�อความรวดำเร็ว แม�นยั่ำาแลูะเคารพสิที่ธิบ่คคลู ม่�งควบค่มการระบาดำ
ไม�ให้ส�งผลูกระที่บในวงกว้าง

ขั�นิติอนิที่่� 3 ก�รรับวัคืซีน (Vaccination)
ส�งเสริมให้ท่ี่กคนไดำ้ร่บว่คซีนเพ่�อความปลูอดำภ่ยั่ต�อชัีวิตแลูะที่ร่พยั่์สิน
ของตนเอง ครอบคร่ว ชั่มชัน โดำยั่ไม�ม่การบ่งค่บแลูะไม�ม่ความเหลูื�อมลูำ�า
ที่างส่งคม

การตอบัโต้สถึานการณ์ฉุ่กเฉุิน (Emergency Response) 
ความร่นแรง 5 ระดับั

การค่ดำแยั่ก 
(Screening)

S1
การจ่ดำพ่�นที่่�
ความปลูอดำภ่ยั่ 
(Zoning)

S2
Bubble and Seal
S3

Factory Isolation
S4

การปิดำโรงงาน
(Shutdown Plant)

S5

ก�รป้องกัน (Prevention) เน้นที่ำางานผ�านดำิจิที่่ลู ไร้ส่มผ่ส ผ�าน Gate  
control ควบค่มที่่�จ่ดำเข้าออกดำ้วยั่เที่คโนโลูยั่่การจดำจำาหน้า (Face  
recognition) การตรวจสอบการใส�หน้ากากอนาม่ยั่ (Mask detection)  
การค่ดำกรองการร่บว่คซีนผ�าน Health Pass ปร่บกระบวนการที่ำางาน  
เชั�น ระบบ Drive thru เพ่�อส�งสินค้าโดำยั่ไม�ต้องลูงจากรถึ 

ก�รบรรเท� (Mitigation) เพ่�อเป็นการลูดำผลูกระที่บท่ี่�อาจเกดิำข้�น จ้งได้ำ 
จด่ำให้ม่การซ้อมแผนฉก่เฉนิต่�งแต�ระด่ำบเบื�องต้นไปจนถ่ึงวิกฤต (Full scale  
Exercise) เพ่�อที่ดำสอบข่�นตอนการที่ำางาน การสื�อสารในยั่ามวิกฤต (Crisis  
Communication) ให้ได้ำตามแผนบริหารความต�อเนื�องที่างธร่กิจแลูะนำา  
After Action Review มาปร่บปร่งพ่ฒนาให้ม่ประสิที่ธิภาพยั่ิ�งข้�น

การตอบโด้ำการระบาดำรน่แรงกำาหนดำไว้ตามลูำาด่ำบ ภายั่ใต้การควบค่มแลูะ 
ส่�งการของ Local management team (LMT) บริหารความสมดำ่ลูยั่์ 
ของการดูำแลูพน่กงานแลูะธ่รกิจสามารถึตอบสนองลูกูค้าได้ำอยั่�างต�อเนื�อง  
ภายั่ใต้การกำาก่บดำูแลูของเจ้าหน้าที่่�ภาคร่ฐเพ่�อให้สอดำคลู้องก่บ
กฎหมายั่แลูะปลูอดำภ่ยั่ข่�นสูงส่ดำ

ระยะที่่�สอง มาตรการช�วงเวลาฟิื้นตัว 
(Recovery Phase) 

เป็นระยั่ะที่่�เตรียั่มการในปี 2565 ในการผ�านพ้นวิกฤตโรคระบาดำโควิดำ  
19 โดำยั่สร้างเสาหลู่กให้เกิดำรากฐานแห�งความม่�นคงดำ้านส่ขภาพ ให้เป็น  
Health Literacy Onganization เพ่�อการเดำินหน้าธ่รกิจอยั่�างม่�นคง 
แลูะยั่่�งยั่ืน เชั�น การให้ความรู้เร่�องส่ขภาพตามมาตรฐานประเที่ศไที่ยั่ 
แลูะสากลูแลูะให้ม่ค�าการที่ดำสอบความรู้ท่ี่�ไม�น้อยั่กว�า ร้อยั่ลูะ 80 ในปี  
2564 ซ้�งเป็นปีฐาน

จากวิกฤตคร่�งน่� SCGP ไม�ม่การปิดำสถึานประกอบการ ผลูการตรวจ 
ผู้ติดำเชั่�อของพน่กงานท่ี่�งประเที่ศอยัู่�ในระด่ำบที่่�ตำ�ากว�าเกณฑ์์มาตรฐานที่่� 
กระที่รวงสาธารณส่ขกำาหนดำ (ณ ว่นที่่� 31 ธ่นวาคม 2564) สามารถึ 
ผลูติสนิค้าจด่ำส�งได้ำถึง่กลู่�มลูกูค้าได้ำด้ำวยั่ความพร้อมแลูะความปลูอดำภ่ยั่ 
ต�อผู้ใชั้งาน 

ระยะที่่�สาม มาตรการสู�ความยั�งยืน
(Sustainability Phase)

โปรดดูรายละเอ่ยดเพิ่มเติม
เอสซีจีโมเดำลู อยัู่�ก่บโควิดำ 19 ยั่่คใหม�
อยั่�างสมาร์ที่แลูะปลูอดำภ่ยั่

SCAN ME ระยะเวลามาตรการสู�ความยั�งยืน

เพ่�อการพัฒนาที่่�ยั�งยืน
อยู�กับัโควิด 19 อย�างชาญฉุลาด

โปรดดูรายละเอ่ยดเพิ่มเติม
เอสซีจีโมเดำลู อยัู่�ก่บโควิดำ 19 ยั่่คใหม�
อยั่�างสมาร์ที่แลูะปลูอดำภ่ยั่

สร้างความไว้วางใจ

1. ไที่ยั่หยั่่ดำโควิดำ & ปลูอดำโควิดำ 
 ไม�กระที่บชั่มชันแลูะสิ�งแวดำลู้อม

หลกัประกันิสขุภาพัถ้วนิหน้ิา

2. ฉ่ดำว่คซีนไดำ้ครบถึ้วน
3. ปลูอดำคลูส่เตอร์ตดิำเช่ั�อ 2/3 < 5% 
 หร่อ 10 คนหร่อนานกว�า 14 ว่น
4. อ่ตราการเส่ยั่ชัีวิตเป็นศูนยั่์

ความต่ิอเนืิ�องที่างธรุกจิ

5. ผู้ม่ส�วนได้ำส�วนเสย่ั่ / คู�ธ่รกจิตลูอดำ
 ห�วงโซ�อป่ที่าน / การส�งมอบผลูติภ่ณฑ์์
 ให้ก่บลููกค้า SLA (BCM)

สงัคมและวฒันิธรรม

6. ส�งเสริมความรู้ดำ้านส่ขภาพ (HL)

เปิดำที่ำาสถานิที่่�
ที่ำาการอยั่่างดำ่

การเติรียั่มความพัร้อม
ดำ้านิสุขภาพั

ข้อมูลและการสื�อสาร
อัจฉริยั่ะ

กลไกอัจฉริยั่ะและ
การม่ส่วนิร่วม

1. ค้นหาอยั่�างรวดำเร็ว
2. การเฝ่้าระว่งติดำตาม 
3. Bubble & Seal
4. Health Pass
5. Gate Control
6. Drive - thru
7. Online Self  
 Declaration

1. Herd Immunity
2. ยั่กระด่ำบสถึานพยั่าบาลู
3. พ่ฒนา Medical  
 Teams ท่ี่มแพที่ย์ั่
4. การจ่ดำการของเสย่ั่ติดำเช่ั�อ

1. การสื�อสารภายั่ใน
2. แบบสำารวจส่ขภาพ
3. ระบบเตอืนภ่ยั่ลู�วงหน้า 
 (EWS)

1. การตอบสนองท่ี่�เป็นมติร
 สิ�งแวดำลู้อม
2. ธรรมาภิบาลูแลูะชั่มชัน

ระบับัควบัคุม
อัจฉริยั่ะ

1. การดำำาเนินการเพ่�อ
 ปลูอดำจากโควิดำ +/-
 • ค่ดำกรอง
 • ประเมินตนเองก�อน
 เข้าสถึานที่่�ที่ำางาน
2. สถึานท่ี่�ที่ำางานแบบผสม 
 (Hybrid)
3. การปฏิิบ่ติตามกฎ
 ระเบ่ยั่บในที่้องถึิ�น



SCGP SD REPORT 2021 19

เศรษฐกิจหม่นเวียน

1. การพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการแบบเศรษฐกิจหม่นเวียั่นเพ่�อ 
 สร้างแลูะร่กษาค่ณค�าหลู่กของว่สดำ่สูงส่ดำ
2. ส�งเสริมการใช้ัวส่ด่ำชีัวภาพหร่อวส่ด่ำที่ดำแที่นท่ี่�สามารถึนำากลูบ่มา 
 รีไซเคิลูไดำ้
3. วิจ่ยั่แลูะพ่ฒนานว่ตกรรมเพ่�อยั่ืดำอาย่ั่สินค้าแลูะส�วนประกอบ 
4. ใชั้แพลูตฟูอร์มการแบ�งปัน (Sharing Platform) เพ่�อใชั้ 
 ที่ร่พยั่ากรให้ค่้มค�าที่่�ส่ดำ
5. ร�วมมือ ก่บ ลููกค้า พ่นธมิตรธ่รกิจ ตลูอดำห�วงโซ�อ่ปที่านในการ 
 บริหารที่ร่พยั่ากรอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ
6. รวบรวมแลูะจ่ดำการของเส่ยั่เพ่�อนำากลู่บมาใชั้ใหม�
7. ปร่บเปลู่�ยั่นการสร้างธ่รกิจตามแนวคิดำที่ำาสินค้าให้เป็นบริการ  
 (Product as a Service) 
8. เข้าร�วมเป็นสมาชิัก เคร่อข�ายั่ องค์กรระด่ำบประเที่ศแลูะนานาชัาติ  
 เพ่�อผลูก่ด่ำนการดำำาเนินงานให้บรรลูเ่ป้าหมายั่ร�วม ตามหลูก่เศรษฐกิจ 
 หม่นเวียั่น  

กลย่ที่ธ์

นำาที่รัพยากรกลับัมาใช้ใหม�
นำ�วัตถุุดิบ ทรัพย�กร และ
พลังง�น จ�กสินคื้�ห้ร่อ
ผู้ลพลอยได้เห้ลือใชื่้จ�ก
กระบวนก�รผู้ลิต
กลับม�ใชื่้ให้ม่

แพลตฟิอร์มการแบั�งปัน
เพ่�มอัตร�ใชื่้ประโยชื่น์สินคื้� บริก�ร 
ห้ร่อโซลูชื่ัน โดยก�รใชื่้ง�นร่วมกัน 
เขั้�ถึุงได้ ห้ร่อเป็นเจ้�ขัองร่วมกันได้

ยืดอาย่สินค้า 
ยืดอ�ยุก�รใชื่้ง�นสินคื้�และส่วนประกอบ
ด้วยก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์์ที�ชื่่วยรักษ�
คืุณภ�พคืว�มสดให้ม่ให้้สินคื้�มีอ�ยุใชื่้
ง�นย�วน�นขั้้น

ที่ำาสินค้าให้เป็นบัริการ 
เสนอบริก�รแทนก�รขั�ย
สินคื้� เพ้�อส�ม�รถุใชื่้
ประโยชื่น์และนำ�ทรัพย�กร
กลับสู่วงจรก�รผู้ลิต
ได้สูงสุด

ที่รัพยากรหม่นเวียน
ใชื่้พลังง�นทดแทน วัสดุชื่ีวภ�พ ห้ร่อ
วัสดุที�รีไซเคืิลได้ ทดแทนวัสดุที�ต้องใชื่้ได้
คืรั�งเดียวห้ร่อวัสดุที�มีส�รพ่ษ

ฟ้�นฟู
และปรับปรุง

ขัั�นตอนให้้ดีขั้้น

นำ�กลับม�
ใชื่้ให้ม่

ซ่อมแซม
และปรับเปลี�ยน

ก�รใชื่้ง�น

ก�รขั�ยสินคื้� 
และวัสดุเก่� 
ที�ยังใชื่้ง�นได้

กระบวนก�รผู้ลิต
และก�รนำ�ทรัพย�กร

กลับม�ใชื่้ให้ม่

ใชื่้และ
แบ่งปัน

อ้างอิงจาก CEO GUIDE TO THE CIRCULAR ECONOMY, WBCSD

SCGP นำาหลูก่เศรษฐกจิหม่นเวียั่น (Circular Economy) มาเป็นแนวที่าง  
การดำำาเนินธ่รกิจด้ำวยั่ความตระหน่กในความร่บผิดำชัอบของการบริโภค  
แลูะการผลูิตตามเป้าหมายั่ท่ี่� 12 การพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยืั่นขององค์การ 
ประชัาชัาติ การม่�งสู�เป้าหมายั่ของโลูกร�วมกน่คร่�งน่� เป็นการดำำาเนนิการ  
แข�งข่นก่บเวลูา เพ่�อแก้ไขปัญหาสิ�งแวดำลู้อมจากสภาพภูมิอากาศที่่� 
เปลู่�ยั่นแปลูงแลูะการขาดำแคลูนที่ร่พยั่ากร จ้งม่ความจำาเป็นการบริหาร 
จ่ดำการ เพ่�อให้การนำาที่รพ่ยั่ากรท่ี่�ม่จำากด่ำ ไม�ว�า นำ�า หร่อพลูง่งาน หร่อ  
วต่ถึดิ่ำบมาใช้ัอยั่�างมป่ระสทิี่ธิภาพแลูะเกิดำประโยั่ชัน์สูงสด่ำ โดำยั่เริ�มต้นต่�งแต� 
การวางแผน การออกแบบ การเลูอืกใช้ัวส่ด่ำการผลูติที่่�เป็นมติรต�อสิ�งแวดำลู้อม  
การจ่ดำการของเส่ยั่ แลูะการนำากลู่บมาเป็นว่ตถึ่ดิำบใหม�ในการผลิูต  
(Recyclable) การดำำาเนนิการ เศรษฐกิจหม่นเวียั่น (Circular Economy)  
อยั่�างม่ประสิที่ธิภาพน่�น ต้องการความร�วมมือก่บองค์กร พ่นธมิตร  
คู�ค้า ตลูอดำห�วงโซ�อป่ที่าน รวมท่ี่�งการปลูกูจิตสำาน่กผู้บริโภค ให้คำาน่งถึง่  
ความปลูอดำภย่ั่ คณ่ภาพชีัวิตท่ี่�ดำ ่เพ่�อรก่ษาไว้ซ้�งธรรมชัาติ แลูะสิ�งแวดำลู้อม 
ท่ี่�ด่ำ บนพ่�นฐานหลูก่การของเศรษฐกิจหมน่เวียั่น เพ่�อความยั่่�งยืั่นของการ
ใช้ัที่ร่พยั่ากรในอนาคตดำ้วยั่

ห�วงโซ�ค่ณค�า
แห่งการหมุนิเวียั่นิ

ผลการดำาเนินงานปี 2564เป้าหมาย
ส่ดำส�วนปริมาณบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�สามารถึ
รีไซเคิลูไดำ้ ใชั้ซำ�าไดำ้ หร่อสลูายั่ต่วไดำ้

ขัองปริม�ณ
บรรจุภัณฑ์์ทั�งห้มด100% 2568

ในปีเท่�กับ

ส่ดำส�วนปริมาณบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�สามารถึ
รีไซเคิลูไดำ้ ใชั้ซำ�าไดำ้ หร่อสลูายั่ต่วไดำ้

ขัองปริม�ณ
บรรจุภัณฑ์์ทั�งห้มด99.7%

เท่�กับ
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โครงการ ข.ขวดำพ่พเพอร์ มารีไซเคลิู เป็นความร�วมมอืระหว�างบริษ่ที่พ่พเพอร์  
แลูะบริษ่ที่คอนเิมก จำากด่ำ (Conimex) ส�งเสริมให้ผู้บริโภคสนิค้า นำาขวดำ 
พลูาสตกิหลูง่ใช้ัผลิูตภ่ณฑ์์หมดำแลู้วกลูบ่มารีไซเคิลู (Post – Consumer  
Recycled Resin (PCR) เพ่�อใช้ัเป็นวต่ถึดิ่ำบในการผลิูตสินค้าของ Conimex  
ต�อไป ว่ตถึ่ประสงค์โครงการเพ่�ออน่ร่กษ์สิ�งแวดำลู้อมแลูะลูดำจำานวนขยั่ะ 
พลูาสติกแบบใชั้คร่�งเด่ำยั่วแลู้วที่ิ�ง โดำยั่จะนำาเม็ดำพสาสติกท่ี่�ไดำ้ร่บจาก 
โครงการ ข.ขวดำพ่พเพอร์ มารีไซเคิลู น่� ไปข้�นรูปเป็นบรรจภ่่ณฑ์์พ่พเพอร์ 
มาตรฐานใหม� แลูะผูส้�งผลูติภ่ณฑ์์จำานวน 5 ขวดำ เข้าร�วมโครงการ จะได้ำรบ่ 
กระเป๋าผ้าจากพ่พเพอร์เป็นของรางวลู่ โครงการน่� เป็นตว่อยั่�างความร�วมมอื 
ของผู้ผลูติแลูะผู้บริโภค เพ่�อสร้างจิตสำาน่กให้เหน็คณ่ค�าของเหลูอืใช้ั จาก
ขยั่ะสู�ที่ร่พยั่์ (Turn Waste to Value) เป็นอยั่�างดำ่

ที่รัพยากรหม่นเวียน 
หมุนิใช้ให้คุ้ม ยั่ืดำอายัุ่การใช้งานิให้ยั่าวนิานิ

ที่ำาให้ไดำ้ประโยั่ชัน์ที่างเศรษฐกิจเพ่�ม
สามารถึขยั่ายั่ตลูาดำใหม� เพ่�อเป็น
ว่ตถึ่ดำิบสำาหร่บ ผลูิตภ่ณฑ์์ อื�นๆ

ลููกค้าแลูะผู้บริโภคสามารถึ ลูดำต้นที่่น
ไดำ้จากการนำาไปเป็นว่ตถึ่ดำิบ 
ในกระบวนการผลิูตของลููกค้า 
แลูะเป็นการเสริมภาพลู่กษณ์

การเป็นผู้ร่กษาสิ�งแวดำลู้อมอ่กดำ้วยั่

การนำาที่รัพยากรกลับัมาใช้ใหม� ด้วยความร�วมมือ พันธมิตรธ่รกิจ และประชาชน
โครงการ “รวมใจสู้โควิดำ เปล่�ยั่นิกระดำาษเป็นิเติ่ยั่งสนิามกระดำาษ SCGP”
จากสถึานการณ์การแพร�ระบาดำของ โรคโควิดำ 19 ม่จำานวนผู้ป่วยั่ติดำเชั่�อที่วีข้�นสูงรายั่ว่น กระที่รวงสาธารณส่ข ประเที่ศไที่ยั่ ม่ความจำาเป็นต้องจ่ดำ 
โรงพยั่าบาลูสนามรองร่บผู้ป่วยั่ ในพ่�นที่่�ต�าง ๆ ที่่�วประเที่ศไที่ยั่ SCGP ไดำ้สร้างนว่ตกรรมเต่ยั่งสนามเพ่�อชั�วยั่ให้การจ่ดำต่�งโรงพยั่าบาลูสนามเพ่�อ 
รองร่บผู้ป่วยั่ไดำ้ที่่นสถึานการณ์ “เติ่ยั่งสนิามกระดำาษ SCGP” ที่่�ผลูิตจากกระดำาษรีไซเคิลู 100 % นำ�าหน่กเบาเพียั่ง 14 กิโลูกร่ม ขนส�งสะดำวก แลูะ
ประกอบง�ายั่ใน 8 นาที่่โดำยั่ไม�ต้องใชั้กาว แลูะเปิดำโอกาสให้องค์กรแลูะประชัาชันที่่�วไปม่ส�วนร�วมในการชั�วยั่เหลูือส่งคมน่� แลูะเป็นการปลููกฝ่ัง
จิตสำาน่ก เร่�องการร่กษ์โลูก ร่กษ์สิ�งแวดำลู้อม ผ�านโครงการ “รวมใจสู้โควิดำ เปล่�ยั่นิกระดำาษเป็นิเติ่ยั่งสนิามกระดำาษ SCGP” โดำยั่การให้ความรู้
แลูะสร้างความเข้าใจท่ี่�ถึูกต้องเก่�ยั่วก่บการใชั้แลูะจ่ดำการก่บว่สด่ำประเภที่กระดำาษท่ี่�เหลูือใชั้ เพ่�อหม่นเวียั่นนำาที่ร่พยั่ากรกลู่บมาใชั้ใหม�อยั่�างม่
ค่ณค�า ม่องค์กรที่่�เข้าร�วมโครงการที่่�งสิ�น 150 รายั่ รวมถึ่งเปิดำจ่ดำร่บสาธารณะ เพ่�อให้ประชัาชันที่่�วไปไดำ้ม่ส�วนร�วมที่่�งสิ�นกว�า 1,800 แห�ง สามารถึ
จ่ดำเก็บเศษกระดำาษที่่�ม่ผู้นำามาส�งมอบรวมที่่�งสิ�น 450 ต่น ในระยั่ะเวลูาดำำาเนินโครงการ (28 เมษายั่น – พฤษภาคม 2564)

นำาที่รัพยากรกลับัมาใช้ใหม� 
โรงงานิรีไซเคิลเม็ดำพัลาสติิก 
(Plastic Recycle Plant Project) ที่่� Fajar Surya 
Wisesa Paper (FAJAR) ประเที่ศอินิโดำนิ่เซียั่
ตามนโยั่บายั่ของ SCGP ที่่�ส�งเสริมการปฏิิบ่ติงานตามหลู่กเศรษฐกิจ 
หม่นเวียั่น ที่่� โรงงาน Fajar Surya Wisesa Paper, อินโดำน่เซียั่  
ได้ำดำำาเนนิโครงการ การใช้ัเมด็ำพลูาสตกิท่ี่�เกดิำจากกระบวนการผลูติกระดำาษ 
ในโรงงานหม่นเวียั่นกลูบ่มาใช้ัประโยั่ชัน์เป็นผลิูตภ่ณฑ์์ใหม� แที่นการนำาไป 
เผาเป็นเช่ั�อเพลิูงในเตาเผา (Incinerator) หร่อ ท่ี่�หม้อต้มไอนำ�า (Boiler)  
เพ่�อลูดำการฝ่ังกลูบขี�เถึ้า ลูดำค�าใชั้จ�ายั่ในการกำาจ่ดำ แลูะบรรเที่าปริมาณ 
ก๊าซเร่อนกระจกสู�ชั่�นบรรยั่ากาศ ความเชีั�ยั่วชัาญ/ศ่กยั่ภาพในการพฒ่นา
แลูะผลูิตของ FAJAR เอง จ้งไดำ้ติดำต่�งโรงงานรีไซเคิลูเศษพลูาสติก  
(Plastic Recycle Plant) เป็นเคร่�องแรกของ SCGP ในการจ่ดำการ 
เศษพลูาสติก ที่่�กำาลู่งผลูิตขนาดำ 250 ต่น/ว่น

ลดการใช�
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ฟอกเยื่อกระดาษ

กิโลกรัม5

ลดขยะจาก
กระดาษ
ตัน1

ลดการใช�
น้ำมันเตา

ลิตร30

เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน BOXESBOXESBOXES
การรีไซเคิล
กระดาษ 11ตัน

ลดอะไรได�บ�าง1การรี
กระด

เป�นเป�นเป�น
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กำจัดแบบ
ขยะติดเชื้อ
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ขั�นิติอนิการรับัคืนิขวดำพัิพัเพัอร์

3. ติิดำชื�อ-นิามสกุล ที่่�อยัู่่และ
เบัอร์โที่รศัพัที่์ให้ครบัถ้วนิ

2. ล้างที่ำาความสะอาดำแล้วใส่
รวมเป็นิ 1 ถุง

1. นิำาขวดำพัิพัเพัอร์ที่่�ใช้แล้ว
ลอกสติิ๊กเกอร์ข้างขวดำออก

4. ส่งขวดำเปล่าคืนิที่างไปรษณ่ยั่์
หร่อ นำาขวดำมาคืนที่่�จ่ดำร่บขวดำ

@อาคาร UM Tower 
ชั่�น 1 ถึนนรามคำาแหง 

(ใกลู้แอร์พอร์ตลูิ�ง รามคำาแหง)

Service Solutions
SCGP Recycle เป็นบริการ Solutions ที่่� SCGP จ่ดำเตรียั่มให้ก่บ
พน่ธมติร เพ่�อใช้ัเป็นชั�องที่างการติดำต�อสื�อสารการรบ่บริการแลูะรบ่ที่ราบ
ข้อมลููการคด่ำแยั่กวส่ด่ำเหลูอืใช้ัเพ่�อนำากลูบ่มารีไซเคิลูอยั่�างถูึกวิธ่ ครบวงจร 
ตามแนวที่างเศรษฐกจิหมน่เวียั่น เชั�น กระดำาษเหลูอืใช้ั พลูาสตกิเหลูอืใช้ั 
แลูะวส่ดำเ่หลูอืใช้ัอื�น ๆ ท่ี่�สามารถึสร้างมลููค�าเพ่�มได้ำเมื�อได้ำรบ่การจด่ำการ
อยั่�างถึกูต้อง รวมที่่�งม่บริการให้ข้อแนะนำาแนวที่างการพฒ่นาปรบ่ปรง่เพ่�อ
เข้าใจถึง่กระบวนการจด่ำการวส่ด่ำเหลูอืใช้ัได้ำอยั่�างถูึกต้องแลูะม่ประสทิี่ธภิาพ
SCGP Recycle ได้ำประสานงานแลูะร�วมมอืกบ่พน่ธมิตร พฒ่นาระบบ Eco 
System โดำยั่การเพ่�มชั�องที่างให้บริการแก�ผูบ้ริโภค จด่ำวางจด่ำ Drop Point 
ในพ่�นที่่�ต�าง ๆ เพ่�มความสะดำวกให้ผู้บริโภคไดำ้นำาว่สดำ่เหลูือใชั้มาส�งเพ่�อ
นำากลูบ่ไปรีไซเคิลู โดำยั่ผ�าน Circular Campaign นำาวส่ด่ำเหลูอืใช้ัแลูกเปลู่�ยั่น
กลูบ่ไปเป็นสินค้า เชั�น กระดำาษถึ�ายั่เอกสาร A4 หร่อ ชัด่ำเฟูอร์นเิจอร์กระดำาษ 
มอบให้กบ่ผูเ้ข้าร�วมโครงการ เพ่�อส�งต�อไปยั่ง่สง่คมหร่อชัม่ชันต�อไป ซ้�งในปี 
2564 SCGP Recycle ไดำ้ร�วมมือก่บพ่นธมิตรภาคร่ฐแลูะภาคธ่รกิจ 
ดำำาเนนิการโครงการในลูก่ษณะด่ำงกลู�าว เชั�น โครงการไปรษณย์่ั่ reBOX 
คร่�งท่ี่� 2 เปลู่�ยั่นกลู�อง/ซอง ท่ี่�ไม�ใช้ัแลู้วเป็นหน้ากากอนาม่ยั่ที่างการแพที่ย์ั่ 
ของบริษ่ที่ไปรษณย์่ั่ไที่ยั่ จำากด่ำ ต่�งจด่ำ Drop Point ท่ี่�ปั�มนำ�ามน่ PT 5 สาขา 
ร่บกระดำาษเหลูือใชั้แลูะขวดำนำ�ารีไซเคิลู ดำำาเนินการจ่ดำการว่สดำ่เหลูือใชั้
หลูง่จากการจ่ดำงาน ณ ศนูย์ั่นทิี่รรศการแลูะการประชัม่ไบเที่ค โครงการ
รีไซเคิลูกระดำาษของเคร่อโรงพยั่าบาลูพญาไที่ โครงการ Paper Merci 

กระบัวนิการรีไซเคิลบัรรจุภัณฑ์์

PCR

PRODUCTION
หลอมและขึ้นรูปขวดใหม�

COLLECTING
เก็บขวดและลอกสติ๊กเกอร�

WASHING
ล�างทําความสะอาด

SHREDDING
แปรรูปบดเป�นเม็ดพลาสติก

CONSUMERS
ซื้อและใช�ผลิตภัณฑ�พิพเพอร�

Post
Consumer
Recycled

ขยายผลบั้านโป่งโมเดล
โครงการชุมชนิ (ไร้) LIKE ขยั่ะ “บั้านิโป่งโมเดำล”
“บั้านิโป่งโมเดำล” คือ โครงการความร�วมมือก่นของที่่�ง 3 ภาคส�วน คือ  
ราชัการ ประชัาชัน แลูะเอกชัน คือ SCGP ซ้�งม่โรงงานผลูิตกระดำาษ 
บรรจ่ภ่ณฑ์์แห�งแรก ต่�งอยัู่�ในเขตพ่�นที่่�อำาเภอบ้านโป่ง จ่งหว่ดำราชับ่รี  
ไดำ้สน่บสน่นโครงการ CSR ของชั่มชันรอบโรงงาน รวมถึ่งการจ่ดำการ 
ขยั่ะของบ้านรางพลู่บ แลูะไดำ้ร่บรางว่ลูชันะเลิูศระด่ำบประเที่ศ จากการ 
เข้าประกวดำโครงการชั่มชันปลูอดำขยั่ะ (Zero Waste) ของกรมส�งเสริม 
ค่ณภาพสิ�งแวดำลู้อมใน ปี 2562 ดำ้วยั่ความสามารถึการจ่ดำการขยั่ะ 
แลูะม่การหม่นเวียั่นใชั้ที่ร่พยั่ากรอยั่�างค่้มค�า รวมถึ่งม่ศ่กยั่ภาพท่ี่�จะ 
ขยั่ายั่องค์ความรู้ให้ก่บชั่มชันอื�น ๆ  ในอำาเภอบ้านโป่งไดำ้ ซ้�งสอดำคลู้อง 
ก่บแผนงานของอำาเภอบ้านโป่งที่่�ต้องการข่บเคลูื�อนให้เกิดำการจ่ดำการ 
ขยั่ะที่่�วที่่�งอำาเภอ SCGP จ้งไดำ้ร�วมมือก่บอำาเภอบ้านโป่ง แลูะ 17 องค์กร 
ปกครองส�วนที่้องถึิ�น ขยั่ายั่ผลูการจ่ดำการขยั่ะไปยั่่งชั่มชันอื�น ๆ ใน 
อำาเภอบ้านโป่ง โดำยั่มาศ่กษาต่วอยั่�างการปฏิิบ่ติจริงจากชั่มชันต้นแบบ 
รางพลู่บ แลูะส�งเสริมให้คนในชั่มชันม่ความรู้แลูะสามารถึจ่ดำการขยั่ะใน 
ชั่มชันของตนเองไดำ้ โครงการม่เป้าหมายั่สร้างชั่มชันต้นแบบอยั่�างต�อ 
เนื�องต่�งแต�ปี 2562 แลูะจะขยั่ายั่ผลูให้ครบที่่�งอำาเภอบ้านโป่ง จำานวน  
183 ชั่มชัน ในปี 2566 ในปี 2564 แม้อยัู่�ในชั�วงเวลูาวิกฤตโควิดำ ก็ยั่่ง 
สามารถึ สร้างชั่มชันไร้ขยั่ะในอำาเภอบ้านโป่ง ไดำ้เพ่�มอ่ก 17 ชั่มชัน รวม 
เป็น 58 ชั่มชันต่�งแต�เริ�มโครงการ SCGP ไดำ้ขยั่ายั่ผลูความสำาเร็จน่�ไป 
ยั่่งจ่งหว่ดำอื�น ๆ  ที่่�เป็นท่ี่�ต่�งโรงงานSCGP ไดำ้แก� ปราจีนบ่รี กาญจนบ่รี  
แลูะขอนแก�น ไดำ้ชั่มชันไร้ขยั่ะเพ่�ม รวม 13 ชั่มชันในปี 2564

แยั่ก แลูก ร่กษ์ ของ บริษ่ที่ อาร์เอส จำาก่ดำ (มหาชัน) โครงการห้องขยั่ะ
รีไซเคลิูท่ี่�ที่ำาจากวส่ด่ำรีไซเคลิู ของ CW Tower โครงการนำากลู�องกระดำาษ
อต่สาหกรรมกลูบ่มาใช้ัใหม� ของบริษ่ที่ เดำลูต้า อเ่ลูก็ที่รอนกิส์ (ประเที่ศไที่ยั่) 
จำากด่ำ (มหาชัน) เป็นต้น โดำยั่ในปี 2564 สามารถึนำาวส่ด่ำเหลูอืใช้ั (กระดำาษ) 
กลูบ่มาสู�กระบวนการรีไซเคลิูได้ำท่ี่�งสิ�นจำานวน 561 ต่น ซ้�งในปี 2565 SCGP 
Recycle ยั่่งคงม่โครงการที่่�ดำำาเนินการร�วมก่บพ่นธมิตรอยั่�างต�อเนื�อง
นอกจากน่� SCGP Recycle ยั่ง่ให้บริการการจด่ำการวส่ด่ำรีไซเคลิู (กระดำาษ
แลูะพลูาสติกเหลูือใชั้) ของพ่นธมิตรภาคธ่รกิจ เชั�น CP ALL, Lotus, 
Home Pro, Central JD, Tops, ไที่ยั่ว่สดำ่, Villa Market, Lazada 
แลูะ Shopee เป็นต้น โดำยั่ที่าง SCGP Recycle เป็นผู้ให้บริการจ่ดำเก็บ
แลูะนำาส�งไปยั่่งโรงงานรีไซเคิลูโดำยั่ตรง
โครงการ SCGP Recycle นอกจากชั�วยั่สานต�อความต่�งใจของผู้บริโภคท่ี่�
ใส�ใจสิ�งแวดำลู้อมแลู้ว ยั่ง่ชั�วยั่ส�งเสริมภาพลูก่ษณ์ผูป้ระกอบการองค์กร
ด้ำานการพฒ่นาอยั่�างยั่่�งยั่นืแลูะสามารถึนำาไปใช้ัอ้างองิในรายั่งานมาตรฐาน
ต�าง ๆ เพ่�อสะที่้อนความต่�งใจในการพ่ฒนาค่ณภาพชัีวิตของลูููกบ้าน 
พน่กงาน แลูะชั่มชัน จากความร�วมมือก่นเพ่�อสร้างความยั่่�งยั่ืนสู�ส่งคม
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บริษ่ที่วีซี� แพ็คเกจิ�ง (ประเที่ศไที่ยั่) จำากด่ำ ของ SCGP ได้ำรบ่มาตรฐาน  
ISCC PLUS จาก International Sustainability and Carbon  
Certification (ISCC) เป็นการร่บรององค์กรที่่�ม่การจ่ดำการคาร์บอน 
แลูะการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยั่นืตลูอดำห�วงโซ�อป่ที่าน บริษ่ที่วีซี� แพ็คเกจิ�ง ได้ำรบ่รอง 
ในกลู่�มผูแ้ปรรปูบรรจภ่่ณฑ์์อาหาร ที่่�ม่การดำำาเนนิการภายั่ใต้หลูก่เศรษฐกิจ 
หมน่เวียั่น โดำยั่บริษ่ที่ม่การใช้ัเมด็ำพลูาสตกิรีไซเคลิู มาเป็นวต่ถึดิ่ำบในการผลูติ  
แลูะม่การควบค่มระบบอยั่�างช่ัดำเจนในท่ี่กข่�นตอนของการผลูติต่�งแต�กระบวนการ 
จด่ำหาแหลู�งวต่ถึดิ่ำบการรบ่แลูะจด่ำเก็บวต่ถึดิ่ำบ การควบคม่ปริมาณ ตลูอดำจน 
การขายั่แลูะการส�งมอบ เพ่�อม่�นใจได้ำว�าผลูติภ่ณฑ์์ของบริษ่ที่ ม่การใช้ั 
ว่ตถึ่ดิำบรีไซเคิลูแลูะการผลูิตท่ี่�ม่มาตรฐานตรวจสอบได้ำที่่กข่�นตอน 
ตามหลูก่การ ควบคม่สมด่ำลูมวลูสาร (Mass Balance) แลูะสามารถึยั่ก 
ระด่ำบคณ่ภาพข่�นสงู ในการตอบโจที่ย์ั่ลูกูค้าบรรจภ่่ณฑ์์อาหาร รวมถึง่ 
การเพ่�มขีดำความสามารถึในการตอบสนองกลู่�มลูกูค้าท่ี่�ต้องการนำาหลูก่ 
เศรษฐกจิหม่นเวียั่นไปใช้ัในห�วงโซ�อป่ที่านในบริษ่ที่ของลูกูค้าเอง

รางวัล/ มาตรฐานด้าน CE
ISCC PLUS

ระหว�างศูนยั่์เชัี�ยั่วชัาญเฉพาะที่างด้ำานกลูยั่่ที่ธ์ธ่รกิจที่่�เป็นมิตรต�อ 
สิ�งแวดำลู้อม (วีกรีน) คณะสิ�งแวดำลู้อม มหาวิที่ยั่าลู่ยั่เกษตรศาสตร์  
แลูะมูลูนิธิสถึาบ่นสิ�งแวดำลู้อมไที่ยั่พร้อมก่บหน�วยั่งานภาค่ ไดำ้แก�  
กระที่รวงอ่ตสาหกรรม สภาอ่ตสาหกรรมแห�งประเที่ศไที่ยั่ แลูะ 
โครงการความร�วมมอืภาครฐ่ ภาคเอกชัน ภาคประชัาสง่คม เพ่�อจด่ำการ 
พลูาสติกแลูะขยั่ะอยั่�างยั่่�งยั่ืน หร่อ กลู่�ม PPP Plastic ในการดำำาเนิน  
โครงการวิจ่ยั่ เร่�อง “การพััฒนิาระบับัฉลากสิ�งแวดำล้อมสำาหรับั 
ผลิติภัณฑ์์หมุนิเวียั่นิอันิเป็นิการส่งเสริมการหมุนิเวียั่นิวัสดำุเพั่�อขับั 
เคลื�อนินิโยั่บัายั่เศรษฐกิจหมุนิเวียั่นิของประเที่ศไที่ยั่” (ที่่นสน่บสน่น 
จากหน�วยั่บริหารแลูะจ่ดำการท่ี่นดำ้านการเพ่�มความสามารถึในการ 
แข�งขน่ของประเที่ศ (บพข.) ด้ำานเศรษฐกิจหม่นเวียั่น ระยั่ะเวลูาดำำาเนนิการ  
มถิึน่ายั่น 2564 - พฤษภาคม 2565)

โครงการด่ำงกลู�าวจะเป็นการประเมนิผลูติภ่ณฑ์์นำาร�องใน 5 อต่สาหกรรม  
ได้ำแก� อาหาร, เกษตร (Agri Food) วส่ดำก่�อสร้าง (Building Material)  
พลูาสติก (Plastic), บรรจ่ภ่ณฑ์์ (Packaging) แฟูชั�่น แลูะ ไลูฟูสไตลู์ 
(Fashion, Lifestyle) 

การพัฒนาระบับัฉุลากสิ�งแวดล้อมสำาหรับัผลิตภัณฑ์
หม่นเวียน 
ภายั่ใติ้ความร่วมมือที่างวิชาการ ภาควิชาการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชนิ

PRO VIETNAM เป็นกลู่�มพ่นธมิตรของบริษ่ที่ชั่�นนำาที่่�งท่ี่�เป็นบริษ่ที่ 
ต�างชัาติแลูะบริษ่ที่เวียั่ดำนามม่ช่ั�อเสย่ั่งเป็นท่ี่�ยั่อมรบ่ในอต่สาหกรรมสินค้า 
อป่โภคบริโภค บรรจ่ภ่ณฑ์์ การค้าปลูก่แลูะการนำาเข้ารวม 19 สมาชัิก  
ต�างม่เป้าหมายั่ร�วมก่นเพ่�อให้เวียั่ดำนามเป็นประเที่ศส่เขียั่ว สะอาดำ แลูะ 
สวยั่งาม ดำ้วยั่การส�งเสริมรูปแบบเศรษฐกิจหม่นเวียั่นให้ม่การรวบรวม 
แลูะเข้าสู�กระบวนการรีไซเคิลูบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�เข้าถึ่งไดำ้ง�ายั่อยั่�างยั่่�งยั่ืน ซ้�ง 
เป็นส�วนหน่�งของกฎหมายั่ขยั่ายั่ความรบ่ผดิำชัอบ (Extended Producer  
Resporsibility)

PRO VIETNAM ก�อต่�งข้�น ณ นครโฮจิมินห์ ในปี 2562 Duy Tan  
Binh Doung Plastics Company Limited (Duy Tan) บริษ่ที่ 
ชั่�นนำาดำ้านบรรจ่ภ่ณฑ์์คงรูปของ SCGP ในประเที่ศเวียั่ดำนามไดำ้เข้าร�วม 
เป็นสมาชัิก PRO VIETNAM ในปี 2563 ดำ้วยั่ความม่�งม่�นร�วมก่บ 
บรรดำาสมาชัิกว�าภายั่ในปี 2573 ว่สด่ำบรรจ่ภ่ณฑ์์ท่ี่�งหมดำท่ี่�นำาเข้าสู� 
ตลูาดำเวียั่ดำนาม โดำยั่กลู่�มสมาชัิก PRO VIETNAM น่� จะต้องรวบรวม  
แลูะนำาไปสู�ระบบรีไซเคิลู

ในปี 2564 Duy Tan ไดำ้จ่ดำให้ม่การเยั่่�ยั่มชัมโรงงานของ Duy Tan  
ดำ้านรีไซเคิลูพลูาสติก ให้แก� สมาชัิก PRO VIETNAM แลูะไดำ้ร่บ 
เก่ยั่รติต้อนร่บ Mr. Jahanzeb Khan รองประธาน PRO  
VIETNAM - CEO Suntory Pepsico แลูะให้การสน่บสน่นของขว่ญ 
สำาหร่บกิจกรรมของ PRO VIETNAM เชั�น อ่ปกรณ์ป้องก่นโรค  
covid - 19 แลูะชั�วยั่เหลูือคนงานท่ี่�อยัู่�ในสภาวะลูำาบากในชั�วงเที่ศกาลู  
Tet เป็นต้น

Duy Tan เข้าร�วมองค์กรรีไซเคิลบัรรจ่ภัณฑ์เวียดนาม 
(Packaging Recycling Organisation Vietnam: 
PRO VIETNAM)

โดำยั่จะมอบัฉลากสิ�งแวดำล้อมสำาหรับัผลิติภัณฑ์์หมุนิเวียั่นิ ให้แก� 
ผลูติภ่ณฑ์์ท่ี่�เข้าเกณฑ์์ SCGP ได้ำส�งผลูติภ่ณฑ์์เข้าร�วมโครงการฯ เพ่�อ
ขอร่บการติดำฉลูากฯ จำานวน 5 ผลูิตภ่ณฑ์์ ไดำ้แก�
1. ประเภที่ผลิติภัณฑ์์กระดำาษ
 1.1 กระดำาษถึ�ายั่เอกสารไอเดำ่ยั่ กรีน (IDEA Green)
2. ประเภที่บัรรจุภัณฑ์์
 2.1 ถ่ึงกระดำาษสำาหร่บสินค้าอ่ปโภคบริโภค (Consumer Paper Bag)
 2.2 บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหารจากเยั่ื�อธรรมชัาติ (Fest Bio)
 2.3 พลูาสติกชันิดำอ�อนต่ว Mono Material (R1)
 2.4 ขวดำพลูาสติกจากพลูาสติกรีไซเคิลู (PCR Rigid Packaging)
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คืุณคื่�จ�กก�รพัฒน�ที�ยั�งยืน (ESG value proposition)
สร้างโอกาสการเจริญเติบัโตที่างธ่รกิจ

สินเช่�อที่่�เช่�อมโยงกับัการดำาเนินงานด้านความยั�งยืน 
สนิเช่ั�อท่ี่�เช่ั�อมโยั่งกบ่การดำำาเนนิงานด้ำานความยั่่�งยืั่น (Sustainability - Linked  
Loan:SLL) คอืสนิเช่ั�อท่ี่�สน่บสน่นการดำำาเนนิธร่กจิที่างด้ำานสิ�งแวดำลู้อม  
ส่งคมแลูะเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าไดำ้อยั่�างยั่่�งยั่ืน 

น่บเป็นต่วอยั่�างความสำาเร็จจากความม่�งม่�นของ SCGP แลูะบริษ่ที่ยั่�อยั่ 
ท่ี่�งในแลูะต�างประเที่ศ ในการดำำาเนินธร่กจิตามกรอบแนวคดิำ ESG พร้อม 
หลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น (Circular Economy) สู�การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน 
จากผลูการดำำาเนนิงานเป็นท่ี่�ประจก่ษ์สร้างความเช่ั�อม่�นแก�ผู้ม่ส�วนได้ำเสย่ั่ 
ของบริษ่ที่ถึ่งความสามารถึในการสร้างความเข้มแข็งแก�ธ่รกิจให้เติบโต 
ไดำ้อยั่�างต�อเนื�องแลูะยั่่�งยั่ืน

ในปี 2564 เป็นคร่�งแรกท่ี่� SCGP ได้ำลูงนามรบ่การสน่บสน่นสนิเช่ั�อระยั่ะยั่าว 
ท่ี่�เช่ั�อมโยั่งกบ่การดำำาเนนิงานด้ำานความยั่่�งยืั่น (Sustainability - linked  
loan: SLL) มูลูค�ารวม 5,000 ลู้านบาที่ เป็นระยั่ะเวลูา 4 ปี จากธนาคาร 
กร่งศรีอยั่่ธยั่าซ้�งเป็นธนาคารท่ี่�ไดำ้ร่บการแต�งต่�งให้เป็นผู้ประสานงาน 
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน (Sustainability Coordinator) แลูะเป็นผู้สน่บสน่น 
ที่างการเงินแต�ผู้เดำ่ยั่ว (Sole Lender) โดำยั่โครงสร้างอ่ตราดำอกเบ่�ยั่ 
เงินกู ้ (SLL) ตลูอดำอายั่ส่ญ่ญาจะเช่ั�อมโยั่งกบ่เป้าหมายั่ด้ำานความยั่่�งยืั่น  

(Sustainability Performance Targets - SPTs) โดำยั่บริษ่ที่จะได้ำรบ่ 
การปรบ่อต่ราดำอกเบ่�ยั่ลูดำลูงในแต�ลูะปีตามความสามารถึในการดำำาเนินการ 
ให้บรรลู่เป้าหมายั่ดำ้านความยั่่�งยั่ืนรายั่ปีที่่�ระบ่ไว้ 3 ต่วชัี�ว่ดำคือ การลูดำ 
การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกสู�ชั่�นบรรยั่ากาศ การลูดำการใช้ันำ�าจากภายั่นอก  
แลูะการเพ่�มรายั่ไดำ้จากผลูิตภ่ณฑ์์แลูะบริการ (SCG Green Choice) 
ซ้�งเป็นฉลูากท่ี่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อมประเภที่การรบ่รองตนเองรายั่แรก 
ในประเที่ศไที่ยั่

SCGP เป็นผู้ประกอบการดำ้านบรรจ่ภ่ณฑ์์รายั่แรกในภูมิภาคอาเซียั่น 
ท่ี่�ได้ำรบ่การสน่บสน่นสนิเช่ั�อ SLL น่� จากมม่มองความม่�นคงที่างด้ำานการเงิน  
ความสามารถึในการบริหารธร่กจิตามหลูก่ธรรมาภิบาลูได้ำอยั่�างต�อเนื�อง 
เสมอมาแลูะจากความเป็นผู้นำาดำ้านโซลููช่ันบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�ครบวงจรใน 
ภูมิภาคแลูะการจ่ดำการธ่รกิจอยั่�างยั่่�งยั่ืน 

ค่ณค�าจากการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยั่นื (ESG value) ของ SCGP ได้ำสร้างโอกาส 
การเจริญเติบโตที่างธ่รกิจแลูะความเชั่�อม่�นต�อการสร้างผลูสำาเร็จ 
ที่างด้ำานการบริหารการลูงที่น่อยั่�างม่ความรบ่ผิดำชัอบ สร้างความเจริญที่าง 
เศรษฐกจิให้แก�ประเที่ศไที่ยั่แลูะก้าวไกลูไปยั่ง่ภมูภิาคแลูะท่ี่�อื�น ๆ บนโลูกน่�
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การกำากับัดูแล
ด้าน ESG
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นโยบัายและแนวที่างการพัฒนาที่่�ยั�งยืน
SCGP แลูะบรษิท่ี่ยั่�อยั่ที่่�งในแลูะต�างประเที่ศ มน่โยั่บายั่ดำำาเนนิธร่กจิตามแนวที่างการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยั่นื โดำยั่พจ่ารณาความเส่�ยั่งแลูะโอกาสในการปรบ่ปรง่
งานในที่่กระดำ่บขององค์กร โดำยั่สร้างความสมดำ่ลูที่่�งดำ้านเศรษฐกิจ ส่งคม แลูะสิ�งแวดำลู้อม

เศรษฐกิจ

สร้างค่ณค�าโดำยั่เป้าหมายั่สูงส่ดำไม�ใชั�เพียั่ง 
การที่ำากำาไร แต�รวมถึ่งตอบสนองความ 
ต้องการแลูะความคาดำหว่งของผูม่้ส�วนได้ำเสย่ั่ 
ท่ี่กกลู่�ม เพ่�มขีดำความสามารถึขององค์กรให้ท่ี่น 
ต�อสถึานการณ์ท่ี่�เปลู่�ยั่นแปลูง ตลูอดำจน 
สน่บสน่นท่ี่กภาคส�วนให้ดำำาเนินธ่่รกิจโดำยั่ 
คำาน่งถึ่งการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน

สิ�งแวดล้อม

ม่�งม่�นดำูแลูร่กษาสิ�งแวดำลู้อมแลูะการอน่ร่กษ์ 
ที่รพ่ยั่ากรธรรมชัาติ ลูดำการใชัท้ี่รพ่ยั่ากรแลูะ 
พลู่งงาน ใช้ัที่ร่พยั่ากรอยั่�างรู้ค่ณค�า ลูดำมลูภาวะ 
ท่ี่�่ เกิดำข้�นจากกระบวนการผลูิตแลูะร่กษา 
สมดำ่ลูระบบนิเวศอยั่�างยั่่�งยั่ืน

สังคม

ดำำาเนินธ่่รกิจอยั่�างม่ค่ณธรรมแลูะถืึอม่�นใน 
ความร่บผิดำชัอบต�อสง่คม ดำแูลูพน่กงานอยั่�าง 
เป็นธรรมแลูะเที่�าเท่ี่ยั่ม ม่�งม่�นสร้างความ 
ปลูอดำภ่ยั่สูงส่ดำในการที่ำางาน ม่ส�วนร�วมใน 
การพฒ่นาคณ่ภาพชัวีติให้ด่ำยั่ิ�งข้�นในท่ี่กแห�ง 
ที่่�่เข้าไปดำำาเนินธ่่รกิจ
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โดยคณะกรรมการการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน กำากับัดูแลท้ัี่งมิติสิ�งแวดล้อม สังคม และบัรรษัที่ภิบัาล 
โดยม่หน้าที่่�ความรับัผิดชอบั ดังต�อไปน่้

1. กำาหนดำนโยั่บายั่แลูะกำากบ่ดำแูลูให้เกดิำการดำำาเนินธร่กจิตามแนวที่างการพฒ่นาอยั่�างยั่่�งยั่นื ของ UN Sustainable Development Goals (UN- 
 SDGs) รวมที่่�งม่แนวปฏิิบ่ติดำ้านสิ�งแวดำลู้อม ส่งคม แลูะบรรษ่ที่ภิบาลู (ESG) ที่่�สอดำคลู้องก่บความคาดำหว่งของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่�สำาค่ญ เพ่�อเป็น 
 แบบอยั่�างที่่�ดำ่ดำ้านการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนที่่�งในภูมิภาคแลูะระดำ่บสากลู
2. ส�งเสริม สื�อสารแลูะสร้างจิตสำาน่กให้พน่กงานแลูะคู�ธ่รกิจ ม่จิตสำาน่กดำ้าน ESG ให้บรรลู่ตามเป้าหมายั่
3. ผลู่กดำ่นให้ม่การเชั่�อมโยั่งแลูะนำาประเดำ็นดำ้านการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนที่่�สำาค่ญ (Materiality) เข้าไปเป็นส�วนหน่�งของกลูย่ั่ที่ธ์ธ่รกิจเพ่�อสร้างค่ณค�าแลูะ 
 ความยั่่�งยั่ืนแก�องค์กรแลูะส่งคมโดำยั่รวม
4. ติดำตามการนำาแผนงานไปปฏิิบติ่ รวมถึง่ติดำตามแผนงานประจำาปี (Annual Plan) แลูะด่ำชัน่ชีั�ว่ดำผลูการดำำาเนินงานด้ำานการพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยืั่นใหบ้รรลู ่
 เป้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้
5. ให้ม่อำานาจแต�งต่�งคณะที่ำางานเพ่�อให้การดำำาเนินงานสำาเร็จตามว่ตถึ่ประสงค์ที่่�ไดำ้ต่�งไว้
6. รายั่งานผลูการดำำาเนินงานรวมที่่�งเสนอแนะแนวที่างในการปร่บปร่งต�อคณะกรรมการการพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืนเอสซีจีที่่กไตรมาส 

ประธาณเจ�าหน�าที่บริหาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทน

คณะจัดการบริการความเสี่ยง

Compliance Monitoring
Committee

คณะกรรมการการบริหาร
จัดการด�านความปลอดภัย

คณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

มิติด�านสังคมมิติด�าน
สิ่งแวดล�อม

คณะทำงานด�านพลังงาน
และClimate Change

คณะทำงานบริหาร
จัดการน้ำ

คณะทำงานบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมและ

วัสดุเหลือใช�

คณะทำงาน
Natural Climate

Solution

คณะทำงานบริหาร
จัดการมลภาวะด�านกลิ่น

ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อม

การดูแลผู�มีส�วนได�
เสียภายใน

การดูแลผู�มีส�วนได�
เสียภายนอก

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

การกำกับดูแล
กิจการ

คณะทำงานพัฒนา
คู�ธุรกิจอย�างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต�อ
สินค�าและบริการ

การปฏิบัติตาม
กฏระเบียบและการ
จัดการภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจหมุนเวียน

การสร�าง
ประสบการณ�ลูกค�า

มิติด�าน
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

คณะกรรมการบริหาร
จัดการด�าน

ความปลอดภัยของคู�ธุรกิจ

คณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการขนส�ง

คณะกรรมการความ
ปลอดภัยสำนักงาน
(Office Safety)

คณะกรรมการพัฒนา
Intelligent Safety

Management Platform

Community Relations
Committee

สายการรายงาน

สายการกำกับดูแล

คณะกรรมการ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการดำำาเนิินิงานิเพั่�อความยั่ั�งยั่ืนิ
SCGP พ่จารณาความเส่�ยั่งแลูะโอกาส ความต้องการแลูะความคาดำหว่ง ของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่กกลู่�ม เพ่�อนำาข้อมูลูมาใชั่กำาหนดำกลูยั่่ที่ธ์การดำำาเนิน 
ธ่่รกิจให้เติบโตอยั่�างย่ั่�งยั่ืน ให้เกิดำความสมดำ่ลูท่ี่�งดำ้านเศรษฐกิจ ส่งคมแลูะสิ�งแวดำลู้อม โดำยั่ม่�งม่�นพ่ฒนาโซลููชั่นเพ่�อตอบสนองความต้องการท่ี่� 
หลูากหลูายั่แลูะแตกต�างของผู้บริโภคภายั่ใต้หลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น แลูะให้ความสำาค่ญก่บการดำูแลูร่กษาสิ�งแวดำลู้อมแลูะระบบนิเวศ การสร้าง 
ความปลูอดำภ่ยั่สูงส่ดำในการที่ำางาน รวมถึ่งพ่ฒนาชั่มชันแลูะส่งคมในที่่กแห�งที่่�่เข้าไปดำำาเนินธ่่รกิจ
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ก�รบริห้�รจัดก�รคืว�มเสี�ยง
นโยบัายการบัริหารความเส่�ยง

กรอบัการบัริหารความเส่�ยง

SCGP กำาหนดำให้มก่ารบรหิารความเส่�ยั่งอยั่�างเปน็ระบบตามมาตรฐานสากลูแลูะบูรณาการเขา้ก่บการ 
ดำำาเนินธ่รกิจขององค์กร โดำยั่ม่การเผยั่แพร�นโยั่บายั่การบริหารความเส่�ยั่งของบริษ่ที่ดำ่งกลู�าวไว้ใน 
เว็บไซต์ของบริษ่ที่ (www.scgpackaging.com)

SCGP ม่การบริหารความเส่�ยั่งท่ี่�วท่ี่�งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework)  
ตามแนวที่าง COSO แลูะ ISO 31000 เพ่�อลูดำโอกาสแลูะ/หร่อผลูกระที่บจากความเส่�ยั่งท่ี่�อาจจะเกิดำข้�นได้ำ 
อยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ โดำยั่กรอบการบริหารความเส่�ยั่งของบริษ่ที่ประกอบด้ำวยั่

การกำาหนิดำกลยัุ่ที่ธ์
SCGP กำาหนดำว่ตถึ่ประสงค์แลูะระดำ่บความเส่�ยั่งที่่�ยั่อมร่บไดำ้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเส่�ยั่งอยั่�างชั่ดำเจน เพ่�อให้การบริหารความเส่�ยั่ง 
เป็นไปในทิี่ศที่างเด่ำยั่วก่นท่ี่�วท่ี่�งองค์กร โดำยั่พ่จารณาท่ี่�งความเส่�ยั่งท่ี่�อาจจะเกิดำข้�นในระยั่ะส่�น (Immediate risks) ระยั่ะกลูาง (Intermediate risks)  
ความเส่�ยั่งเชิังกลูยั่่ที่ธ์ท่ี่�อาจม่ผลูกระที่บต�อธ่รกิจอยั่�างม่น่ยั่สำาค่ญ (Strategic risks) ความเส่�ยั่งของโครงการลูงที่่น รวมท่ี่�งความเส่�ยั่งท่ี่�เฉพาะ 
เจาะจงก่บสถึานการณ์ในปัจจ่บ่น เชั�น ความเส่�ยั่งเที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศ (IT risks)

การสร้างวัฒนิธรรมองค์กรในิการบัริหารความเส่�ยั่ง 
SCGP ตระหน่กด่ำว�าว่ฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสำาค่ญต�อ 
ความสำาเร็จของการบริหารความเส่�ยั่ง ด่ำงน่�นบริษ่ที่ไดำ้ส�งเสริมให้เกิดำ 
ว่ฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่�ยั่งผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ดำ่งน่�
• ใหผู้้บรหิารเปน็ผู้สื�อสารถึง่ความสำาคญ่ของการบรหิารความเส่�ยั่งแลูะ 
 เปน็ต้นแบบในการบริหารความเส่�ยั่ง รวมถ่ึงสร้างวธิก่ารนำาการบริหาร 
 ความเส่�ยั่งไปใชั้ให้เห็นผลูในที่างปฏิิบ่ติ โดำยั่กำาหนดำให้ม่การใชั้ภาษา 
 ความเส่�ยั่งที่่�ตรงก่น ม่การกำาหนดำระดำ่บความเส่�ยั่งที่่�ยั่อมร่บไดำ้ แลูะ 
 ม่ระบบการประเมินความเส่�ยั่งในรูปแบบเดำ่ยั่วก่น
• กำาหนดำบที่บาที่ หน้าท่ี่�ความร่บผิดำชัอบของผู้ร่บผิดำชัอบความเส่�ยั่ง 
 แต�ลูะเร่�อง
• สน่บสน่นให้ม่การกำาหนดำวาระเร่�องความเส่�ยั่งในการประชั่มหลู่ก ๆ  
 ของแต�ลูะบริษ่ที่
• กำาหนดำใหก้ารบรหิารความเส่�ยั่งเปน็ส�วนหน่�งในหลูก่สตูรการฝ่กึอบรม 
 แลูะพ่ฒนาพน่กงาน 
• ส�งเสริมให้ม่การแบ�งปันประสบการณ์การบริหารความเส่�ยั่งระหว�าง 
 หน�วยั่งานแลูะบริษ่ที่ เพ่�อสื�อสารประโยั่ชัน์การบริหารความเส่�ยั่งอยั่�าง 
 ต�อเนื�อง

กระบัวนิการบัริหารความเส่�ยั่ง
SCGP นำากรอบการบริหารความเส่�ยั่งมาใชั้ในการดำำาเนินงานหลู่กดำ้าน 
กลูยั่่ที่ธ์ ดำ้านการดำำาเนินงาน แลูะดำ้านโครงการลูงท่ี่น โดำยั่กระบวนการ 
บริหารความเส่�ยั่งได้ำถึูกรวบรวมไว้ใน “คู�มือการบริหารความเส่�ยั่ง”  
โดำยั่แบ�งตามกระบวนการหลู่กเป็น 4 ข่�นตอน ไดำ้แก�

การระบ่ความเส่�ยั่ง/โอกาสในการ
ดำำาเนินธ่รกิจ

การกำาหนดำมาตรการจ่ดำการ แลูะ
กำ าหนดำดำ่ชั น่ชัี� ว่ดำความเ ส่�ยั่ง  
(Key Risk Indicators) แลูะ
กำาหนดำด่ำชัน่ชีั�ว่ดำผลูการดำำาเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 
ซ้�งเป็นท่ี่�ง Leading indicator 
แลูะ Lagging indicator เพ่�อ
คาดำการณ์เหต่การณ์ความเส่�ยั่ง
แลูะเพ่�อควบค่มกิจกรรมลูดำ 
ความเส่�ยั่งให้เปน็ไปตามเป้าหมายั่

การประเมินความเส่�ยั่ง

การรายั่งานความเส่�ยั่งต�อคณะ
จด่ำการบรหิารความเส่�ยั่ง ก�อนท่ี่�จะ 
รายั่งานต�อคณะกรรมการตรวจ- 
สอบไตรมาสลูะคร่�ง โดำยั่พ่จารณา 
ท่ี่�งความเส่�ยั่งท่ี่�อาจจะเกิดำข้�นใน
ระยั่ะส่�น (Immediate risks) 
ระยั่ะยั่าว (Intermediate risks) 
แลู ะความ เส่� ยั่ ง ด้ำ านกลูยั่่ที่ ธ์   
(Strategic risks) เชั�น ความเส่�ยั่ง
ท่ี่�เฉพาะเจาะจงก่บสถึานการณ์ใน
ปัจจบ่น่ เชั�น ความเส่�ยั่งเที่คโนโลูยั่่
สารสนเที่ศ (IT risks)

01

03

02

04
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ปจัจัยั่ความเส่�ยั่งต่ิอการดำำาเนิินิธุรกิจและการบัริหารจัดำการ
ความเส่�ยั่ง
ในปี 2564 SCGP ไดำ้ประเมินความเส่�ยั่งท่ี่�สำาค่ญแลูะจ่ดำที่ำาแผนการ
บริหารความเส่�ยั่งที่่�อาจจะเกิดำข้�น ดำ่งน่�

• คืว�มเสี�ยงด้�นก�รดำ�เนินง�นจ�กสถุ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดขัอง 
 โรคืโคืวิด 19
• คืว�มเสี�ยงจ�กสถุ�นก�รณ์วิกฤตก�รณ์นำ้�ท่วมและภัยแล้ง
• คืว�มเสี�ยงด้�นคืว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
• คืว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชื่นและขั้อพ่พ�ทเกี�ยวกับด้�นแรงง�น 
• คืว�มเสี�ยงด้�นก�รปฏิิบัติต�มกฎ ระเบียบ ขั้อบังคืับ
• คืว�มเสี�ยงจ�กก�รบรูณ�ก�รเข้ั�กับธรุกจิที�บริษัทได้ม�ด้วยก�ร M&P
• คืว�มเสี�ยงด้�นก�รขั�ดแคืลนเศษกระด�ษรีไซเคืิล (RCP)
• คืว�มเสี�ยงจ�กภ�วะชื่ะงักงันขัองก�รขันส่งท�งเร่อทั�วโลก
• คืว�มเสี�ยงจ�กร�คื�พลังง�นที�อ�จเพ่�มสูงขั้้น
• คืว�มเสี�ยงจ�กอัตร�แลกเปลี�ยน
(โปรดดูรายเอ่ยดเพิ่่�มูเติิมูในรายงานประจำำาปี 2564 หน้า 67-73 สำำาหรับ
คำาอธัิบายผลกระที่บที่่��อาจำเกิดข้้�นและการบริหารจำัดการควัามูเสำ่�ยง) 

ความเส่�ยั่งที่่�เกิดำข้�นิใหม่ (Emerging Risk)
ความเส่�ยั่งจากการเปล่�ยั่นิแปลงสภาพัภูมิอากาศ
อันิเนิื�องมาจากการปล่อยั่ก๊าซเรือนิกระจก
บริษ่ที่ตระหน่กถึ่งความสำาค่ญของการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภูมิอากาศ 
อ่นเนื�องมาจากการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก จ้งม่�งม่�นที่่�จะลูดำการปลู�อยั่ 
ก๊าซเร่อนกระจกจากกระบวนการผลูิต นอกจากน่�นผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ใน 
ห�วงโซ�อ่ปที่านยั่่งเป็นส�วนสำาค่ญในการผลู่กด่ำนให้ม่การเปลู่�ยั่นแปลูง 
ไปสู�ธ่รกิจคาร์บอนตำ�า

การบัริหารจัดำการความเส่�ยั่ง
• บริษ่ที่กำาหนดำเป้าหมายั่การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนยั่์ 
 ภายั่ในปี 2593 
• ลูดำการพึ�งพาเชั่�อเพลูิงฟูอสซิลูแลูะเพ่�มส่ดำส�วนการใชั้พลู่งงาน 
 ที่ดำแที่น เชั�น เชั่�อเพลูิงชัีวมวลูแลูะพลู่งงานสะอาดำ 
• ปลููกแลูะฟู้�นฟููพ่�นที่่�ป่าบก
• ศ่กษาเที่คโนโลูยั่่ดำ่กจ่บแลูะการก่กเก็บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์
• ดำำาเนนิการวจิย่ั่แลูะพฒ่นาเที่คโนโลูยั่แ่ลูะนวต่กรรมการบรหิารจด่ำการ 
 พลูง่งานเพ่�อนำามาปรบ่ปรง่ หรอ่ปรบ่เปลู่�ยั่นกระบวนการแลูะอป่กรณ์ 
 การผลูิตให้ม่ประสิที่ธิภาพการใชั้พลู่งงานสูงข้�น
• พฒ่นาสินค้า บริการแลูะโซลูชู่ันโดำยั่เพ่�มค่ณสมบติ่สำาหรบ่บรรจภ่่ณฑ์ ์
 ต�าง ๆ ให้สามารถึหม่นเวียั่นนำากลู่บมาใช้ัใหม�หร่อนำาไปรีไซเคิลูได้ำ  
 เพ่�อลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกตลูอดำห�วงโซ�ค่ณค�า
• ปร่บปร่งเกณฑ์์การพ่จารณาการลูงที่่น (M&P) โดำยั่จะต้องพ่จารณา 
 การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกให้สอดำคลู้องก่บเป้าหมายั่ของบริษ่ที่

ความเส่�ยั่งจากมลภาวะที่างสิ�งแวดำล้อมและการปรับัเปล่�ยั่นิ
ไปสู่เศรษฐกิจหมุนิเวียั่นิ
ในปัจจ่บ่นผู้บริโภคม่แนวโน้มที่่�จะตระหน่กถึ่งผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อม 
แลูะแนวคิดำเร่�องความยั่่�งยืั่นมากข้�น รวมถ่ึงภาคร่ฐในหลูายั่ประเที่ศก็ม่ 
มาตรการควบค่มการบริหารจ่ดำการขยั่ะท่ี่�เข้มงวดำมากข้�น หากบริษ่ที่ 
ไม�ม่เที่คโนโลูยั่่ด้ำานการรีไซเคิลู หร่อไม�ม่ผลิูตภ่ณฑ์์ที่่�เป็นมิตรต�อ 
สิ�งแวดำลู้อมแลูะสามารถึนำามารีไซเคิลูไดำ้อยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ อาจไดำ้ร่บ 
ผลูกระที่บจากความต้องการท่ี่�ลูดำลูงของผู้บริโภคหร่อจากข้อกำาหนดำ 
ท่ี่�เข้มงวดำข้�นของภาคร่ฐ ซ้�งที่ำาให้ธ่รกิจแลูะผลูการดำำาเนินงานได้ำร่บ 
ผลูกระที่บอยั่�างม่น่ยั่สำาค่ญ 

การบัริหารจัดำการความเส่�ยั่ง
• ต่�งเป้าหมายั่เพ่�มส่ดำส�วนปริมาณบรรจ่ภ่ณฑ์์ท่ี่�สามารถึรีไซเคิลูไดำ้  
 ใชั้ซำ�าไดำ้ หร่อสลูายั่ต่วไดำ้ ร้อยั่ลูะ 100 ของปริมาณบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�งหมดำ 
 ภายั่ในปี 2568
• พ่ฒนานว่ตกรรมสินค้าแลูะโซลููช่ันท่ี่�หลูากหลูายั่แลูะลูดำการใช้ั 
 ที่รพ่ยั่ากรหรอ่ส�งเสรมิการรไีซเคลิูไดำต้ามแนวคดิำเศรษฐกจิหม่นเวยีั่น
• ม่กระบวนการจ่ดำเก็บพลูาสติกผ�านโครงการ SCGP Recycle Drop  
 Point เพ่�อให้ครบวงจร

ความเส่�ยั่งด้ำานิความปลอดำภยัั่ของระบับัเที่คโนิโลย่ั่สารสนิเที่ศ
SCGP ใช้ัเที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศในการประกอบธ่รกิจเพ่�อให้เกิดำ 
ประสทิี่ธภิาพ รวมถ่ึงการที่ำางานของพน่กงานแบบ Hybrid Workplace  
จ้งที่ำาให้บริษ่ที่เผชิัญก่บความเส่�ยั่งดำ้านความปลูอดำภ่ยั่ที่างระบบ 
เที่คโนโลูยั่ส่ารสนเที่ศ (Cybersecurity) ในรูปแบบต�าง ๆ  เพ่�มข้�น ท่ี่�อาจ 
ที่ำาใหข้อ้มลููเกดิำการร่�วไหลู สญูหายั่ หรอ่ที่ำาใหร้ะบบการที่ำางานหยั่ด่ำชัะง่ก 
มากข้�น ซ้�งส�งผลูกระที่บต�อการดำำาเนินงานแลูะชั่�อเส่ยั่งของบริษ่ที่

การบัริหารจัดำการความเส่�ยั่ง
• ปฏิิบ่ติตามนโยั่บายั่การใช้ังานเที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศของ SCGP  
 (SCGP e-Policy) 
• ติดำต่�งอ่ปกรณ์ร่กษาความปลูอดำภ่ยั่ที่างไซเบอร์เพ่�มเติม
• ดำำาเนินการซ่กซ้อมแนวที่างการวางแผนกู้คืนระบบงาน Disaster  
 Recovery Plan (DRP) 
• จ่ดำที่ำาแผนการร่บมือแลูะตอบสนองภ่ยั่ค่กคามที่างไซเบอร์ (Cyber  
 Incident Response Plan)
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กรณ่การจำาลองผลกระที่บัจากอัติราแลกเปล่�ยั่นิ
ณ ว่นที่่� 31 ธ่นวาคม 2564 SCGP ม่เงินกู้ยั่ืมเป็นสก่ลูเงินดำอลูลูาร์สหร่ฐ จำานวนประมาณ 130 ลู้านดำอลูลูาร์สหร่ฐ* บริษ่ที่จ้งไดำ้จำาลูองผลูกระที่บ
หากอ่ตราแลูกเปลู่�ยั่นม่การเปลู่�ยั่นแปลูง อาจส�งผลูกระที่บต�อกำาไรหร่อขาดำที่่นจากอ่ตราแลูกเปลู่�ยั่นไว้ 2 กรณ่ ดำ่งน่�

* แสดำงเฉพาะผลูกระที่บจากอ่ตราแลูกเปลู่�ยั่นของเงินกู้ยืั่มสก่ลูเงินดำอลูลูาร์สหร่ฐ จากสถึาบ่นตราเงินภายั่นอก ณ ว่นท่ี่� 31 ธ่นวาคม 2564  
 โดำยั่ไม�รวมเงินกู้ยั่ืมสก่ลูเงินต�างประเที่ศภายั่ในระหว�างกิจการ

การวิเคราะห์ความอ�อนไหว (Sensitivity Analysis) 
กรณ่การจำาลองปริมาณการชดำเชยั่คาร์บัอนิเที่่ยั่บัเป้าหมายั่ปี 2593
SCGP กำาหนดำเป้าหมายั่การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนยั่์ (Net Zero) ภายั่ในปี 2593 ท่ี่�งน่�บริษ่ที่ไดำ้จำาลูองค�าใชั้จ�ายั่ต้นท่ี่นคาร์บอน  
(Carbon Cost) แลูะผลูกระที่บจากค�าใชั้จ�ายั่ส�วนเพ่�มจากมาตรการจ่ดำการความเส่�ยั่งในปี 2593 ตลูอดำจนความสามารถึในการลูดำการปลู�อยั่ก๊าซ 
เร่อนกระจกไว้ 2 กรณ่ ดำ่งน่�

กรณ่การจำาลองผลกระที่บัจากสถานิการณ์วิกฤติการณ์ภัยั่แล้ง
SCGP ม่โรงงานผลิูตเยั่ื�อแลูะกระดำาษในภาคตะว่นออกเฉ่ยั่งเหนือ ซ้�งเป็นพ่�นที่่�ที่่�ม่โอกาสได้ำร่บผลูกระที่บจากภ่ยั่แลู้งร่นแรงกว�าภูมิภาคอื�นของ 
ประเที่ศไที่ยั่ จ้งม่ความเส่�ยั่งที่่�จะที่ำาให้กระบวนการผลิูตของบริษ่ที่หยั่่ดำชัะง่กลูงได้ำ ภายั่ใต้การจำาลูองสถึานการณ์ หากปริมาณระด่ำบนำ�าของเข่�อน 
อ่บลูร่ตน์ในปี 2564 ลูดำลูงที่่�อาจเป็นไปไดำ้ 3 รูปแบบดำ่งน่�

สถึานการณ์

สถึานการณ์

สถึานการณ์

ผลกระที่บัต้นที่่นคาร์บัอน

ผลกระที่บั

ผลกระที่บั

1. กรณ่ฐานิหากไม่ม่มาติรการจัดำการความเส่�ยั่ง

1. กรณ่หากปริมาณนิ�ำาในิเขื�อนิลดำลงจากแผนิ 10 %

1. ค่าเงินิบัาที่แข็งค่าข้�นิ 1 บัาที่ ติ่อดำอลลาร์สหรัฐ

2. กรณ่หากปริมาณนิ�ำาในิเขื�อนิลดำลงจากแผนิ 30 %

2. ค่าเงินิบัาที่อ่อนิค่าลง 1 บัาที่ ติ่อดำอลลาร์สหรัฐ

3. กรณ่หากปริมาณนิ�ำาในิเขื�อนิลดำลงจากแผนิ 50 %

ไม่ม่ผลกระที่บัติ่อบัริษัที่

• กำาไรจากอัติราแลกเปล่�ยั่นิ 130 ล้านิบัาที่

ไม่ม่ผลกระที่บัติ่อบัริษัที่

• ขาดำทุี่นิจากอัติราแลกเปล่�ยั่นิ 130 ล้านิบัาที่

ม่ผลกระที่บัติ่อบัริษัที่แติ่ไม่ถึงขั�นิหยัุ่ดำการผลิติ

2. กรณ่ท่ี่�ม่มาติรการจัดำการความเส่�ยั่ง

0 บัาที่

0 บัาที่ ประมาณ 15,000 ล้านิบัาที่

ประมาณ 30,000 ล้านิบัาที่

ผลกระที่บัจากค�าใช้จ�ายส�วนเพิ่ม
จากมาตรการจัดการความเส่�ยง
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ความหลากหลาย
ที่างชีวภาพ

และระบับันิเวศ

ต้นนำ้�

เศรษฐกิจหม่นเวียน

CSR นำ�กลับ
ม�ให้้ชืุ่มชื่น

ก�รจ้�งแรงง�นท้องถุิ�น
ก�รดูแลสังคืมและชืุ่มชื่นก�รอนุรักษ์

และฟ้�นฟู
ก�รเก็บกักคื�ร์บอน

ดูแลและ
ใชื่้ประโยชื่น์

ก�รจัดก�ร
ขัองเสีย
เป็นพลังง�น

เพ่�มก�รใชื่้

วิจัยและ
พัฒน�

ก�รจัดก�ร
พลังง�น

ก�รจัดก�รนำ้�

ก�รจัดก�ร
วัตถุุดิบ

ก�รจัดก�ร
ขัองเสีย

เป็นทรัพย�กร
ทดแทน

ลดก�รใชื่้ / ใชื่อย่�งคืุ้มคื�
ที่รัพ

ยากรนำาเข้า

นวัตกรรมและเทคืโนโลยี

พนักง�น

SCGP Packaging Solutions SCG Circular Way

การดูแลและพัฒนา สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

ผูู้้ผู้ลิต
สินคื้�   

ผูู้้ให้้
บริก�ร

ผูู้้ขันส่ง
ผูู้้จัด

จำ�ห้น่�ย

จรรยาบรรณ คู�ธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
การสร้างคุณค�าท่�ยั�งยืนสู�คู�ธุรกิจ

การจัดหาท่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดล้อม

ช่มชน

สินค้าและบัริการ

ผู้ม่ส�วนได้เส่ย

ระบับันิเวศ

ที่รัพยากร

ของเส่ย

คืู่ธุรกิจ

พลังงาน
ที่ดแที่น

เช่้อเพลิง
ฟิอสซิล

น้ำา

วัตถึ่ดิบั
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ห่วงโซ่คุณค่าที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ
SCGP นำาหลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่นมาใชั้ในที่่กข่�นตอนของห�วงโซ�ค่ณค�า ต่�งแต�การออกแบบ การจ่ดำหา การผลูิต การขายั่แลูะการขนส�ง การใชั้งาน  
แลูะการนำากลู่บมาใชั้ใหม� โดำยั่ใชั้พลู่งงานแลูะที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติที่่�ม่อยัู่�อยั่�างจำาก่ดำให้เกิดำประโยั่ชัน์สูงส่ดำลูดำการใชั้ ใชั้ซำ�า หม่นเวียั่นกลู่บมาใชั้ใหม�  
ใชั้พลู่งงานที่ดำแที่นแลูะเหลืูอส�วนที่่�ไม�สามารถึนำาไปใช้ัประโยั่ชัน์หร่อต้องกำาจ่ดำให้น้อยั่ท่ี่�ส่ดำ เราผลิูตสินค้า บริการ แลูะโซลููช่ันท่ี่�ชั�วยั่ลูดำการปลู�อยั่ 
กา๊ซเรอ่นกระจก ลูดำการใชัพ้ลูง่งานแลูะปริมาณของเสย่ั่แลูะม่อายั่ย่ั่าวนาน รวมท่ี่�งดำแูลูชัม่ชันรอบโรงงานแลูะผู้ม่ส�วนไดำเ้สย่ั่ท่ี่กกลู่�ม จด่ำที่ำาโครงการ 
เพ่�อส่งคมต�าง ๆ รวมท่ี่�งกิจกรรมรณรงค์แลูะปลููกจิตสำาน่กการอน่ร่กษ์สิ�งแวดำลู้อม พร้อมประสานความร�วมมือก่บท่ี่กภาคส�วน ท่ี่�งภาคร่ฐ  
ภาคเอกชัน แลูะภาคประชัาชัน เพ่�อพ่ฒนาส่งคมอยั่�างยั่่�งยั่ืน

ของเส่ย
วัสด่เหลือที่ิ้ง

นำ้าเส่ย

ขยะของเส่ย
จากผู้บัริโภค

ก๊าซเร่อนกระจก
และมลพิษ
ที่างอากาศ

สินค้า 
บัริการ 

และ
โซลูชัน

ก�รบำ�บัด
นำ�กลับม�ใชื่้ให้ม่

ภ�คืรัฐ
ผูู้้ถุือหุ้้น 

ผูู้้ร่วมลงทุน
เจ้�ห้นี้

ภ�คื
เอกชื่น

ภ�คื
วิชื่�ก�ร

สื�อมวลชื่น

ลูกค้า
กล่�มธ่รกิจ

ลูกค้า
กล่�ม

ผู้บัริโภค

คืว�มรับผู้ิดชื่อบ
ต่อสินคื้�และบริก�ร

ก�รจัดก�รขัองเสีย
ลดปริม�ณ

เผู้�กำ�จัด
ฝัังกลบเป็นศูนย์

Co Creation
ร่วมกับลูกคื้�

ปล�ยนำ้�

รวบรวม
และคืัดแยก

ก�รสร้�งประสบก�รณ์
ขัองลูกคื้�

ลูกคื้�

ห้น่วยง�นภ�ยนอก

ลดปริม�ณ
ลดผู้ลกระทบ

สร้�งคืว�มร่วมมือ



32 SCGP SD REPORT 2021

1. ผู้ถึือห่้น
 ผู้ร�วมลูงที่่น
 เจ้าหน่�

2. พน่กงาน

3. ลููกค้า

4. คู�ธ่รกิจ คู�ค้า

การวิเคราะห์และการดูแลผู้ม่ส�วนได้เส่ยในห�วงโซ�ค่ณค�าของธ่รกิจ
SCGP จำาแนกผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ 12 กลู่�ม ไดำ้เเก�
ผู้ถึือห่้น ผู้ร�วมลูงที่่น เจ้าหน่� พน่กงาน ลููกค้า คู�ธ่รกิจ คู�ค้า ชั่มชัน หน�วยั่งานราชัการ สื�อมวลูชัน ภาคประส่งคม/น่กวิชัาการ/ผู้นำาความคิดำ เเลูะ 
คู�แข�ง ซ้�งผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่แต�ลูะกลู่�มอาจไดำ้ร่บผลูกระที่บจากการดำำาเนินงานหร่อส�งผลูกระที่บต�อการดำำาเนินงานของของบริษ่ที่ในระดำ่บที่่�ต�างก่น จ้งม่
การวิเคราะห์ความต้องการแลูะคาดำหว่งของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ การสื�อสาร/ชั�องที่าง แลูะต่วอยั่�างสิ�งที่่�ดำำาเนินการของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่มาอยั่�างต�อเนื�อง 

โดำยั่ในปี 2564 การวิเคราะห์ความคาดำหว่งของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ม่รายั่ลูะเอ่ยั่ดำดำ่งน่�

กล่�มผู้ม่
ส�วนได้เส่ย หน้า

• แผนงานหร่อกลูยั่่ที่ธ์ของ SCGP เพ่�อไปสู�
 เป้าหมายั่ที่่�ต่�งไว้ที่่�งระยั่ะส่�นแลูะระยั่ะยั่าว
• ผลูการดำำาเนินงานเชัิงต่วเลูขแลูะที่ิศที่าง
 การพ่ฒนาแลูะเติบโตที่างธ่รกิจ
• การกำาก่บดำูแลูกิจการที่่�ดำ่ การบริหารงาน
 ดำ้วยั่ความโปร�งใส
• ข้อมูลูการดำำาเนินงานของบริษ่ที่
• จ�ายั่เงินปันผลูอยั่�างเหมาะสม
• ร่บฟูังความคิดำเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่�อนำามา
 พ่ฒนาการดำำาเนินงาน

• การได้ำเรียั่นรูแ้ลูะพฒ่นาท่ี่กษะ (Reskill and 
 Upskill) แลูะเพ่�มพนูศก่ยั่ภาพ ให้สอดำร่บกบ่
 การเปลู่�ยั่นแปลูงที่างธ่รกิจ
• ที่ิศที่างการดำำาเนินงานขององค์กรแลูะ
 แนวที่างในการปร่บต่ว
• การดำูแลูพน่กงาน

• ผนวกรวมการให้บริการแลูะโซลููชั่นที่่�ตอบ
 โจที่ยั่์ลููกค้าอยั่�างครบวงจร
• สินค้าแลูะบริการที่่�ม่ค่ณภาพตอบสนอง
 ความต้องการของลููกค้าแลูะเป็นมิตรต�อ
 สิ�งแวดำลู้อม
• ม่ชั�องที่างออนไลูน์แก�ลููกค้าในชั�วง
 สถึานการณ์โรคโควิดำ-19 เพ่�อตอบสนอง
 พฤติกรรมลููกค้า

• สน่บสน่นองค์ความรู้ แลูะเป็นพี�เลู่�ยั่งให้
 คำาปร้กษาเพ่�อยั่กระดำ่บการขนส�งดำ้วยั่
 ความปลูอดำภ่ยั่ พร้อมที่่�จะเติบโตไปพร้อม
 ก่บ SCGP
• สน่บสน่นองค์ความรู้การดำำาเนนิงานท่ี่�คำาน่งถึง่ 
 เเนวที่างการพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่นื (เศรษฐกิจ สง่คม 
 เเลูะสิ�งเเวดำลู้อม) เพ่�อยั่กระด่ำบการดำำาเนนิงาน
 คู�ธ่รกิจแลูะคู�ค้า ลูดำความเส่�ยั่งในการปฏิิบ่ติ
 งานแลูะความเส่�ยั่งดำ้านชั่�อเส่ยั่ง

ความต้องการและ
ความคาดหวัง

17-18

39-42
48-51

63-64

65-68

8-9

10-11

17-18

19-22
39-42
43-45

46-47

39-42
48-51

61-62

65-68

• ประชั่มใหญ�ผู้ถึือห่้นประจำาปี
• แถึลูงผลูการดำำาเนินงานที่่กไตรมาส
• รายั่งานประจำาปีแลูะรายั่งานการพ่ฒนาที่่�
 ยั่่�งยั่ืนประจำาปี
• ประชัม่กบ่นก่วิเคราะห์ (Analyst Conference)
• Investor Relation (IR) เดำินที่างชัี�แจงผลู/
 แผนการดำำาเนินงานก่บผู้ร�วมลูงที่่นที่่�วโลูก
• โที่รศ่พที่์สายั่ดำ�วนแลูะอ่เมลู บริหารโดำยั่ IR
• เว็บไซต์
• จ่ดำกิจกรรมเยั่่�ยั่มชัมโรงงาน แลูะกจิกรรม CSR

• สื�อสารข้อมูลูให้พน่กงานที่ราบอยั่�าง
 สมำ�าเสมอผ�านวารสารเผยั่แพร�ขององค์กร
• จ่ดำกิจกรรมผู้บริหารพบพน่กงานที่่กปี
• จ่ดำที่ำาแผนพ่ฒนาความผูกพ่น 
 (Engagement Plan) ในแต�ลูะหน�วนงาน 
 เพ่�อส�งเสริมให้พน่กงานม่ความรู้ส่กที่่�ดำ่แลูะ
 ผูกพ่นต�อองค์กร
• สำารวจความพึงพอใจของพน่กงาน ต�อ
 องค์กรที่่กปี
• สำารวจความคิดำเห็นอยั่�างเป็นที่างการแลูะ
 ไม�เป็นที่างการ
• การแจ้งข้อมูลูข�าวสาร ความเคลูื�อนไหวที่่�
 เก่�ยั่วข้องแก�พน่กงานผ�านชั�องที่างการ
 สื�อสารภายั่ในต�าง ๆ ไดำ้แก� อ่เมลู ไลูน์กร่๊ป 
 Employee Connect Application
• การแจ้งข้อมูลูข�าวสารเพ่�อสร้างการร่บรู้แลูะ
 ตระหน่กถึง่การดำแูลูสข่ภาพในชั�วงการระบาดำ
 ของโรคโควิดำ-19 ผ�านชั�องที่างการสื�อสาร
 ภายั่ในต�าง ๆ ได้ำแก� อเ่มลู ไลูน์กร่ป๊ 
 Employee Connect Application

• พ่ฒนาสินค้า บริการ แลูะโซลููชั่นที่่�ยั่่�งยั่ืนแลูะ
 พ่จารณาผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อม ส่ขภาพ 
 ความปลูอดำภ่ยั่ในที่่กข่�นตอนการดำำาเนินการ
• ร่บข้อร้องเรียั่น คำาแนะนำา/ ติชัม จากลููกค้า
 ผ�านชั�องที่างที่่�หลูากหลูายั่ตลูอดำ 24 ชั่�วโมง
• ร�วมพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์ก่บลููกค้า แลูะสร้าง
 ความร�วมมือในโครงการที่่�ส�งเสริมเร่�องความ
 ยั่่�งยั่ืนของส่งคม
• สำารวจความพึงพอใจของลููกค้าที่่กปี 
• สำารวจความม่ชั่�อเส่ยั่งของแบรนดำ์ 
• ร่บฟูังความต้องการของลููกค้ามาพ่ฒนา
 สินค้า/บริการ ผ�านเฟูชับ่๊ก เว็บไซต์ แลูะ 
 เยั่่�ยั่มเยั่่ยั่นลููกค้า

• เยั่่�ยั่มเยั่่ยั่นคู�ธ่รกิจแลูะคู�ค้าอยั่�างสมำ�าเสมอ 
 เพ่�อแลูกเปลู่�ยั่นข้อคดิำเหน็แลูะรบ่ฟัูงข้อเสนอแนะ
 หร่อข้อควรปร่บปร่งต�าง ๆ
• ปลููกฝ่ังจิตสำาน่ก สร้างความตระหน่กแลูะ
 ส�งเสริมพฤติกรรมการที่ำางานให้เกิดำเป็น
 ว่ฒนธรรม ความปลูอดำภ่ยั่
• สม่มนาแบ�งปันองค์ความรู ้แลูะเที่รนด์ำใหม� ๆ ท่ี่�
 อาจส�งผลูต�อการดำำาเนนิงานของคู�ธ่รกิจแลูะคู�ค้า
• ยั่กระดำ่บคู�ธ่รกิจขนส�งดำ้วยั่การตรวจประเมิน
 แลูะพ่ฒนาภายั่ใต้โครงการ Sustainability 
 Program ที่่กปี
• จ่ดำที่ำามาตรการในการดำำาเนินงานของคู�ธ่รกิจ
 แลูะคู�ค้ารวมถึง่นำาเที่คโนโลูยั่ด่ำจิิที่ลู่แลูะออนไลูน์
 มาใชั้เพ่�อความปลูอดำภ่ยั่ในชั�วงสถึานการณ์
 โรคโควิดำ-19

แนวที่างการม่ส�วนร�วม

• เปิดำเผยั่ข้อมูลูที่่�สำาค่ญแลูะจำาเป็นเก่�ยั่วก่บ
 การดำำาเนินงานของ SCGP
• กำาก่บดำูแลูกิจการอยั่�างโปร�งใส เป็นธรรม
 ตรวจสอบไดำ้
• ร่บฟูังความคิดำเห็น/ ข้อเสนอแนะ เพ่�อนำามา
 พ่ฒนาการดำำาเนินการ

• ร่บรู้ปัญหา ความคาดำหว่ง
• เข้าใจความต้องการพน่กงานแลูะอำานวยั่
 ความสะดำวกเพ่�อให้พน่กงานที่ำางานอยั่�างม่
 ความส่ขแลูะม่ประสิที่ธิผลู
• เปิดำเผยั่ข้อมูลูการดำำาเนินงานดำ้านต�าง ๆ เพ่�อ
 ให้พน่กงานร่บที่ราบความเคลูื�อนไหวในการ
 ดำำาเนินธ่รกิจของ SCGP
• สร้างว่ฒนธรรมส�งเสริมความร�วมมือก่บผู้ม่
 ส�วนไดำ้เส่ยั่กลู่�มอื�น ๆ

• ร่บรู้แลูะเข้าใจความต้องการของลููกค้า เพ่�อ
 ส�งมอบสินค้าแลูะบริการที่่�ตอบสนองความ
 ต้องการที่่�แที่้จริงของลููกค้า
• ร�วมพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์ก่บลููกค้ากลู่�มธ่รกิจ 
 รวมถึ่งส�งเสริมความร�วมมือระหว�างลููกค้า
 กลู่�มธ่รกิจเพ่�อพ่ฒนาสินค้าแลูะบริการที่่�
 สร้างความยั่่�งยั่ืน
• สร้างชั�องที่างให้ลููกค้า ให้ข้อเสนอแนะใน
 สินค้า ขอคำาปร้กษา วิธ่แก้ปัญหา แลูะร่บ
 ข้อร้องเรียั่น 

• ส�งเสริมแลูะดำูแลูเร่�องความปลูอดำภ่ยั่แลูะ
 สภาพแวดำลู้อมในการที่ำางานของคู�ธ่รกิจ
 ที่่�งในกระบวนการผลูิต แลูะการขนส�ง
• สร้างค่ณค�าต�อการดำำาเนินงานของคู�ธ่รกิจ
 แลูะคู�ค้า
• สน่บสน่นแลูะยั่กระดำ่บการดำำาเนินงานของ
 คู�ธ่รกิจแลูะคู�ค้า เพ่�อให้ม่การพ่ฒนาความรู้ 
 เพ่�อให้การที่ำางานเกิดำประสิที่ธิภาพสูงส่ดำ
• พ่ฒนาโครงการความร�วมมือเพ่�อต�อยั่อดำ 
 การเติบโตที่างธ่รกิจ
• ส�งเสริม สน่บสน่นให้คู�ธ่รกิจปฏิิบ่ติตามข้อ
 กำาหนดำ กฎหมายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องด้ำานสิ�งแวดำลู้อม 
 ส่ขภาพ แลูะความปลูอดำภ่ยั่ที่่�เก่�ยั่วข้อง

ตัวอย�างสิ�งที่่�ดำาเนินการ

• รายั่งานประจำาปี 2564
• รายั่งานการพ่ฒนา 
 ที่่�ยั่่�งยั่ืน 2564

• ธ่รกจิสำาเร็จได้ำที่�ามกลูาง 
 วิกฤตการณ์โรคโควิดำ 19
• การกำาก่บดำูแลูกิจการ
• ส่ขภาพแลูะ 
 ความปลูอดำภ่ยั่
• การดำูแลูแลูะพ่ฒนา 
 พน่กงาน
• การดำำาเนินงาน 
 ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน

• นว่ตกรรมเพ่�อความ 
 ยั่่�งยั่ืน
• โซลููชั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์ 
 แบบครบวงจร
• ธ่รกจิสำาเร็จได้ำที่�ามกลูาง 
 วิกฤตการณ์โรคโควิดำ 19
• เศรษฐกิจหม่นเวียั่น
• การกำาก่บดำูแลูกิจการ
• ความร่บผิดำชัอบต�อ 
 สินค้าแลูะบริการ
• การสร้างประสบการณ์ 
 ของลููกค้า

• การกำาก่บดำูแลู
• ส่ขภาพแลูะ
 ความปลูอดำภ่ยั่
• การสร้างค่ณค�า 
 ที่่�ยั่่�งยั่ืนสู�คู�ธ่รกิจ
• การดำำาเนินงาน 
 ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน

บัที่
รายงาน
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5. ชั่มชัน

6. หน�วยั่งาน
 ราชัการ

7. สื�อมวลูชัน

8. ภาคประชัาสง่คม/
 น่กวิชัาการ/ 
 ผู้นำาความคิดำ

9. คู�แข�ง

กล่�มผู้ม่
ส�วนได้เส่ย หน้า

• การดำูแลูการดำำาเนินงานไม�ให้ส�งผลูกระที่บต�อ
 ชั่มชันแลูะสิ�งแวดำลู้อม
• การใชั้ศ่กยั่ภาพของ SCGP ในการชั�วยั่
 พ่ฒนาแลูะยั่กระดำ่บค่ณภาพชัีวิตของชั่มชัน
• การเรียั่นรู้แลูะพ่ฒนาเพ่�อสร้างความม่�นคง
 ที่างอาชัีพแลูะรายั่ไดำ้
• การชั�วยั่สร้างรายั่ไดำ้ เพ่�มชั�องที่างการขายั่ 
 ชั�วยั่สน่บสน่นแผนการตลูาดำแลูะบรรจ่ภ่ณฑ์์
• การดำูแลูชั่มชันในชั�วงสถึานการณ์โรค
 โควิดำ-19

• เป็นต้นแบบที่่�ดำ่แก�องค์กรอื�นในดำ้าน 
 การบริหารจ่ดำการที่่�โปร�งใสแลูะเป็นเลูิศ
• ให้ความร�วมมือก่บหน�วยั่งานราชัการ แลูะ
 นำาเสนอแนวที่างสู�การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน
• เปิดำเผยั่ข้อมูลูการดำำาเนินธ่รกิจอยั่�างโปร�งใส 
 ตรวจสอบไดำ้
• ดำำาเนินธ่รกิจโดำยั่คำาน่งถึ่งผลูกระที่บต�อ
 สิ�งแวดำลู้อมแลูะชั่มชัน
• เข้าร�วมโครงการความร�วมมือเพ่�อบรรลู่
 เป้าหมายั่การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน (SDGs)

• เป็นต้นแบบองค์กรขนาดำใหญ�ที่่�ให้ความ
 สำาค่ญก่บการดำำาเนินธ่รกิจตามแนวที่างการ
 พ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน (เศรษฐกิจ ส่งคม แลูะ
 สิ�งแวดำลู้อม) แลูะที่ำาอยั่�างจริงจ่งแลูะต�อเนื�อง 
 ม่ผลูงานที่่�เห็นเป็นรูปธรรม จ่บต้องไดำ้

• เป็นต้นแบบแลูะชั�วยั่เป็นพี�เลู่�ยั่งแก�องค์กร
 ขนาดำกลูางแลูะขนาดำเลู็กอื�น ๆ ไดำ้เรียั่นรู้แนว
 ปฏิิบ่ติที่่�ดำ่ด้ำานการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน
• ผน่กกำาลู่งก่บองค์กรขนาดำใหญ�เพ่�อสร้าง
 การเปลู่�ยั่นแปลูงที่่�สำาค่ญดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• ให้ความร�วมมือก่บหน�วยั่งานราชัการ แลูะ
 นำาเสนอแนวที่างที่่�ดำ่เพ่�อม่�งสู�การพ่ฒนาที่่�
 ยั่่�งยั่ืน

• ปฏิิบ่ติภายั่ใต้กรอบกติกาของการแข�งข่นที่่�ดำ่ 
 ม่จริยั่ธรรม โปร�งใส 
• ไม�เอาเปรียั่บคู�แข�งดำ้วยั่วิธ่อ่นมิชัอบ
• ไม�ที่ำาลูายั่ชั่�อเส่ยั่งของคู�แข�งดำ้วยั่การกลู�าวหา
 ในที่างร้ายั่
• ไม�แสวงหาข้อมูลูที่่�เป็นความลู่บดำ้วยั่วิธ่การที่่�
 ไม�ส่จริตหร่อไม�เหมาะสม
• ไม�กระที่ำาการใดำ ๆ ที่่�เป็นการลูะเมิดำที่ร่พยั่์สิน
 ที่างปัญญาของคู�แข�ง
• สน่บสน่นแลูะส�งเสริมการค้าอยั่�างเสรี 

ความต้องการและ
ความคาดหวัง

19-22
56-58
59-60

65-68

69-72

73-76

17-18

19-22
56-58
69-72

69-72

• ลูงพ่�นที่่�เยั่่�ยั่มเยั่่ยั่นชั่มชัน เพ่�อร่บฟูังความ
 คิดำเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของ
 ชั่มชันผ�านกิจกรรมชั่มชันส่มพ่นธ์
• สำารวจความพึงพอใจของชั่มชันประจำาปี 
 (Community Satisfaction Survey)
• เป็นคู�คิดำ ให้คำาปร้กษา แลูะชั�วยั่พ่ฒนาชั่มชัน
 ในมิติต�าง ๆ โดำยั่ใชั้ศ่กยั่ภาพขององค์กร
• ผสานความร�วมมอืระหว�างชัม่ชัน ผู้เชีั�ยั่วชัาญ 
 ภาคร่ฐ แลูะภาคส�วนที่่�เก่�ยั่วข้องเพ่�อสร้าง
 ผลูลู่พธ์ดำ้านส่งคม
• สื�อส่งคมออนไลูน์ (ไลูน์,เฟูชับ่๊ก,ที่วิตเตอร์)
• กิจกรรมเปิดำบ้าน ให้ชั่มชันเข้าชัมโรงงาน 
 แลูะร่บฟูังความคิดำเห็น

• ร่บฟูังความคิดำเห็น ข้อเสนอแนะต�าง ๆ 
 จากภาคร่ฐ
• ร�วมให้ข้อคิดำเห็น ข้อเสนอแนะ ต�อกฎ
 ระเบ่ยั่บแลูะแนวปฏิิบ่ติต�าง ๆ ของภาคร่ฐ
• สร้างการม่ส�วนร�วมก่บภาคร่ฐ แลูะแบ�งปัน
 แนวปฏิิบ่ติที่่�ดำ่เพ่�อให้ภาคร่ฐนำาไปเผยั่แพร�
• เข้าร�วมเป็นกรรมการหร่อคณะที่ำางานร�วมกบ่
 ภาคร่ฐในการนำาเสนอกฎเกณฑ์์ต�าง ๆ
• เย่ั่�ยั่มเยั่ย่ั่นหน�วยั่งานราชัการต�าง ๆ เพ่�อรบ่ฟัูง
 ความคิดำเห็นแลูะข้อเสนอแนะ 
• ให้ข้อมูลูเร่�องการดำำาเนินงานขององค์กรที่่�
 ผ�านบที่ความ สื�อ เวที่แ่ลูกเปลู่�ยั่นความคดิำเหน็ 
 นิที่รรศการงานวิชัาการ งานส่มมนาต�าง ๆ

• เผยั่แพร�ข้อมูลูข�าวสารของธร่กจิในด้ำานต�าง ๆ 
 อยั่�างสมำ�าเสมอ อาที่ ิงานแถึลูงผลูประกอบการ 
 งานแถึลูงข�าวของธ่รกิจ 
• กจิกรรมเยั่่�ยั่มชัมการดำำาเนนิงานหร่อกิจกรรม
 เพ่�อส่งคมตามโอกาส
• สน่บสน่นการจ่ดำกิจกรรมของสื�อมวลูชัน ที่่�
 เป็นประโยั่ชัน์ต�อสง่คม แลูะสอดำคลู้องกบ่
 แนวที่างของ SCGP ตามโอกาสสมควร 
• พูดำค่ยั่เพ่�อร่บฟูังข้อเสนอแนะ ความคิดำเห็น 
 หร่อข้อควรปร่บปร่งต�าง ๆ เพ่�อนำาไปพ่ฒนา
 แลูะออกแบบการสื�อสารให้ตรงตามความ
 ต้องการแลูะเป็นประโยั่ชัน์ต�อประชัาชันผู้ร่บ
 ข้อมูลูข�าวสาร

• ร่บฟูังความคิดำเห็นแลูะข้อเสนอแนะจากภาค
 ประชัาส่งคม น่กวิชัาการ แลูะผู้นำาความคิดำ
 เพ่�อนำามาพ่ฒนาการดำำาเนินงาน
• ร�วมมือในโครงการที่่�ส�งเสริมเร่�องความ
 ยั่่�งยั่ืนของส่งคม
• สร้างการม่ส�วนร�วมแลูะแบ�งปันแนวปฏิิบ่ตท่ิี่�ด่ำ
 เพ่�อให้ภาคประชัาส่งคม น่กวิชัาการ ผู้นำา
 ความคิดำ ไปปร่บใชั้ เชั�น ความปลูอดำภ่ยั่บน
 ที่้องถึนน การจ่ดำการส่ขภาพ ฯลูฯ
• การให้ข้อมูลูเร่�องการดำำาเนินงานขององค์กร
 ผ�าน บที่ความ สื�อ การประชั่ม นิที่รรศการ 
 งานวิชัาการ งานส่มมนาต�าง ๆ 

• เข้าร�วมเป็นกรรมการหร่อคณะที่ำางานร�วม
 ก่บองค์กรกลูาง อาที่ิ สภาอ่ตสาหกรรมฯ 
 แลูะสมาคมต�าง ๆ
• ส่มมนาแบ�งปันองค์ความรู้ แลูะเที่รนดำ์ใหม� ๆ 
 ที่่�อาจส�งผลูต�อการดำำาเนินธ่รกิจ
• เยั่่�ยั่มเยั่่ยั่นสร้างความส่มพ่นธ์ เพ่�อแลูก
 เปลู่�ยั่นข้อคิดำเห็นแลูะร่บฟูังข้อเสนอแนะหร่อ
 ข้อควรปร่บปร่งต�าง ๆ

แนวที่างการม่ส�วนร�วม

• เป็นส�วนหน่�งของชั่มชัน เคารพสิที่ธิชั่มชัน 
 ดำูแลูร่กษาสิ�งแวดำลู้อมรอบชั่มชัน 
• พ่ฒนา ยั่กระดำ่บค่ณภาพชัีวิต แลูะเสริม
 สร้างประโยั่ชัน์ส่ขของชั่มชันแลูะส่งคมที่่�
 SCGP เข้าไปดำำาเนินธ่รกิจที่่�งในประเที่ศไที่ยั่
 แลูะอาเซียั่น
• ร่บฟูังความคิดำเห็นของช่ัมชัน
• พ่ฒนาโครงการความร�วมมือที่่�นำาศ่กยั่ภาพ
 ของชั่มชันมาสร้างประโยั่ชัน์ให้แก�ส่งคม

• ดำำาเนินกิจกรรมที่างธ่รกิจอยั่�างถึูกต้องแลูะ
 เหมาะสม ตามกฎหมายั่แลูะระเบ่ยั่บปฏิิบ่ติที่่�
 เก่�ยั่วข้องอยั่�างเคร�งคร่ดำ
• ร�วมมือก่บหน�วยั่งานราชัการที่่�งที่างดำ้าน
 วิชัาการแลูะการสน่นสน่นกิจกรรมต�าง ๆ

• สื�อสารข้อมูลูข�าวสารขององค์กรผ�านการ
 ส่มภาษณ์สื�อมวลูชันเชัิงลู่ก แลูะ Online 
 Survey (Empathize Media) เพ่�อให้การ
 จด่ำเตรียั่มเนื�อหาข�าวสารตรงกบ่ความต้องการ
 ของสื�อมวลูชันท่ี่�ม่ความต้องการท่ี่�แตกต�างกน่ 
• สร้างชั�องที่างการสื�อสารข้อมูลูข�าวสารที่าง
 ออนไลูน์ เพ่�อเผยั่แพร�ข้อมูลูท่ี่�ถึกูต้อง ครบถ้ึวน 
 แลูะท่ี่นต�อเหต่การณ์ แลูะอำานวยั่ความสะดำวก
 ให้ก่บสื�อมวลูชัน
• สร้างการม่ส�วนร�วมแลูะสานส่มพ่นธ์ที่่�ดำ่ก่บ
 สื�อมวลูชัน

• เปิดำเผยั่ข้อมูลูที่่�ครบถึ้วนแลูะโปร�งใส 
• ร่บฟูังความคิดำเห็นแลูะข้อเสนอแนะต�าง ๆ 
 จากภาคประชัาส่งคม
• หาโอกาสเพ่�อสร้างความร�วมมือเพ่�อผลู่กดำ่น
 แลูะข่บเคลูื�อนประเดำ็นต�าง ๆ ที่่�เก่�ยั่วข้องก่บ
 ความยั่่�งยั่ืน
• สร้างความตระหน่กแลูะสร้างความเข้าใจแก�
 ส่งคมในประเดำ็นสำาค่ญดำ้านการพ่ฒนาที่่�
 ยั่่�งยั่ืน
• นำาองค์ความรู้ของผู้เชัี�ยั่วชัาญมาสน่บสน่น
 ในโครงการความร�วมมือ

• ประพฤติปฏิิบ่ติตามกรอบกติกาของการ
 แข�งข่นที่่�ดำ่ แลูะกฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วข้อง
• เปิดำเผยั่ข้อมูลูที่่�สำาค่ญแลูะจำาเป็นเก่�ยั่วก่บ
 การดำำาเนินงานของ SCGP
• กำาก่บดำูแลูกิจการอยั่�างโปร�งใส เป็นธรรม
 ตรวจสอบไดำ้
• ร่บฟูังความคิดำเห็น/ ข้อเสนอแนะ เพ่�อนำามา
 พ่ฒนาการดำำาเนินการ
• หาโอกาสเพ่�อสร้างความร�วมมือเพ่�อผลู่กดำ่น
 แลูะขบ่เคลูื�อนประเดำน็ต�าง ๆ ท่ี่�เก่�ยั่วข้องกบ่
 ธร่กจิสู�การพ่จารณาของภาคร่ฐ

ตัวอย�างสิ�งที่่�ดำาเนินการ บัที่
รายงาน

• เศรษฐกิจหม่นเวียั่น
• การบริหารจ่ดำการนำ�า
• ป่าไม้แลูะความ 
 หลูากหลูายั่ที่างชีัวภาพ
• การดำำาเนินงาน 
 ดำ้านงานสิที่ธิมน่ษยั่ชัน
• การพ่ฒนาแลูะ 
 ม่ส�วนร�วมก่บชั่มชัน
• การจ่ดำการดำ้าน 
 สิ�งแวดำลู้อม

• ธ่รกจิสำาเร็จได้ำที่�ามกลูาง 
 วิกฤตการณ์โรคโควิดำ 19
• เศรษฐกิจหม่นเวียั่น
• การบริหารจ่ดำการนำ�า
• การพ่ฒนาแลูะ 
 ม่ส�วนร�วมก่บชั่มชัน
• รายั่งานการพ่ฒนา 
 ที่่�ยั่่�งยั่ืน 2564

• รายั่งานการพ่ฒนา 
 ที่่�ยั่่�งยั่ืน 2564

• การพ่ฒนาแลูะ 
 ม่ส�วนร�วมก่บชั่มชัน

• รายั่งานการพ่ฒนา 
 ที่่�ยั่่�งยั่ืน 2564
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SCGP รวบรวมแลูะจ่ดำลูำาด่ำบความสำาค่ญของประเดำ็นการพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืนซ้�งม่ความส่มพ่นธ์ก่บการดำำาเนินธ่รกิจ โดำยั่อ้างอิงตามแนวที่างของ  
Global Reporting Initiative (GRI) Standards แลูะใช้ักระบวนการม่ส�วนร�วมเข้ามาจ่ดำลูำาด่ำบความสำาค่ญของประเด็ำนการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน  
เพ่�อให้สามารถึบริหารจ่ดำการประเดำ็นการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนไดำ้อยั่�างเหมาะสม

• รวบรวมข้อมูลูประเดำ็นการพ่ฒนา
 ที่่�ยั่่�งยั่ืนจากบริษ่ที่ในกลู่�มอ่ตสาหกรรม
 เดำ่ยั่วก่น องค์กรที่่�เป็นผู้นำาที่าง
 ความคดิำ แลูะกลูย่ั่ที่ธ์ธ่รกจิขององค์กร
• สำารวจความคดิำเหน็ของผู้ม่ส�วนได้ำเสย่ั่
 ที่ก่กลู่�มท่ี่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก 
 เพ่�อกำาหนดำประเด็ำนการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยั่นื

จ่ดำการประชั่มเชัิงปฏิิบ่ติการสำาหร่บ
ผู้บริหาร เพ่�อตรวจสอบแลูะยั่ืนยั่่น
ลูำาดำ่บความสำาค่ญของประเดำ็นการ
พ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืน โดำยั่ม่ประธานเจ้าหน้าที่่�
บริหารแลูะผู้บริหารระดำ่บสูงเข้าร�วมให้ความเห็น
แลูะอน่ม่ติร�วมก่น

สื�อสารผลูการจ่ดำลูำาดำ่บความ
สำาค่ญต�อผู้บริหารแลูะพน่กงาน
ที่่กหน�วยั่งาน เพ่�อให้ที่ราบถึ่งความ
สำาค่ญแลูะแนวที่างการบริหาร
จ่ดำการของแต�ลูะประเดำ็น

01
02

03 04

ประเดำ็นิการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ

ประเดำ็นิที่่�เป็นิความเส่�ยั่งหลักและ
สำาคัญติ่อการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิในิ
อนิาคติ

• การกำาก่บดำูแลูกิจการ
• ความร่บผิดำชัอบต�อสินค้าแลูะบริการ
• เศรษฐกิจหม่นเวียั่น
• การสร้างประสบการณ์ของลููกค้า
• ส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่

จ่ดำการประชั่มเชัิงปฏิิบ่ติการเพ่�อ
ประเมินความสำาค่ญของประเดำ็น
การพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืน

ประเดำ็นิที่่�ช่วยั่ขับัเคลื�อนิ
การพััฒนิาที่่�่ยั่ั�งยั่ืนิ

• การร่บมือก่บการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจ่ดำการนำ�า
• ป่าไม้แลูะความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพ
• การสร้างค่ณค�าที่่�ยั่่�งยั่ืนสู�คู�ธ่รกิจ
• การดำูแลูแลูะพ่ฒนาพน่กงาน

ประเดำ็นิที่่�่เป็นิพั่�นิฐานิของการ
ดำำาเนิินิธุรกิจที่่�่ยั่ั�งยั่ืนิ

• การดำำาเนินงานดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน
• การพ่ฒนาแลูะม่ส�วนร�วมก่บชั่มชัน
• การจ่ดำการดำ้านสิ�งแวดำลู้อม

การดำาเนินงาน
ในประเด็นการพัฒนาที่่��ยั�งยืน

I. ประเดำ็นที่่�เป็นความเส่�ยั่งหลู่กแลูะสำาค่ญต�อการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนในอนาคต 
 (Key Risk and Capturing Future Value)

ในปี 2564 บัริษัที่ยังคงจัดลำาดับัประเด็น
การพัฒนาอย�างยั�งยืนเป็น 3 ระดับั ได้แก�

II. ประเดำ็นที่่�ชั�วยั่ข่บเคลูื�อนการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน (Enabler)

รวบัรวมข้อมูลและ
ระบัุประเดำ็นิที่่�สำาคัญ

ประเมินิลำาดำับัความสำาคัญของ
ประเดำ็นิการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ

สื�อสารประเดำ็นิติ่อผู้ม่
ส่วนิไดำ้เส่ยั่

ติรวจสอบัและเห็นิชอบั
ประเดำ็นิ

ขั้นตอนการประเมิน
ประเด็นสำาคัญ

ด้านการพัฒนาที่่�ยั�งยืน

III. ประเดำ็นที่่�เป็นพ่�นฐานของการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ยั่่�งยั่ืน 
 (Business Fundamental) 
 โดำยั่ไม�ม่การเปลู่�ยั่นแปลูงการจ่ดำลูำาดำ่บประเดำ็นที่่�สำาค่ญ

สำาคัญต�อ SCGP

• การรับมืือการเปลี่่�ยนแปลี่ง
	 สภาพภูมืิอากาศ
• ป่าไมื้แลี่ะความืหลี่ากหลี่าย
	 ทางชีีวภาพ
• การดููแลี่ผูู้้มื่ส่วนไดู้ส่วนเส่ย

• การกำากับดููแลี่กิจการ
• ความืรับผู้ิดูชีอบต่่อ
	 สินค้าแลี่ะบริการ
• เศรษฐกิจหมืุนเวียน
• การสร้างประสบการณ์์ของลี่กูค้า
• สุขภาพแลี่ะความืปลี่อดูภัย

• สิทธิิมืนุษยชีน
• การพัฒนาแลี่ะมื่ส่วนร่วมื
	 กับชีุมืชีน
• การจัดูการดู้านสิ�งแวดูลี่้อมื

• การจัดูการนำ�า
• การสร้างคุณ์ค่าท่�ยั�งยืน
	 สู่คู่ธิุรกิจ
• การสร้างแรงจูงใจ
	 แลี่ะรักษาพนักงาน
• การพัฒนาพนักงาน

สำา
คัญ

ต�อ
ผู้ม

่ส�ว
นไ

ด้ส
�วน

เส
่ย

สิ�งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ
+

-
- +

II 

II III 

I 
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เป้าหมายั่การพััฒนิาที่่�่ยั่ั�งยั่ืนิ

การดำำาเนิินิธุุรกิจของ SCGP มุง่มั�นิติ่อการบัรรลุเป้าหมายั่การพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิที่ั�งหมดำ 13 เป้าหมายั่

ขจัดำความยั่ากจนิ (No poverty) 
ขจ่ดำความยั่ากจนที่่กรูปแบบ ที่่กสถึานที่่�

ม่สุขภาพัและความเป็นิอยัู่่ที่่�ดำ่ 
(Good health and well-being) 
ร่บรองการม่ส่ขภาพแลูะความเป็นอยัู่�ที่่�ดำ่ของที่่กคน
ในที่่กชั�วงอายั่่

การศึกษาที่่�เที่่าเที่่ยั่ม 
(Quality Education) 
ร่บรองการศ่กษาที่่�เที่�าเที่่ยั่มแลูะที่่วถึ่ง 
ส�งเสริมการเรียั่นรู้ตลูอดำชัีวิตแก�ที่่กคน

ความเที่่าเที่่ยั่มที่างเพัศ 
(Gender equality) 
บรรลู่ความเที่�าเที่่ยั่มที่างเพศ 
พ่ฒนาบที่บาที่สตรีแลูะเดำ็กผู้หญิง

การจัดำการนิำ�าและสุขาภิบัาล
(Clean water and sanitation) 
ร่บรองการม่นำ�าใชั้ การจ่ดำการนำ�า
แลูะส่ขาภิบาลูที่่�ยั่่�งยั่ืน

การจ้างงานิที่่�ม่คุณค่าและการเติิบัโติที่างเศรษฐกิจ 
(Decent work and economic growth)
ส�งเสริมการเติบโตที่างเศรษฐกิจที่่�ต�อเนื�อง
ครอบคลู่มแลูะยั่่�งยั่ืน การจ้างงานที่่�ม่ค่ณค�า

อุติสาหกรรม นิวัติกรรม โครงสร้างพั่�นิฐานิ 
(Industry, innovation, and infrastructure)
พ่ฒนาโครงสร้างพ่�นฐานท่ี่�พร้อมร่บการเปลู่�ยั่นแปลูง 
ส�งเสริมการปร่บต่วให้เป็นอ่ตสาหกรรมอยั่�างยั่่�งยั่ืน
แลูะที่่�วถึ่ง แลูะสน่บสน่นนว่ตกรรม

เมืองและถิ�นิฐานิมนิุษยั่์อยั่่างยั่ั�งยั่ืนิ 
(Sustainable cities and communities) 
ที่ำาให้เมืองแลูะการต่�งถึิ�นฐานของมน่ษย์ั่ม่ความปลูอดำภ่ยั่ 
ที่่�วถ่ึง พรอ้มรบ่การเปลู่�ยั่นแปลูงแลูะพฒ่นาอยั่�างยั่่�งยั่นื

แผนิการบัริโภคและการผลิติที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ 
(Responsible consumption and production)
ร่บรองแผนการบริโภคแลูะการผลูิตที่่�ยั่่�งยั่ืน

การรับัมือการเปล่�ยั่นิแปลงสภาพัภูมิอากาศ 
(Climate action)
ดำำาเนนิมาตรการเร�งดำ�วนเพ่�อรบ่มอืกบ่การเปลู่�ยั่นแปลูง
สภาพภูมิอากาศแลูะผลูกระที่บ

การใช้ประโยั่ชนิ์จากระบับันิิเวศที่างบัก 
(Life on land)  
ปกป้อง ฟู้�นฟูู แลูะส�งเสริมการใชั้ประโยั่ชัน์
จากระบบนิเวศที่างบกอยั่�างยั่่�งยั่ืน

สังคมสงบัสุข ยัุ่ติิธรรม ไม่แบั่งแยั่ก 
(Peace and justice strong institutions)
ส�งเสริมส่งคมสงบส่ข ยั่่ติธรรม ไม�แบ�งแยั่ก เพ่�อการ
พ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืน

ความร่วมมือเพั่�อการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ 
(Partnerships for the goals)
สรา้งพลูง่แห�งการเป็นห่น้ส�วนความร�วมมอืระด่ำบสากลู
ต�อการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน

SCGP ดำำาเนินธ่่รกิจตามแนวที่างการพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืนโดำยั่ม่นโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ติท่ี่�ชั่ดำเจน เพ่�อการบรรลู่เป้าหมายั่การพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยั่ืนของโลูก  
(Sustainable Development Goals, SDGs) ม่�งม่�นสร้างความสมด่ำลูท่ี่�งสามด้ำาน คือ เศรษฐกิจ ส่งคม แลูะสิ�งแวดำลู้อม โดำยั่ม่เป้าหมายั่สูงส่ดำคือ 
การชั�วยั่ให้ธ่่รกิจแลูะผู้ม่ส�วนได้ำเส่ยั่บรรลู่ความคาดำหว่งท่ี่�งในระยั่ะส่�นแลูะระยั่ะยั่าวเพ่�อการเติบโตท่ี่�ย่ั่�งยืั่น แม้อยูั่�ในที่�ามกลูางสถึานการณ์ท่ี่�เปลู่�ยั่นแปลูง 
อยั่�างคาดำไม�ถึ่ง ดำ้วยั่การพ่ฒนาแลูะเพ่�มประสิที่ธิภาพตลูอดำห�วงโซ�อ่ปที่าน ท่ี่�งม่การใช้ัพลู่งงาน ลูดำการปลู�อยั่ของเส่ยั่ เพ่�อสร้างค่ณภาพชีัวิต 
ที่่�ดำ่กว�า สอดำคลู้องก่บหลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น

อ้างอิงจำาก http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals
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• GRI 102 (5. Stakeholder 
 Engagement)

• GRI 102 (5. Stakeholder 
 Engagement)

• GRI 201: Economic 
 Performance

• GRI 305: Emission (305-7 
 Nitrogen Oxides (NOx), 
 Sulfur Oxides (SOx), and 
 other significant air 
 emissions)
• GRI 306: Effluents and 
 Waste

-ความรับัผิดำชอบัติ่อสินิค้าและบัริการ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• พ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์ให้ม่ ความยั่่�งยั่ืน
 สอดำคลู้องก่บ แนวที่างการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน
• พ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์ตามหลู่กการ 
 Life Cycle Assessment
• สินค้าม่ค่ณภาพ แลูะม่ความปลูอดำภ่ยั่
ค่ณค�า (Capital Value)
• ผลูิตภ่ณฑ์์ที่่�ใชั้งานง�ายั่ แข็งแรง ปลูอดำภ่ยั่
 แลูะเป็นมิตรก่บสิ�งแวดำลู้อม
• ตอบสนองต�อความต้องการของลููกค้า
 แลูะผู้บริโภค

การสร้างประสบัการณ์ของลูกค้า
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การพ่ฒนาเที่คโนโลูยั่่ แลูะ Solution
 เพ่�อให้ตรงก่บความต้องการของลููกค้า
• บริการอยั่�างครบวงจร
• การสื�อสารก่บลููกค้า
ค่ณค�า (Capital Value)
• ตอบสนองต�อความต้องการของลููกค้า
 แลูะผู้บริโภค

เศรษฐกิจหมุนิเวียั่นิ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การดำำาเนินงานร�วมก่บ supply chain
• การพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์ให้สอดำคลู้องก่บ
 หลู่กการเศรษฐกิจหม่นเวียั่น
• นำานว่ตกรรมมาประยั่่กต์ใชั้ก่บ
 หลู่กการเศรษฐกิจหม่นเวียั่น
ค่ณค�า (Capital Value)
• การดำำาเนินธ่รกิจอยั่�างยั่่�งยั่ืน
 ดำ้วยั่หลู่กการเศรษฐกิจหม่นเวียั่น

การจัดำการดำ้านิสิ�งแวดำล้อม
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส 
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การจ่ดำการมลูภาวะจากการ
 ดำำาเนินธ่รกิจ
• ป้องก่นข้อร้องเรียั่นจากชั่มชัน
ค่ณค�า (Capital Value)
• ม่ค่ณภาพสิ�งแวดำลู้อมที่่�ดำ่
 ที่่�งภายั่ในโรงงานแลูะชั่มชันโดำยั่รอบ
• อยัู่�ร�วมก่บชั่มชันไดำ้อยั่�างยั่่�งยืั่น

การดำูแลผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ยั่
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• ดำำาเนินแลูะพ่ฒนาธ่รกิจให้สอดำคลู้อง
 ก่บแนวที่าง ESG
• ความคาดำหว่งแลูะความก่งวลู
 ของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่
• การสื�อสารก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่
ค่ณค�า (Capital Value)
• ความเชั่�อม่�นจากผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่

ประเดำ็นิการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิกับัผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ยั่
ประเดำน็การพฒ่นาที่่�ยั่่�งยืั่น 15 ประเด็ำนของ SCGP เก่�ยั่วขอ้งกบ่ผูม้ส่�วนได้ำเสย่ั่ 9 กลู่�ม แลูะเป้าหมายั่การพ่ฒนาท่ี่�ยั่่�งยืั่นของโลูก (UN SDGs)  
17 ข้อ ดำ่งน่�

                       ขอบัเขติของผลกระที่บั (Impact Boundary)     

      ประเดำ็นิการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ              GRI Aspect  ภายั่ในิองค์กร           ภายั่นิอกองค์กร             SDGs

การกำากับัดำูแลกิจการ 
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• จรรยั่าบรรณที่่�ดำ่
• ต�อต้าน Corruption
• การร้องเรียั่น
• การบริหารความเส่�ยั่งแลูะวิกฤต
ค่ณค�า (Capital Value)
• จรรยั่าบรรณแลูะความซ่�อส่ตยั่์
 (Ethics and Intergrity)
 ความโปร�งใส(Transparency)

• GRI 102 General 
 Disclose (3 Ethic and 
 Integrity, 4 Governance)

 • • •  • • •   •

 • •  • • •   • GRI 403: Occupational 
 Health and Safety*

สุขภาพัและความปลอดำภัยั่
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การดำูแลูพน่กงานระหว�างชั�วง COVID19
• การปร่บวิธ่ในการที่ำางาน
• การดำูแลูคู�ธ่รกิจ ลููกค้าแลูะชั่มชัน
ค่ณค�า (Capital Value)
• ส่ขภาพแลูะความเป็นอยัู่�ที่่�ดำ่ของพน่กงาน
 คู�ธ่รกิจ ลููกค้า แลูะชั่มชัน

SCGP พน่กงาน ผู้ถึือห่้น

ผู้ร�วมที่่น

เจ้าหน่�

คู�ธ่รกิจ

แลูะคู�ค้า

ลููกค้า ชั่มชัน หน�วยั่งาน
ราชัการ

สื�อมวลูชัน ภาคประชัาส่งคม/

น่กวิชัาการ/

ผู้นำาความคิดำ

คู�แข�ง
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                       ขอบัเขติของผลกระที่บั (Impact Boundary)     

      ประเดำ็นิการพััฒนิาที่่�ยั่ั�งยั่ืนิ              GRI Aspect  ภายั่ในิองค์กร           ภายั่นิอกองค์กร             SDGs

การสร้างคุณค่ายั่ั�งยั่ืนิสู่คู่ธุรกิจ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การดำำาเนินงานดำ้านการจ่ดำหาที่่�ยั่่�งยั่ืน
• พ่ฒนาพน่กงานแลูะคู�ธ่รกิจให้ดำำาเนิน
 การร�วมก่นอยั่�างยั่่�งยั่ืน
ค่ณค�า (Capital Value)
• การดำำาเนินการร�วมก่บคู�ธ่รกิจที่่�ยั่่�งยั่ืน

การพััฒนิาพันิักงานิ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การพ่ฒนาพน่กงานให้ม่ความรู้
 ความสามารถึ
ค่ณค�า (Capital Value)
• พน่กงานม่ความรู้ ความสามารถึรอบดำ้าน
 สามารถึที่ำางานไดำ้อยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ

การพััฒนิาและม่ส่วนิร่วมกับัชุมชนิ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส 
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• ความพึงพอใจของชั่มชัน
• การสน่บสน่นชั่มชันดำ้านความยั่่�งยั่ืน
ค่ณค�า (Capital Value)
• การอยัู่�ร�วมก่บชั่มชันอยั่�างยั่่�งยั่ืน

การจัดำการนิำ�า
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• บริหารจ่ดำการนำ�าอยั่�างม่ประสิที่ธภิาพแลูะยั่่�งยั่นื
• บริหารความเส่�ยั่งดำ้วยั่เคร่�องมือสากลู
 ค่ณค�า (Capital Value)
• การใชั้นำ�าอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ

การรับัมือกับัการเปล่�ยั่นิแปลง
สภาพัภูมิอากาศ 
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• การเพ่�มส่ดำส�วนการใชั้พลู่งงานที่ดำแที่น
 แลูะพลู่งงานหม่นเวียั่น
• ปร่บปร่งประสิที่ธิภาพเคร่�องจ่กร
• การพฒ่นาสนิค้าท่ี่�ปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกน้อยั่ลูง
• สร้างโอกาสในการแข�งข่นที่างการค้า
• การใชั้เคร่�องมือที่างเศรษฐศาสตร์
 เพ่�อลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก
• การปลููกป่าเพ่�อดำูดำซ่บก๊าซเร่อนกระจก
ค่ณค�า (Capital Value)
• ใชั้พลู่งงานอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ
• ลูดำก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำข้�นจาก
 การดำำาเนินธ่รกิจ

สิที่ธิมนิุษยั่ชนิ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• ดำำาเนินการตามกฎหมายั่
 แลูะหลู่กปฏิิบ่ติสากลู
• การบริหารจ่ดำการความเส่�ยั่ง
 ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชันอยั่�างรอบดำ้าน
ค่ณค�า (Capital Value)
• ยั่กระดำ่บค่ณภาพชัีวิตจากการสร้างค่ณค�า
 อยั่�างยั่่�งยั่ืนให้ก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่แลูะส่งคม

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพันิักงานิ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• สร้างความผูกพ่นของพน่กงานก่บองค์กร
• การปรบ่ต่วด้ำานการบริหารที่ร่พยั่ากรบค่คลู
ค่ณค�า (Capital Value)
• เป็นองค์กรที่่�ม่ค่ณค�าแลูะใส�ใจพน่กงาน
• พน่กงานม่ความผูกพ่นก่บองค์กร

ป่าไม้และความหลากหลายที่างชีวภาพ
ขอบเขตของความเส่�ยั่งแลูะโอกาส
ดำ้านความยั่่�งยั่ืน
• บริหารจ่ดำการความหลูากหลูายั่
 ที่างชัีวภาพที่่�ยั่่�งยั่ืน
• การจ่ดำการป่าไม้ที่่�ยั่่�งยั่ืน
ค่ณค�า (Capital Value)
• ม่พ่�นที่่�อน่ร่กษ์ความหลูากหลูายั่
 ที่างชัีวภาพแลูะระบบนิเวศ
• ม่สวนป่าเศรษฐกิจที่่�ไดำ้การร่บรองตาม
 มาตรฐานการจ่ดำการป่าไม้ที่่�ยั่่�งยั่ืน (FSC)

*GRI Standards 2018

• GRI 102-9 Supply Chain

• GRI 102 General Disclose 
 (102-8 Information on 
 employees and other 
 workers)
• GRI 404 Training and  
 Education

• GRI 303: Water*

• GRI 305: Emissions
• GRI 302: Energy

• GRI 412: Human Rights 
 Assessment

• GRI 404: Training and 
 Education

• GRI 304: Biodiversity

• GRI 413: Local 
 Communities

 •   • •     

 • •  • •     

 •     •   • 

 • •    • •   

 •  •  • • •  • 

 • •  • • •    

 • • •  •     

 •  •  • •   • 

SCGP พน่กงาน ผู้ถึือห่้น

ผู้ร�วมที่่น

เจ้าหน่�

คู�ธ่รกิจ

แลูะคู�ค้า

ลููกค้า ชั่มชัน หน�วยั่งาน
ราชัการ

สื�อมวลูชัน ภาคประชัาส่งคม/

น่กวิชัาการ/

ผู้นำาความคิดำ

คู�แข�ง
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การพัฒนา
ก�รดำ�เนินง�นในประเด็น

ที่่�ยั�งยืน
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SCGP โดำยั่คณะกรรมการบริษ่ที่ไดำ้กำาหนดำให้ม่นโยั่บายั่บรรษ่ที่ภิบาลู
เป็นส�วนหน่�งของนโยั่บายั่การดำำาเนินธ่รกิจ โดำยั่ม่คณะกรรมการ 
บรรษ่ที่ภิบาลูแลูะสรรหาที่ำาหน้าท่ี่�กำากบ่ดูำแลูด้ำานบรรษ่ที่ภิบาลูของบริษ่ที่ 
บริษ่ที่ได้ำนำาหลูก่การกำากบ่ดูำแลูกจิการท่ี่�ด่ำสำาหรบ่บริษ่ที่จดำที่ะเบย่ั่น ปี 2560 
หร่อ Corporate Governance Code (CG Code) มาปร่บใชั้ก่บ
บริบที่ที่างธ่รกิจเพ่�อให้เกิดำประโยั่ชัน์แลูะสร้างค่ณค�าอยั่�างยั่่�งยั่ืน แลูะ
คณะกรรมการบริษ่ที่ได้ำกำาหนดำให้ม่วาระพ่จารณาที่บที่วนกฎบ่ตรแลูะ
นโยั่บายั่ดำ้านบรรษ่ที่ภิบาลูของ SCGP อยั่�างน้อยั่ปีลูะ 1 คร่�ง

กลยุทธ์

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

มีก�รเผู้ยแพร่และสื�อส�ร
ทำ�คืว�มเข้ั�ใจจรรย�บรรณ
เอสซีจี แพคืเกจจ้ิงกบับริษทั
ทั�งห้มดใน SCGP

01

ไดร้ับก�รประเมินคืะแนนระดับดีเลิศ (5 ด�ว) 
จ�กก�รประเมินต�มโคืรงก�รสำ�รวจก�รกำ�กบั 
ดูแลกิจก�รบรษิัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2564 
(CGR Checklist)

ไม่มีคือร์รัปชื่ัน
02

03

เผยั่แพร�แลูะสื�อสารที่ำาความเข้าใจ
จรรยั่าบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ�ง 
กบ่บริษ่ที่ใน SCGP ท่ี่�งหมดำ ผ�าน
เว็บไซต์ของบริษ่ที่

การปฏิิบ่ติท่ี่�ผิดำนโยั่บายั่ต�อต้าน
คอร์ร่ปชั่น เป็น 0

01 02

ได้ำร่บการประเมินคะแนนระด่ำบด่ำเลูิศ (5 ดำาว) จากการประเมินตามโครงการ 
สำารวจการกำากบ่ดำแูลูกจิการ บริษ่ที่จดำที่ะเบ่ยั่นประจำาปี 2564 (CGR Checklist)  
โดำยั่สมาคมส�งเสริมสถึาบ่นกรรมการบริษ่ที่ไที่ยั่ (IOD)

ไดำ้ร่บรางว่ลู SET Awards 2021 ใน
1) กลู่�มรางว่ลู Sustainability Excellence ในประเภที่ Rising Star  
 Sustainability Awards
2) กลู่�มรางวลู่ Business Excellence ในประเภที่ Best Deal of the Year Awards  
 โดำยั่ตลูาดำหลู่กที่ร่พยั่์แห�งประเที่ศไที่ยั่

แลูะได้ำคะแนนประเมิน 100 คะแนนเตม็ จากการประเมนิค่ณภาพการจด่ำประชัม่สาม่ญ 
ผู้ถึือห่้นประจำาปี 2564 (AGM Checklist) โดำยั่สมาคมส�งเสริมผู้ลูงที่่นไที่ยั่

03

การกำากับัดูแลกิจการ

กำาหนดำนโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ติด้ำาน
บรรษ่ที่ภิบาลูให้สอดำคลู้องแลูะเป็น
ทิี่ศที่างเด่ำยั่วก่นท่ี่�วท่ี่�งองค์กร

01 02
ที่บที่วนนโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ติด้ำาน
บรรษ่ที่ภิบาลูให้เหมาะสมก่บกลูย่ั่ที่ธ์
ที่างธ่รกิจแลูะการเปลู่�ยั่นแปลูงเป็น
ประจำา อยั่�างน้อยั่ปีลูะหน่�งคร่�ง

03 04
สื�อสารแลูะสน่บสน่นให้พน่กงาน 
แลูะคู�ธ่รกิจเกิดำความเข้าใจตระหน่ก
แลูะปฏิิบ่ติตามนโยั่บายั่แลูะแนว 
ปฏิิบ่ติบรรษ่ที่ภิบาลู จรรยั่าบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิ�งแลูะจรรยั่าบรรณ
คู�ธ่รกิจอยั่�างจริงจ่ง

กำาก่บดูำแลูแลูะติดำตามให้ม่การ
ปฏิิบ่ติตามนโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ติ
ด้ำานบรรษ่ที่ภิบาลูท่ี่�วท่ี่�งองค์กร
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บริษ่ที่ไดำ้ม่การกำาก่บดำูแลูด้ำานเที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศแลูะการร่กษา 
ความม่�นคงปลูอดำภ่ยั่ของข้อมูลูแลูะระบบเคร่อข�ายั่สื�อสาร โดำยั่
• แต�งต่�งต่วแที่นร�วมเป็นคณะที่ำางาน IT Governance ของบริษ่ที่แม�  
 ที่ำาหน้าที่่�กำาหนดำนโยั่บายั่ แลูะระเบ่ยั่บการใชั้เที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศ 
 แลูะการสื�อสารของบริษ่ที่ (e-Policy) โดำยั่อ้างตาม ISO/IEC27001 
• จ่ดำที่ำาเอกสารแนวที่างการตรวจสอบการควบค่มภายั่ใน/การร่กษา 
 ความปลูอดำภ่ยั่ระบบสารสนเที่ศแลูะพ่ฒนาการตรวจสอบดำ้าน 
 เที่คโนโลูยั่่สารสนเที่ศโดำยั่คำาน่งความเส่�ยั่งดำ้าน Cyber Security
• ประเมินจ่ดำควบค่มภายั่ในดำ้าน Information Security โดำยั่อ้างอิง  
 ISO27001 สำาหร่บบริษ่ที่ที่่�ที่ำาการ Merger & Partnership (M&P)
• กำาหนดำให้พน่กงานต้องที่ดำสอบว่ดำความรู้ในเร่�อง e-Policy ซ้�งต้อง 
 ตอบถึูกต้องที่่กข้อ 100%
• ที่บที่วนแลูะปร่บกลูยั่่ที่ธ์การปฏิิบ่ติงานตรวจสอบให้สอดำคลู้องก่บ 
 สถึานการณ์การแพร�ระบาดำของโรคโควิดำ 19 แลูะความเส่�ยั่งในยั่่ค  
 New Normal โดำยั่ใชั้ Machine Learning (ML), Robotics  
 Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) 

บรษ่ิที่ใหม่้ชั�องที่างการสื�อสารขอ้มลููของบรษ่ิที่หลูากหลูายั่มากข้�นกว�าปี
ที่่�ผ�านมา ที่่�งการเปิดำเผยั่ข้อมูลูในรายั่งานประจำาปี เว็บไซต์ของบริษ่ที่
แลูะบนเว็บไซต์ของตลูาดำหลูก่ที่รพ่ย์ั่แห�งประเที่ศไที่ยั่ รวมถ่ึงการสื�อสาร 
ก่บน่กลูงที่่นสถึาบ่น น่กลูงที่่นรายั่ยั่�อยั่ ผู้ถึือห่้น รวมที่่�งน่กวิเคราะห์ 
แลูะหน�วยั่งานภาครฐ่ท่ี่�เก่�ยั่วข้องอยั่�างเที่�าเท่ี่ยั่มแลูะเป็นธรรม โดำยั่ดำำาเนนิการ 
ผ�านชั�องที่างโที่รศ่พที่์ อ่เมลู แลูะการประชั่มซ้�งม่ที่่ �ง Online แลูะ  
Physical Meeting

05

บริษ่ที่ส�งเสริมการให้สิที่ธิอื�นแก�ผู้ถืึอห่้นนอกเหนือจากสิที่ธิในการ 
ลูงคะแนนเส่ยั่ง ไดำ้แก� การให้สิที่ธิผู้ถึือห่้นส�งคำาถึามลู�วงหน้าก�อนการ 
ประช่ัมสาม่ญผู้ถึือห่้นปี 2564 แลูะอำานวยั่ความสะดำวกแก�ผู้ถึือห่้น 
ซ้�งรวมถึง่น่กลูงที่น่สถึาบ่นเข้าร�วมประชัม่ ท่ี่�งท่ี่�เข้าร�วมประชัม่ด้ำวยั่ตนเอง 
แลูะโดำยั่การมอบฉน่ที่ะ รวมถึง่การให้สทิี่ธผู้ิถึอืห้่นในการเสนอวาระการประชัม่ 
แลูะการเสนอชั่�อบ่คคลูที่่�เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการลู�วงหน้าสำาหร่บ 
การประชั่มสาม่ญผู้ถึือห่้นประจำาปี 2565

04

การเติบโตของ SCGP ที่ำาให้ม่การที่ำาธ่รกรรมที่่�ซ่บซ้อนแลูะหลูากหลูายั่ 
มากข้�น รวมท่ี่�งม่ธ่รกจิในต�างประเที่ศกว้างขวางมากข้�น บริษ่ที่จ้งได้ำจด่ำที่ำา 
แบบสอบถึามความรู้ความเข้าใจเก่�ยั่วก่บนโยั่บายั่ แนวปฏิิบ่ติ แลูะระบบ 
การกำากบ่ดูำแลูกจิการท่ี่�ม่อยัู่�ในปัจจบ่่น (Corporate Governance Survey)  
ของบริษ่ที่ยั่�อยั่ โดำยั่ในระยั่ะแรก ได้ำดำำาเนินการจด่ำส�งแบบสอบถึามด่ำงกลู�าว 
ให้บริษ่ที่ยั่�อยั่ท่ี่�มค่วามสำาค่ญที่่�ต่�งอยัู่�ในประเที่ศต�าง ๆ ท่ี่� SCGP เข้าไปลูงที่น่  
จำานวน 7 บริษ่ที่ แลูะม่แผนท่ี่�จะจ่ดำส�งให้แก�ท่ี่กบริษ่ที่ยั่�อยั่ของ SCGP  
เพ่�อเป็นการสำารวจความรู้ความเข้าใจของแต�ลูะบริษ่ที่เก่�ยั่วก่บระบบ 
การกำาก่บดูำแลูกิจการที่่�ม่อยัู่�ในปัจจ่บ่น แลูะวางแผนเพ่�มพูนความรู้ 
ความเข้าใจดำ่งกลู�าว เพ่�อให้ม่�นใจว�าบริษ่ที่ยั่�อยั่เข้าใจแนวที่างการกำาก่บ 
ดำูแลูกิจการที่่�ดำ่ของ SCGP 

06

07

คณะกรรมการบริษ่ที่ไดำ้ที่บที่วนการนำา CG Code มาใชั้ก่บ SCGP 
แลูะประเมนิการปฏิิบต่งิานของคณะกรรมการตาม CG Code ซ้�งผลูการ 
ประเมินการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการตาม CG Code ที่่�ง 8 ประการ 
ได้ำคะแนนเกนิกว�าร้อยั่ลูะ 90 ที่่�บริษ่ที่กำาหนดำเป็นเกณฑ์์มาตรฐาน จ้งม่�นใจ 
ไดำ้ว�าคณะกรรมการบริษ่ที่ม่ความเข้าใจในหลู่กการแลูะแนวปฏิิบ่ติตาม 
CG Code ในการนำาไปใช้ัสร้างคณ่ค�าให้แก�กจิการอยั่�างยั่่�งยั่นืเป็นอยั่�างด่ำ

01

คณะกรรมการบริษ่ที่ได้ำอน่ม่ตนิโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ตด้ิำานบรรษ่ที่ภบิาลู 
เพ่�มเติมดำ่งต�อไปน่� เพ่�อให้สอดำคลู้องก่บการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ซ่บซ้อนแลูะ 
หลูากหลูายั่มากข้�นรวมที่่�งม่ธ่รกิจในต�างประเที่ศกว้างขวางมากข้�น
• นโยั่บายั่ที่ร่พยั่์สินที่างปัญญา 
• นโยั่บายั่ดำ้านภาษี 
• นโยั่บายั่ด้ำานการบริหารความหลูากหลูายั่แลูะยั่อมรบ่ความแตกต�างของบ่คคลู 
• แนวปฏิบิติ่ในกรณท่ี่่�กรรมการบริษ่ที่อาจม่ความขด่ำแย้ั่งที่างผลูประโยั่ชัน์
• แนวปฏิิบ่ติการพ่ฒนาคณะกรรมการบริษ่ที่ 

02

นโยั่บายั่แลูะแนวปฏิิบ่ติดำ้านบรรษ่ที่ภิบาลูที่่�ปร่บปร่งในปี 2564  
ม่ดำ่งน่�
• จรรยั่าบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ�ง 
• โครงสร้างบรรษ่ที่ภิบาลู เอสซีจี แพคเกจจิ�ง
• กฎบ่ตรคณะกรรมการบริษ่ที่ แลูะคณะกรรมการชัด่ำยั่�อยั่ท่ี่�ง 3 คณะ 
• กฎบ่ตรสำาน่กงานตรวจสอบ 
• นโยั่บายั่การกำาหนดำค่ณสมบ่ติแลูะการสรรหากรรมการบริษ่ที่ 
• นโยั่บายั่ต�อต้านคอร์ร่ปชั่น 
• นโยั่บายั่ป้องก่นความข่ดำแยั่้งที่างผลูประโยั่ชัน์
• นโยั่บายั่ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน แลูะ
• แบบประเมินผลูการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการบริษ่ที่
 แลูะคณะกรรมการชั่ดำยั่�อยั่

03

การเปล่�ยั่นิแปลงและพัฒันิาการที่่�สำาคญัของนิโยั่บัายั่ 
แนิวปฏิบิัตัิ ิและระบับัการกำากบััดำแูลกจิการในิรอบัปีที่่�ผ่านิมา
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บริษ่ที่ไดำ้ม่การติดำตามเพ่�อให้เกิดำการปฏิิบ่ติตามคู�มือบรรษ่ที่ภิบาลูเอสซีจี แพคเกจจิ�ง อยั่�างเคร�งคร่ดำ โดำยั่เฉพาะอยั่�างยิั่�งในเร่�องท่ี่�
คณะกรรมการบริษ่ที่ไดำ้อน่ม่ติให้ม่การปร่บปร่งหร่อเพ่ �มเติมในปี 2564 แลูะติดำตามเพ่�อให้เกิดำการปฏิิบ่ติตามการกำาก่บดูำแลูกิจการท่ี่�ด่ำ
อ่ก 4 ประเด็ำนด่ำงน่� 
• การป้องก่นความข่ดำแยั่้งที่างผลูประโยั่ชัน์
• การใชั้ข้อมูลูภายั่ในเพ่�อแสวงหาผลูประโยั่ชัน์
• การต�อต้านท่ี่จริตคอร์ร่ปชั่น
• การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การต�อต้าน
ที่่จริตคอร์รัปชัน

การติดตามให้ม่การปฏิบััติตามนโยบัายและแนวปฏิบััติในการกำากับัดูแล

หลู่งจากท่ี่�ไดำ้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร�วมโครงการแนวร�วมต�อต้านคอร์ร่ปช่ันของภาคเอกชันไที่ยั่ (Thai Private Sector Collective Action  
Against Corruption : CAC) เมื�อว่นที่่� 1 ธ่นวาคม 2563 บริษ่ที่ไดำ้ดำำาเนินการยั่ื�นขอร่บรองเพ่�อเป็น Certified Company สร่ปการดำำาเนินการที่่� 
สำาค่ญในรอบปี 2564 ไดำ้ดำ่งต�อไปน่�

ที่บที่วนแลูะปร่บปร่งนโยั่บายั่
ต�อต้านคอร์ร่ปชั่น แลูะคู�มือ

จรรยั่าบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ�ง 

ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารไดำ้สื�อสาร
ให้คณะจ่ดำการแลูะพน่กงานที่่กคน
ปฏิิบ่ติตามแลูะที่ำาความเข้าใจใน
นโยั่บายั่ต�อต้านคอร์ร่ปชั่น คู�มือ
จรรยั่าบรรณ เอสซีจี แพคเกจจิ�ง  

กฎ ระเบ่ยั่บที่่�เก่�ยั่วข้อง

จ่ดำอบรมในหลู่กสูตรต�าง ๆ แลูะจ่ดำ
ให้ม่การที่ดำสอบความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่�องจรรยั่าบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ�ง 
แลูะนโยั่บายั่ต�อต้านคอร์ร่ปชั่น 

“Ethics e-Testing” โดำยั่พน่กงาน
ของบริษ่ที่ที่่�ที่ำาแบบที่ดำสอบที่่กคน

ผ�านการที่ดำสอบ ซ้�งดำำาเนินการ
ต�อเนื�องเป็นปีที่่� 7

เผยั่แพร�แนวคิดำเร่�องการ
ต�อต้านคอร์ร่ปชั่น

ไปสู�คู�ธ่รกิจ (Suppliers)

จ่ดำที่ำาคู�มือการตรวจสอบเร่�อง
คอร์ร่ปชั่น (Anti - corruption 

Compliance Checklist) 
จ่ดำส่มมนาแลูะ Workshop ให้ก่บ

หน�วยั่งานที่่�ม่ความเส่�ยั่งสูง

จ่ดำให้ม่ระบบร่บข้อร้องเรียั่นแลูะ
แจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
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การแจ้งเบัาะแส
(Whistleblowing)

บริษ่ที่กำาหนดำกลูไกในการร่บข้อร้องเรียั่นแลูะการดำำาเนินการกรณ ่
ม่การชีั�เบาะแสเก่�ยั่วกบ่การกระที่ำาผดิำกฎหมายั่ กฎระเบย่ั่บแลูะจรรยั่าบรรณ  
(Code of Conduct) หร่อพฤติกรรมที่่�อาจส�อถึ่งการที่่จริตคอร์ร่ปชั่น 
ของบ่ค่ลูากรของบริษ่ที่ สำาหรบ่พนก่งานแลูะบ่คคลูภายั่นอก ซ้�งรวมถึง่ 
มาตรการค่ม้ครองที่่�เหมาะสมแก�ผูแ้จ้งเบาะแส ตามนโยั่บายั่การรบ่เร่�อง 
ร้องเรียั่นการที่่จริตแลูะการกระที่ำาผิดำโดำยั่จ่ดำให้ม่ชั�องที่างการร่บข้อร้อง
เรียั่นต�าง ๆ ไดำ้ตลูอดำเวลูาแลูะหลูากหลูายั่ชั�องที่าง ไดำ้แก� เว็บไซต์ที่่�ง
ภาษาไที่ยั่แลูะอง่กฤษ วาจา อเ่มลู แลูะจดำหมายั่ รวมที่่�งรก่ษาความลูบ่แลูะ
ให้ความค่้มครองผู้ร้องเรียั่น

ดำ้วยั่ความตระหน่กถึ่งความโปร�งใสในการดำำาเนินการดำ้านภาษี สานต�อ 
แนวการดำำาเนินธ่รกิจท่ี่�เป็นธรรมแลูะยั่่ดำโยั่งความร่บผิดำชัอบต�อส่งคม 
แลูะผู้ม่ส�วนได้ำส�วนเสย่ั่ที่ก่ส�วน ผ�านการดำำาเนนิการด้ำานภาษีท่ี่�สอดำคลู้อง 
กบ่กฎหมายั่ในแต�ลูะประเที่ศ บริษ่ที่จ้งได้ำกำาหนดำให้คณะกรรมการบริษ่ที่ 
เป็นผู้กำาก่บดำูแลูแลูะอน่ม่ตินโยั่บายั่ดำ้านภาษีก�อนออกเป็นมาตรการ 
บ่งคบ่ใช้ัท่ี่�วท่ี่�งองค์กรครอบคลูม่ท่ี่กประเที่ศที่่� SCGP เข้าไปดำำาเนินธร่กจิ  
ท่ี่�งน่�เพ่�อให้ม่�นใจว�าการดำำาเนินการดำ้านภาษีของบริษ่ที่ในภาพรวม 
สอดำคลู้องก่บกฎหมายั่แลูะข้อกำาหนดำที่่�เก่�ยั่วข้อง

การแจ้งเบัาะแส
(Whistleblowing)

การรายงานการละเมิด
จำานิวนิข้อร้องเรียั่นิ (เรื�อง)

2020 2021

จำานวนข้อร้องเรียั่นที่่�งหมดำ
จำานวนข้อร้องเรียั่นที่่�สอบสวนแลู้วเสร็จ

ประเภที่ข้อร้องเรียั่นที่่�สอบสวนแลู้วเสร็จ
1. ผิดำจรรยั่าบรรณหร่อที่่จริต
 1.1 ความข่ดำแยั่้งที่างผลูประโยั่ชัน์
 1.2 การคอร์ร่ปชั่น
 1.3 การลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชัน
 1.4 การแข�งข่นที่างการค้า
 1.5 การใชั้ข้อมูลูภายั่ใน
 1.6 อื�นๆ
2. การไม�ปฏิิบ่ติตามกฎระเบ่ยั่บของบริษ่ที่/ขาดำการบริหารงานที่่�ดำ่
3. ไม�เป็นไปตามข้อร้องเรียั่น

10
11

0
0
0
0
0
0
1
10

(เป็นข้อร้องเรียั่นของปี 2019 จำานวน 1 เร่�อง)

8
7

1
0
0
0
0
0
2
4

การดำาเนินการด้านภาษี

โปรดดูรายละเอ่ยดเพิ่มเติม
สำาหร่บนโยั่บายั่ดำ้านภาษี SCGPSCAN ME
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ความเส่�ยง
• ผู้บริโภคตระหน่กถึ่งแนวคิดำ 
 เร่�องความยั่่�งยั่ืนมากข้�นแลูะม่ 
 แนวโน้มใช้ับรรจภ่่ณฑ์์ท่ี่�เป็นมติร 
 ต�อสิ�งแวดำลู้อม รวมถ่ึงลูดำการใช้ั 
 วส่ดำบ่รรจ่ภ่ณฑ์แ์ลูะวธ่ิการผลูติ 
 ที่่�เป็นอ่นตรายั่ต�อสิ�งแวดำลู้อม
• ผู้บริโภคเปลู่�ยั่นมาใช้ัแบรนดำ์ที่่� 
 ให้ค่ณค�าแลูะตรงว่ตถึ่ประสงค์ 
 มากกว�า
• การซ่�อของออนไลูน์แลูะการจด่ำส�ง 
 อาหารที่ำาให้เกิดำความก่งวลูต�อ 
 ผู้บรโิภคเก่�ยั่วกบ่ผลูกระที่บต�อ 
 สิ�งแวดำลู้อม

ความที่้าที่ายในปี 2564

การสร้างโอกาส
• พฒ่นาแลูะออกแบบผลูติภ่ณฑ์์ 
 ท่ี่�ม่คณ่ภาพปลูอดำภ่ยั่ ใช้ังานง�ายั่  
 คงที่นแข็งแรง นำามาใช้ัซำ�าแลูะ 
 รีไซเคิลูได้ำง�ายั่ เป็นมิตรต�อ 
 สิ�งแวดำลู้อม รวมท่ี่�งพ่ฒนาขีดำ 
 ความสามารถึขององค์กรให้ 
 เป็นผู้นำาที่่�ม่ความเชีั�ยั่วชัาญใน 
 อ่ตสาหกรรมบรรจ่ภ่ณฑ์์ ม่ 
 ความคิดำสร้างสรรค์แลูะพ่ฒนา 
 นวต่กรรมได้ำอยั่�างต�อเนื�อง
• สร้างโอกาสใหม� ๆ ที่างธ่รกจิใน 
 สถึานการณ์ที่่�ตลูาดำม่การแข�งขน่ 
 สูงข้�น

การบัริหารจัดการ
• ใชั้นว่ตกรรมแลูะ
 เที่คโนโลูยั่่ดำิจิท่ี่ลูเพ่�ม
 ประสิที่ธิภาพการดำำาเนินงาน
 การพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์แลูะลูดำค�าใชั้จ�ายั่
• ใชั้หลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่นเป็นแนวที่างการใชั้ประโยั่ชัน์สูงส่ดำ 
 จากที่ร่พยั่ากร ลูดำพลู่งงาน นำ�าแลูะของเส่ยั่
• ที่บที่วนการลูงท่ี่นในการพ่ฒนาสินค้า บริการแลูะโซลููช่ัน (Capital  
 Expenditures) เพ่�อสร้างการเปลู่�ยั่นแปลูงอยั่�างรวดำเร็ว
• ใชั้แนวคิดำการออกแบบเชัิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ต่�งแต� 
 ข่�นตอนการออกแบบ กระบวนการผลูิต การบรรจ่ การใชั้งานอยั่�าง 
 ปลูอดำภ่ยั่ จนถึ่งข่�นตอนการจ่ดำการของเส่ยั่ให้เหลูือน้อยั่หร่อ 
 นำากลู่บมาใชั้ใหม�

SCGP ผนวกนโยั่บายั่ความปลูอดำภ่ยั่ของสินค้าแลูะบริการเป็นส�วนหน่�งของระบบการจ่ดำการค่ณภาพ (Quality Management System) ให้
สอดำคลูอ้งกบ่ความรบ่ผดิำชัอบต�อความเสย่ั่หายั่ท่ี่�เกิดำข้�นจากสินคา้ท่ี่�ไม�ปลูอดำภ่ยั่ (Product Liability) โดำยั่ควบคม่แลูะติดำตามประสิที่ธิผลูของการ
ดำำาเนินการผ�านคณะกรรมการที่บที่วนระบบการจ่ดำการค่ณภาพของแต�ลูะบริษ่ที่ ซ้�งครอบคลู่มต่�งแต� การประเมินอ่นตรายั่ของสินค้า (Product 
Hazard Analysis, PHA) ในที่่กข่�นตอน ต่�งแต�การผลูิตสินค้า การขนส�ง การจ่ดำเก็บ การใชั้งานแลูะการจ่ดำการเมื�อสิ�นส่ดำการใชั้งาน เพ่�อนำาไปสู�
การวางแผนป้องก่นข้อบกพร�อง ต่�งแต�การออกแบบ การผลูิตแลูะการจ่ดำที่ำาฉลูากคำาเตือนตามมาตรฐานสากลูให้ม่ประสิที่ธิผลูมากข้�น รวมที่่�งจ่ดำ
ให้ม่มาตรการตอบสนองในการจ่ดำการวิเคราะห์ สอบสวนข้อร้องเรียั่นแลูะเหต่ฉ่กเฉิน เพ่�อซ่กซ้อมความพร้อมในการจ่ดำการ หากเกิดำข้อร้องเรียั่น
แลูะเหต่ฉก่เฉนิข้�นจรงิ นอกจากน่�ยั่ง่จด่ำใหค้วามรูแ้ลูะฝ่กึอบรมผู้เก่�ยั่วขอ้งอยั่�างสมืำ�าเสมอแลูะมก่ารประเมนิประสทิี่ธผิลูการดำำาเนนิการดำว้ยั่การตรวจ
ติดำตามที่่�งภายั่ในแลูะภายั่นอกของระบบ ISO 9001 อยั่�างต�อเนื�อง ที่ำาให้ปีที่่�ผ�านมาไม�ม่ข้อร้องเรียั่นอยั่�างม่น่ยั่สำาค่ญจากการลูะเมิดำข้อกำาหนดำเร่�อง
ส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ ที่่�งจากการใชั้สินค้าของผู้บริโภค การให้ข้อมูลูสินค้าแลูะบริการ ข้อมูลูบนฉลูากผลูิตภ่ณฑ์์หร่อสื�อโฆษณาจากผู้บริโภค 
แลูะไม�ม่ค�าปร่บเกิดำข้�นจากการไม�ปฏิิบ่ติตามกฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วข้องก่บการใชั้งานสินค้าแลูะบริการของ SCGP

ความรับัผิดชอบัต�อสินค้าและบัริการ

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564
ร�ยได้จ�กก�รขั�ยสินคื้� บริก�ร และโซลูชื่ันที�ได้รับฉล�ก 
SCG Green Choice

ร�ยได้จ�กก�รขั�ยสินคื้� บริก�ร และโซลูชื่ันที�ได้รับฉล�ก 
SCG Green Choice

ร�ยได้จ�กก�รขั�ยสินคื้� บริก�ร และโซลูชื่ันที�ใชื่้ง�นอย่�ง
เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและได้รับฉล�ก SCG Green Choice

ร�ยได้จ�กก�รขั�ยสินคื้� บริก�ร และโซลูชื่ันที�ใชื่้ง�นอย่�ง
เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและได้รับฉล�ก SCG Green Choice

ขัองร�ยได้จ�กก�รขั�ยรวมขัองร�ยได้จ�กก�รขั�ยรวม ในปี

ขัองร�ยได้จ�กก�รขั�ยรวมขัองร�ยได้จ�กก�รขั�ยรวม ในปี

4566.7 2573

2573 1333.3

ร้อยละร้อยละ

ร้อยละร้อยละ
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กระดำาษที่ำาผิวกล่อง TS 
(TS – Kraft Liner) 
“กระด�ษปะผู้ิวกล่องที�มีส่วน
ป ร ะ ก อ บ ขั อ ง เ ศ ษ ก ร ะ ด � ษ
ห้มุนเวียนนำ�กลับม�ใชื่้ ให้ม่ 
ร้อยละ 100 และลดทรัพย�กร 
ธรรมชื่�ติอย่�งน้อยร้อยละ 5  
จ้งมีนำ้�ห้นักเบ�ลง แต่คืงคืว�ม
แขัง็แรงเทยีบเท่�เดมิ” โดำยั่ได้ำรบ่ 
ฉลูาก SCG Green Choice ประเภที่ 
direct ในการใชั้ว่ตถึ่ดำิบหร่อ
ที่รพ่ยั่ากรธรรมชัาตลิูดำลูง (Reduce  
Resource Use) แลูะ indirect 
สามารถึเวียั่นกลูบ่มาใช้ัใหม�ได้ำหร่อม่
ส�วนประกอบของวส่ด่ำท่ี่�เวียั่นกลูบ่มา
ใช้ัใหม� (Recyclable or Recycled 
Content)

บัรรจุภัณฑ์์กระดำาษ
ลูกฟููกลอนิ G 
“บรรจุภัณฑ์์ ลูกฟูกลอนเล็ก 
พ่เศษ ลดก�รใชื่้กระด�ษลงไม่ 
น้อยกว่� 135 กรมัต่อต�ร�งเมตร  
โดยคืว�มแข็ังแรงคืงเดมิ เมื�อเทียบ 
กบั Folding carton 500 GSM”  
โดำยั่ได้ำร่บฉลูาก SCG Green  
Choice ประเภที่ Indirect การใช้ั 
วต่ถึดิ่ำบ หร่อ ที่รพ่ยั่ากรธรรมชัาติ 
ลูดำลูง (Reduce Resource Use)

ฉุลากสิ�งแวดล้อมของ SCGP

กลยุทธ์

แนวที่างเชิังนวต่กรรมในการพฒ่นา 
ผลูิตภ่ณฑ์์ บริการ แลูะโซลููชั่นท่ี่� 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ยั่กระด่ำบความเป็นอยัู่�ที่่�ด่ำ โดำยั่คำานง่ 
ถึง่ผลูกระที่บของการเปลู่�ยั่นแปลูง 
สภาพภูมิอากาศ หลู่กเศรษฐกิจ 
หม่นเวียั่นแลูะสร้างโอกาสที่างธ่รกจิ 
ใหม� ๆ

พฒ่นากระบวนการที่างธร่กจิตลูอดำ 
ห�วงโซ�ค่ณค�าตามมาตรฐานสากลู

พ่ จ า ร ณ า ผ ลู ก ร ะ ที่ บ ข อ ง 
ผลูิตภ่ณฑ์์ บริการแลูะวิธ่แก้ 
ปัญหาต�อสิ�งแวดำลู้อมแลูะความ
ปลูอดำภ่ยั่ของผลูิตภ่ณฑ์์ตลูอดำ 
วงจรชัีวิต

ม่�งเน้นท่ี่�ผลูิตภ่ณฑ์์ บริการ แลูะ 
โซลูู ชั่ น ให้ค่ณประ โยั่ชัน์ห ร่อ 
ตอบสนองความต้องการกบ่ลูกูค้า
โดำยั่ตรง

01 02

03 04

04

03

เยั่ื�อยัู่คาลิปติัสฟูอกขาว
และเยั่ื�อละลายั่
“ผู้ลิตภัณฑ์์เยื�อยูคื�ลิปตัสฟอก 
ขั�ว ที�ลดก�รใชื่้นำ้�จ�กภ�ยนอก  
ในกระบวนก�รผู้ลติลงอย�่งนอ้ย  
7%” และ “ผู้ลิตภัณฑ์์เยื�อยคูื�ลิปตัส 
ฟอกขั�ว ที�ลดก�รใช้ื่นำ�้จ�กภ�ยนอก 
ในกระบวนก�รผู้ลติลงอย�่งนอ้ย  
7%” โดำยั่ได้ำ ร่บฉลูาก SCG  
Green Choice ประเภที่ Indirect  
ในการใช้ันำ�าลูดำลูง (Reduce Water  
Consumption)

กระดำาษออฟูเซ็ติบั่เอ็มพัลัส 
(Offset BM Plus Paper), 
กระดำาษการ์ดำขาวโปร 
(White Card PRO Paper) 
“ผู้ลิตภัณฑ์์กระด�ษออฟเซ็ต 
บีเอ็มพลัส ที�ลดก�รใชื่้นำ้�จ�ก 
ภ�ยนอกในกระบวนก�รผู้ลิต 
ลงอย่ � งน้ อย  20%”  แลู ะ  
“ผู้ลิตภัณฑ์์กระด�ษก�ร์ดขั�วโปร  
ที�ลดก�รใช้ื่นำ้�จ�กภ�ยนอก ใน 
กระบวนก�รผู้ลิตลง อย่�งน้อย  
20%” โดำยั่ได้ำรบ่ฉลูาก SCG Green  
Choice ประเภที่ Indirect ในการ
ใชั้นำ�าลูดำลูง (Reduce Water  
Consumption)

01 02

“ฉลากสิ�งแวดำลอ้ม” เป็นกลูไกการสื�อสารแลูะบ�งบอกความเปน็มติรต�อ 
สิ�งแวดำลู้อมของผลูิตภ่ณฑ์์ให้แก�ผู้บริโภคร่บที่ราบ เป็นฉลูากที่่�มอบให้ 
แก�ผลูติภ่ณฑ์ค่์ณภาพท่ี่�ม่ผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อมน้อยั่กว�าผลูติภ่ณฑ์ ์
ท่ี่�ที่ำาหนา้ท่ี่�อยั่�างเด่ำยั่วกน่ ที่ำาใหผู้บ้รโิภคที่ราบว�าผลิูตภ่ณฑ์น์่�นเนน้ค่ณค�า 
ที่างสิ�งแวดำลู้อมแลูะสามารถึเลืูอกซ่�อสินค้าแลูะบริการท่ี่�ชั�วยั่ลูดำผลู 
กระที่บสิ�งแวดำลู้อมที่่�เกิดำจากการบริโภคที่ร่พยั่ากรของตน
(อ้างองิจำาก https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.270.1.0.html)

ฉลูากสิ�งแวดำลู้อมเป็นเร่�องของความ “สมัคืรใจ” แลูะ “ใส่ใจ” ของ  
ผู้ประกอบการ เพราะไม�ม่กฎหมายั่บ่งค่บ แต�สินค้าต้องผ�านเกณฑ์์
ประเมินค่ณสมบ่ติว�าเป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อมจริงหร่อไม� แลูะอยั่�างไร

SCG Green Choice เป็นฉลูากสิ�งแวดำลู้อมประเภที่ท่ี่� 2 ท่ี่�ผู้ผลูิต  
ผู้จ่ดำจำาหน�ายั่หร่อผู้ส�งออก เป็นผู้บ�งบอกความเป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อม  
หรอ่แสดำงค�าที่างสิ�งแวดำลู้อมของผลิูตภ่ณฑ์ต์นเองเอง (Self-declared  
Environmental Claims) ตามมาตรฐาน ISO 14021 

ผลิูตภ่ณฑ์์ท่ี่�จะไดำ้ร่บฉลูาก SCG Green Choice จะต้องเป็นสินค้า  
บริการ แลูะโซลููช่ันท่ี่�ม่ค่ณสมบ่ติความเป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อมท่ี่�ดำ่กว�า 
สินค้าที่่�วไปแลูะเข้าข�ายั่เกณฑ์์ของ SCG Green Choice ที่่�ม่อยัู่� 15 ข้อ  
อยั่�างน้อยั่ 1 ข้อ เชั�น การใชั้ว่ตถึ่ดำิบหร่อที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติลูดำลูง  
(Reduce Resource Use) การใชั้พลู่งงานหม่นเวียั่น (Renewable  
Energy) การใชั้นำ�าลูดำลูง (Reduce Water Consumption) ม่ความ 
เป็นมิตรต�อส่ขภาพอนาม่ยั่ (Health or Hygiene) ม่อายั่่การใช้ังาน 
นานข้�น (Extended Life Product) การลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก  
(Greenhouse Gas Reduction) ความสามารถึในการใชั้ซำ�าหร่อบรรจ่ 
ใหม�ไดำ้ (Reusable or Refillable) ความสามารถึในการสลูายั่เป็น 
อินที่รียั่ว่ตถึ่ (Compostable) ฯลูฯ

SCGP ม่�งม่�นพ่ฒนาสินค้า บริการ แลูะโซลููช่ันที่่�ไดำ้ร่บฉลูาก SCG  
Green Choice โดำยั่ส�งเสรมิใหเ้กดิำรายั่ไดำจ้ากการขายั่สนิคา้ บรกิารแลูะ
โซลููชั่นที่่�ไดำ้ร่บฉลูาก SCG Green Choice ให้สูงข้�น โดำยั่ต่�งเป้าหมายั่ว�า 
ในปี 2573 ส่ดำส�วนรายั่ไดำ้จากการขายั่สินค้า บริการแลูะโซลููชั่น ที่่�ไดำ้ร่บ 
ฉลูาก SCG Green Choice จะต้องเป็น 2 ใน 3 หร่อ 66.7% ของ 
รายั่ไดำ้การขายั่รวม โดำยั่ม่ต่วอยั่�างสินค้าท่ี่�ไดำ้ร่บการร่บรองแลูะ 
ใชั้ฉลูาก SCG Green Choice ดำ่งน่�
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กระดำาษรังผึ�ง 
“สำ�ห้รับใชื่้เป็นแผู้่นรองสินคื้�
ห้ร่อแผู้น่เสรมิเพ้�อลดพ้น้ที�ว่�งใน
บรรจภัุณฑ์์ ลดก�รใช้ื่กระด�ษตอ่
ปรมิ�ตรอย�่งน้อย 30%” โดำยั่ไดำ้
ร่บฉลูาก SCG Green Choice 
ประเภที่ Direct ในการใชั้ว่ตถึ่ดำิบ 
หร่อ ที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติลูดำลูง 
(Reduce Resource Use)

บัรรจุภัณฑ์์สำาหรับัถนิอมอาหารแบับัรีที่อร์ที่ 
“บรรจุภัณฑ์์ถุนอมอ�ห้�รแบบรีทอร์ท ชื่่วยรักษ�คืุณภ�พอ�ห้�รที�
อุณห้ภูมิห้้อง* ได้อย่�งน้อย 1 ปี และป้องกันก�รซ้มผู้่�นขัองส�รเคืมี
ภ�ยนอกสู่อ�ห้�ร เป็นมิตรต่อสุขัภ�พอน�มัย” โดำยั่ไดำ้ร่บฉลูาก SCG 
Green Choice ประเภที่ Direct ที่่�ม่ความเป็นมิตรต�อส่ขภาพอนาม่ยั่ 
(Health or Hygiene) แลูะม่อายั่่การใชั้งานนานข้�น (Extended Life  
Product)
* อุณหภูมิูห้อง = 20-25 องศาเซลเซียสำ

บัรรจุภัณฑ์์ Green Carton 
“บรรจุภัณฑ์์ Green Carton  
ผู้ลิตจ�กกระด�ษลูกฟูกที� ใชื่้  
ทรัพย�กรในก�รผู้ลิตลดลงไม่
น้อยกว่� 25 กรัมต่อต�ร�งเมตร 
โดยยังคืงคืว�มแข็ังแรงในระดับ
เดิม” โดำยั่ได้ำรบ่ฉลูาก SCG Green 
Choice ประเภที่ indirect ในการ
ใช้ัว่ตถ่ึดิำบ หร่อ ที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติ
ลูดำลูง (Reduce Resource Use)

05 06 

07

SCG Green Choice 
ฉล�กสิ�งแวดล้อมประเภทที� 2 

ฉล�กเขีัยว ฉล�กสิ�งแวดล้อมประเภทที� 1 

สินิค้า บัริการ และโซลูชันิ ที่่�ไดำ้รับัการรับัรอง 
ดำ้านิความเป็นิมิติรติ่อสิ�งแวดำล้อม

44

30

ร�ยก�ร

ร�ยก�ร
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เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

SCGP ดำำาเนินงานเชัิงร่กแลูะจ่ดำการอยั่�างรวดำเร็วผ�านกลูยั่่ที่ธ์การที่ำางานแบบใกลู้ชัิดำลููกค้า (Customer-centric) ดำ้วยั่การเข้าใจปัญหาแลูะเพ่�ม
ความสามารถึในการพฒ่นานวต่กรรม เพ่�อนำาเสนอโซลูชูัน่ท่ี่�ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกูค้าแต�ลูะรายั่ รวมถ่ึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ี่�ม่ 
ความหลูากหลูายั่แลูะเปลู่�ยั่นแปลูงอยัู่�เสมอ โดำยั่ส�งมอบสินค้าบริการแบบครบวงจร เพ่�อความสะดำวกสบายั่ของลููกค้า แลูะสร้างประสบการณ์ที่่�ดำ่ 
แก�ลููกค้าอยั่�างสร้างสรรค์

SCGP ให้การบริการด้ำวยั่ความใส�ใจลูกูค้าอยั่�างต�อเนื�องตลูอดำชั�วงการแพร� 
ระบาดำของโรคโควิดำ 19 โดำยั่เพ่�มมาตรการเร่�องส่ขอนาม่ยั่ (Hygienic)  
เพ่�อให้ความม่�นใจดำ้านความปลูอดำภ่ยั่แก�ลููกค้า พน่กงานแลูะคู�ธ่รกิจ  
อาที่ ิการฉ่ดำพ�นแอลูกอฮอล์ูบนสนิค้า การตรวจ ATK ของพน่กงานแลูะ 
ผู้ขนส�งครบถึ้วน ร้อยั่ลูะ100 ม่มาตรการ Bubble and Seal ภายั่ใน 
โรงงาน เพ่�อให้การส�งมอบสินค้าของ SCGP ถ่ึงลููกค้าเป็นไปไดำ้อยั่�าง 
ต�อเนื�อง สำาหรบ่ในม่มของการตอบโจที่ย์ั่ความต้องการของลูกูค้า เนื�องจาก 
ความต้องการสินค้าดำ้านส่ขอนาม่ยั่ (Hygienic) แลูะการส่�งซ่�อสินค้า 
ออนไลูน์ท่ี่�มากข้�น SCGP ไดำ้ที่ำาการปร่บต่วดำ้วยั่การพ่ฒนาสินค้า  
สำาหร่บบรรจ่ภ่ณฑ์์ในกลู่�มเวชัภ่ณฑ์์ (Medical Products) บรรจ่ภ่ณฑ์์ 
ท่ี่�บรรจอ่าหาร (Food Contacted grade-paper) แลูะนำาเสนอบรรจภ่่ณฑ์์ 
อาหารเข้าสู�ตลูาดำกลู่�มนำาอาหารกลู่บ (Take away) กลู่�มจ่ดำส�งอาหาร  
(Delivery) รวมถึ่งงานที่่�ใชั้ในกลู่�มสถึานพยั่าบาลู (Hospitel) ที่่�ม่การ 
ใชั้งานเพ่�มข้�น

นอกจากน่� SCGP ได้ำยั่กระด่ำบการบริการในการดำแูลูลูกูค้าด้ำวยั่การจด่ำส�ง 
เที่อร์มอมเิตอร์แลูะสเปรย์ั่แอลูกอฮอล์ูให้กบ่ลูกูค้า สนบ่สน่นเต่ยั่งสนาม 
กระดำาษ SCGP นว่ตกรรมเพ่�อส่งคมจากกระดำาษรีไซเคิลูร้อยั่ลูะ 100  
เพ่�อชั�วยั่เหลูือผู้ป่วยั่โควิดำ 19 แลูะบ่คลูากรที่างการแพที่ยั่์ ตลูอดำจน 
สน่บสน่นกระดำาษถึ�ายั่เอกสารให้กบ่จด่ำบริการวค่ซีน 22 แห�ง แลูะส�งมอบ 
บรรจภ่่ณฑ์์อาหารปลูอดำภ่ยั่เฟูสท์ี่ให้กบ่โรงพยั่าบาลู โรงพยั่าบาลูสนาม
แลูะหน�วยั่งานท่ี่�ดำแูลูผู้ป่วยั่โควิดำ รวม 16 แห�งท่ี่�วประเที่ศ สำาหรบ่สถึานการณ์
วิกฤติการขนส�งที่างเร่อ SCGP ไดำ้เพ่�มความยั่ืดำหยั่่�นในการจ่ดำส�งสินค้า
ให้ลูกูค้าส�งออกอยั่�างต�อเนื�องแม้ในชั�วงวิกฤตตู้คอนเที่นเนอร์แลูะสายั่เร่อ 
โดำยั่ม่การประสานงานร�วมมอืกบ่ลูกูค้าอยั่�างใกลู้ชิัดำ ในการปรบ่ INCOTERM 
ให้สอดำคลู้องก่บสถึานการณ์แลูะข้อจำาก่ดำของสายั่เร่อในแต�ลูะประเที่ศ

กลยุทธ์
สร้างการม่ส�วนร�วมก่บลููกค้ากลู่�ม
ธ่รกิจ เพ่�อลููกค้ากลู่�มผู้บริโภค
(B2B2C)

สร้างการม่ส�วนร�วมก่บลููกค้า
กลู่�มผู้บริโภค (B2C)

01
02

ความที่้าที่ายั่ในิปี 2564

การสร้างประสบัการณ์ของลูกค้า

การสร้างประสบัการณ์ของลูกค้า

คืว�มพึงพอใจโดยรวมขัองลูกคื้�*คืว�มพึงพอใจโดยรวมขัองลูกคื้�

ร้อยละ ร้อยละ

80100
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จุดำเดำ่นิการบัริการลูกค้า
ภายั่ในิประเที่ศ
• ใช้ัระบบ CRM (Customer Relationship  
 Management) บ่นที่่กข้อมูลูที่่�สำาค่ญของ 
 ลูกูค้าท่ี่�เป็นปัจจบ่่นท่ี่นสถึานการณ์แลูะเช่ั�อมโยั่ง 
 กบ่ความต้องการของลูกูค้าในหลูากหลูายั่มิติ 
 เพ่�อนำาเสนอสนิค้าแลูะบริการให้มากกว�าความ 
 คาดำหวง่ของลูกูค้า
• พฒ่นาระบบอต่โนม่ติในกระบวนการแจ้งสถึานะ 
 รายั่การคำาส่�งซ่�อให้ลููกค้าร่บที่ราบท่ี่นท่ี่เมื�อ 
 ลูกูค้าต้องการ เพ่�อเพ่�มความสะดำวกแลูะความ 
 รวดำเร็วในการส�งข้อมูลู รวมที่่�งชั�วยั่ลูดำเวลูาแลูะ 
 ข่�นตอนการที่ำางานซำ�าได้ำ

พััฒนิาโซลูชันิสำาหรับัลูกค้าอุติสาหกรรมอาหาร
SCGP ร�วมกบ่ลูกูค้าพ่ฒนาโซลูชูัน่สำาหรบ่บรรจภ่่ณฑ์์อาหารอยั่�างครบวงจรต่�งแต�
บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหารที่่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดำลู้อม บรรจ่ภ่ณฑ์์แบบอ�อนต่วสำาหร่บบรรจ่
สนิค้า บรรจภ่่ณฑ์์กลู�องเพ่�อแสดำงสนิค้า บรรจภ่่ณฑ์์กลู�องลูกูฟูกูสำาหรบ่การขนส�งป้ายั่สนิค้า 
ด้ำวยั่การเลูอืกใช้ัวส่ด่ำท่ี่�เหมาะสม รปูแบบท่ี่�ตอบโจที่ย์ั่การใช้ังาน การออกแบบการพ่มพ์แลูะการผลูติ
ท่ี่�ม่ความสวยั่งามแลูะค่ณภาพ ชั�วยั่ส�งเสริมภาพลู่กษณ์ของแบรนดำ์สินค้า สามารถึลูดำความ
ซำ�าซ้อนแลูะเวลูาในกระบวนการที่ำางานเดำมิที่่�ต้องสื�อสารกบ่หลูายั่บริษ่ที่ในเคร่อของ SCGP ชั�วยั่ยั่ก 
ระดำ่บความส่มพ่นธ์แลูะรายั่ไดำ้ของที่่�งสองธ่รกิจ

การสำารวจความพัึงพัอใจของลูกค้า
SCGP ดำำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของลููกค้าโดำยั่ส่�มต่วอยั่�างลููกค้าครอบคลู่มท่ี่กกลู่�ม 
อต่สาหกรรมที่่�งในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศ โดำยั่ในแต�ลูะกลู่�มจด่ำสรรจำานวนต่วอยั่�างลูกูค้าตามสด่ำส�วน 
ปริมาณการซ่�อขายั่ซ้�งแบ�งเป็นสามระดำ่บคือ Platinum Gold แลูะ Silver เพ่�อให้ไดำ้ข้อมูลูจาก 
ลููกค้าท่ี่กระดำ่บ ท่ี่�งน่� กำาหนดำขนาดำต่วอยั่�างให้ม่ความคลูาดำเคลูื�อนท่ี่�ยั่อมร่บไดำ้ไม�เกิน 5%

*ผลูสำารวจความพึงพอใจโดำยั่รวมที่่�ม่ต�อบริษ่ที่ในปี 2560 คือ 80% ปี 2562 คือ 80%
โดำยั่การสำารวจความพึงพอใจประจำาปี 2564 จะดำำาเนินการในปี 2565

ศูนิยั่์บัริการลูกค้า SCGP (SCGP- Customer Service Center)
ในปี 2565 SCGP จะเริ�มนำาระบบ Call Center ของ Customer Services ให้ลูกูค้าเข้าถึง่โดำยั่ง�ายั่ 
เพียั่งเบอร์โที่รศพ่ท์ี่เบอร์เด่ำยั่วสำาหรบ่ที่ก่สนิค้า โดำยั่เสริม Function Privilege เพ่�อให้ลูกูค้าได้ำรบ่ 
ความสะดำวกสบายั่ในการติดำต�อเจ้าหน้าท่ี่�บริการลููกค้าท่ี่�ดำูแลูโดำยั่ตรง ไม�ต้องผ�านระบบ IVR  
เพ่�อให้ไม�พลูาดำการรบ่สายั่จากลูกูค้า ม่ระบบการจด่ำการกระจายั่สายั่ลูกูค้าให้กบ่เจ้าหน้าท่ี่�บริการ 
ลูกูค้าอยั่�างต�อเนื�อง โดำยั่ม่การกำาหนดำมาตรฐานการให้บริการ การรบ่สายั่ การตดิำต�อกลูบ่อยั่�าง 
ชัด่ำเจน ท่ี่�งน่�ใช้ัการบริหารงานด้ำวยั่ะบบรายั่งาน Dash board ของแต�ลูะกลู่�มสนิค้า เพ่�อให้ลูกูค้า 
ม่�นใจได้ำว�าจะได้ำรบ่บริการที่่�ท่ี่นต�อความต้องการอยั่�างสมำ�าเสมอ นอกจากการรบ่สายั่โที่รศพ่ท์ี่ด้ำวยั่
ระบบเสย่ั่งแลู้ว ยั่ง่เพ่�มชั�องที่าง Line Official SCGP Customer Services Contact ให้ลูกูค้า
สามารถึติดำต�อเจ้าหน้าที่่�บริการลูกูค้าได้ำ ด้ำวยั่การส�งข้อความโดำยั่ตรงระหว�างลูกูค้ากบ่เจ้าหน้าที่่�
บริการลููกค้า เป็นการเพ่�มเติมอ่กชั�องที่างหน่�ง เพ่�อให้ลููกค้าไดำ้ร่บความสดำวกสบายั่มากยั่ิ�งข้�น

SCGP นำาเที่คโนโลูยั่ด่ำจิิท่ี่ลูมาสร้างโซลูชูัน่เพ่�อให้บริการที่่�สะดำวกสบายั่แก�ลูกูค้า ชั�วยั่เพ่�มิประสทิี่ธภิาพ 
การที่ำาางาน เพ่�ิมความรวดำเร็วในการให้บริการ รวมที่่�งลูดำความผิดำพลูาดำที่่�มาจากมน่่ษยั่์ ผลูงานที่่� 
สำาค่ญในปี 2564 เชั�น

จุดำเดำ่นิการค้าปล่ก
• บริษ่ที่อินวีน่ค จำาก่ดำ ไดำ้เริ�มการขายั่สินค้า  
 Almind Holis ในชั�องที่าง Facebook  
 e-marketplace ไดำ้แก� Shopee Lazada  
 NocNoc SCGHome รวมถึง่กระจายั่เข้าสู� 
 ร้านค้าปลูก่แบบ Modern Trade เชั�น Office  
 Mate เพ่�อให้ผูบ้ริโภคสามารถึเข้าถึง่สินค้าได้ำ 
 สะดำวกมากข้�น
• บริษ่ที่ผลูติภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำากด่ำ ได้ำปรบ่ 
 การบริหารคลูง่ในส�วนของ e-marketplace  
 Shopee Idea official shop โดำยั่ใชั้ 3PL  
 ท่ี่�ม่ประสบการณ์เพ่�อให้บริการจด่ำสนิค้าจด่ำส�ง 
 แบบค้าปลู่กไดำ้อยั่�างมืออาชัีพ
• บริษ่ที่ผลูติภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำากด่ำ ได้ำม่การ 
 พ่ฒนาระบบ Dealer management system  
 เพ่�อให้การที่ำางานร�วมกบ่ Dealer เป็นไปอยั่�าง 
 ม่ประสิที่ธิภาพยั่ิ�งข้�น

จุดำเดำ่นิเครดำิติ
บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ  
พฒ่นาระบบการชัำาระเงิน Payment Gateway  
เว็บไซต์เพ่�อให้ลููกค้าสามารถึชัำาระค�าสินค้า 
แลูะบริการไดำ้จากบ่ญชีัธนาคารของลููกค้า  
ลูดำเวลูาการที่ำาธ่รกรรมที่่�ธนาคาร รวมที่่�ง  
สามารถึเรียั่กดำูรายั่ลูะเอ่ยั่ดำในใบแจ้งหน่�ได้ำ 
จากเว็บไซต์

จุดำเดำ่นิการบัริการลูกค้าส่งออก
ใชั้เที่คโนโลูยั่่ RPA (Robotic Process  
Automation) ในการที่ำา Export Ordering  
เพ่�อชั�วยั่ลูดำข่�นตอนการที่ำางานซำ�าที่่�ไม�จำาเป็น  
แลูะลูดำเวลูาในกระบวนการส่�งซ่�อของลููกค้า

จุดำเดำ่นิการขนิส่ง
• พ่ฒนาแพลูตฟูอร์มแอปพลูิเคชั่นสำาหร่บ 
 ติดำตามสถึานะการจ่ดำส�งสินค้าให้ลููกค้า 
 แบบ real time ด้ำวยั่เที่คโนโลูยั่ ่ GPS ผ�าน 
 การใชั้งานบนอ่ปกรณ์มือถืึอแลูะต�อยั่อดำ 
 การจด่ำการเอกสารอเิลูค็ที่รอนกิส์ ในงานจด่ำส�ง 
 สินค้า (e-POD) เพ่�อลูดำข่�นตอนการที่ำาธ่รกรรม 
 ต�าง ๆ ให้ลูกูค้าม่ความสะดำวกรวดำเร็วมากยั่ิ�งข้�น  
 คาดำว�าจะเสร็จภายั่ในต้นปี 2565
• ตรวจคด่ำกรองโรคโควิดำ 19 ท่ี่ก 14 วน่ ให้กบ่ 
 พน่กงานขบ่รถึขนส�งสนิค้าที่ก่คน่ ร้อยั่ลูะ100  
 ตามมาตรการควบค่มแลูะป้องกน่โรค เพ่�อเพ่�ม 
 ความม่�นใจให้กบ่ลูกูค้าว�าพน่กงาน
 ข่บรถึของ SCGP ไม�ม่ความเส่�ยั่งที่่�จะนำาเชั่�อ 
 ไปแพร�ระบาดำให้ลููกค้า
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2564เป้าหมาย

ส่ขภาพและความปลอดภัย

ส่ขภาพและความปลอดภัย
กลย่ที่ธ์

ส�ง เสริมภาวะผู้นำ า ด้ำานความปลูอดำภ่ยั่ 
ของพน่กงานแลูะคู�ธ่รกิจท่ี่กบริ ษ่ที่แลูะ 
สร้ างความตระหน่ก เพ่� อแสดำงออกถึ่ง 
พฤติกรรมความปลูอดำภ่ยั่ที่่�วที่่�งองค์กร

พ่ฒนาเที่คโนโลูยั่่ ดิำจิ ท่ี่ลู เพ่�อสน่บสน่น 
การดำำาเนินการด้ำานอาชีัวอนาม่ยั่แลูะความ 
ปลูอดำภ่ยั่ให้ง�ายั่ต�อการนำาไปปฏิิบ่ติแลูะ 
ม่ประสิที่ธิภาพมากข่�น 

ม่�งม่�นยั่กระด่ำบระบบบริหารจ่ดำการอาชีัว 
อนา ม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่ ท่ี่� ง ในแลู ะ 
ต�างประเที่ศ เพ่�อก้าวสู�ความเป็นเลูิศดำ้าน 
อาชัีวอนาม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่ 

01 02 03

แม้เพียงหนึ�งก็เกินกว�าจะรับัได้
สำาหร่บ SCGP การเกิดำอ่บ่ติเหต่ใดำ ๆ แม้เพียั่งหน่�งรายั่ก็ยั่อมไม�ไดำ้  
(Uncompromising Safety Standard) หากม่การบาดำเจ็บหร่อเจ็บป่วยั่ 
จากการที่ำางานเกิดำข้�น น่บเป็นการสญูเสย่ั่ท่ี่�ยั่ิ�งใหญ� เนื�องจากส�งผลูกระที่บ 
ท่ี่�งที่างดำ้านร�างกายั่แลูะขว่ญกำาลู่งใจ SCGP จ้งให้ความสำาค่ญก่บ 
ประเดำ็นดำ้านส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ เพราะความปลูอดำภ่ยั่ในการ 
ที่ำางานน่บเป็นพ่�นฐานที่่�สำาค่ญของการดำำาเนินธ่รกิจ

หน่�งในอ่ดำมการณ์ 4 ประการท่ี่� SCGP ยั่่ดำม่�นตลูอดำมา “เชื่่�อมั�นใน 
คืณุค่ื�ขัองคืน” ด้ำวยั่ตระหน่กว�า “พนกัง�นเป็นทรัพย�กรที�มค่ีื�ที�สดุ”  
จำาเป็นต้องได้ำรบ่การพฒ่นาความรู ้แลูะดำแูลูให้มส่ข่ภาพท่ี่�ด่ำมค่วามปลูอดำภ่ยั่  
เพ่�อให้องค์กรก้าวสู�ความยั่่�งยั่ืน จ้งม่�งม่�นเป็น “องคื์กรที�ปร�ศจ�กก�ร
บ�ดเจ็บและก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น (Injury and Illness Free)”

พร้อมการดำำาเนินการป้องก่นอ่บ่ติการณ์เชัิงร่ก (Proactive Safety)  
บริหารงานโดำยั่คณะที่ำางานด้ำานอาชีัวอนาม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่ ม่ระบบ 
การดำำาเนนิการอยั่�างเป็นรปูธรรม พร้อมบ่คลูากรท่ี่�ม่ศก่ยั่ภาพในการดำแูลู 
ดำ้านความปลูอดำภ่ยั่ ที่่�งในสถึานที่่�ปฏิิบ่ติงาน (Workplace Safety)  
งานขนส�งแลูะการใชั้ยั่านพาหนะ (Transportation Safety) 

นอกจากน่�ม่การนำาเที่คโนโลูยั่่ดำิจิต่ลูมาปร่บใชั้ในการที่ำางานเพ่�อเพ่�ม
ประสทิี่ธภิาพการจด่ำการ รวมท่ี่�ง ส�งเสริมแลูะผลูก่ด่ำนเร่�องความปลูอดำภ่ยั่
ให้เป็นว่ฒนธรรม แลูะวิถึ่ชัีวิตที่่�ที่่กคนในองค์กร ต้องยั่่ดำถึือปฏิิบ่ติที่่�ง
ในการปฏิิบ่ตงิานอยั่�างเคร�งครด่ำแลูะในชีัวิตส�วนต่ว เพ่�อเป็นแบบอยั่�างท่ี่�ด่ำ 
ในการตระหน่กรู้แลูะร่กษาตนเองแลูะผู้อื�นให้ปลูอดำภ่ยั่จากอ่บ่ติการณ์

สุขัภ�พและคืว�มปลอดภัย สุขัภ�พและคืว�มปลอดภัย

0
ทุกปี

ร�ย
จำ�นวนอุบัติเห้ตุถึุงขัั�นเสียชื่ีวิต
ขัองพนักง�นและคืู่ธุรกิจ

2 ร�ย
จำ�นวนอุบัติเห้ตุถุึงขัั�นเสียชื่ีวิต
ขัองพนักง�นและคืู่ธุรกิจ

0
ทุกปี อัตร�ก�รเจ็บป่วยและโรคืจ�ก

ก�รทำ�ง�นขัองพนักง�น
(ร�ย/1,000,000 ชื่ั�วโมงก�รทำ�ง�น) 0

อัตร�ก�รเจ็บป่วยและโรคืจ�ก
ก�รทำ�ง�นขัองพนักง�น
(ร�ย/1,000,000 ชื่ั�วโมงก�รทำ�ง�น)

0
2565 อัตร�ก�รเกิดอุบัติเห้ตุถุึงขัั�น

ห้ยุดง�นขัองพนักง�นและคืู่ธุรกิจ
(ร�ย/1,000,000 ชื่ั�วโมงก�รทำ�ง�น)

0.08
2564

0.608
อัตร�ก�รเกิดอุบัติเห้ตุถุึงขัั�น
ห้ยดุง�นขัองพนักง�นและคืูธุ่รกจิ
(ร�ย/1,000,000 ชื่ั�วโมงก�รทำ�ง�น)

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเห้ตุถุึงขัั�น
ห้ยุดง�นขัองพนักง�นและคืู่ธุรกิจ
(ร�ย/1,000,000 ชื่ั�วโมงก�รทำ�ง�น)
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SCGP ไดำ้ดำำาเนินการบริหารจ่ดำการ ตามกรอบดำ้านอาชัีวอนาม่ยั่ 
แลูะความปลูอดำภ่ยั่ ของเอสซีจี “SCG Safety Framework”  
อยั่�างต�อเนื�อง ในปี 2564 ไดำ้ม่การพ่ฒนาแลูะยั่กระด่ำบม่�งเน้นการม่ 
ส�วนร�วมในการนำาระบบไปปฏิิบ่ตด้ิำวยั่ความรู ้ ความเข้าใจของพน่กงานแลูะ 
คู�ธ่รกิจที่่กระดำ่บ 

โดำยั่ม่การปรบ่เปลู่�ยั่นรปูแบบการตรวจประเมินแลูะรบ่รองตนเองเป็นประจำา
ท่ี่กปี (Self Declaration) ซ้�งชั�วยั่สร้างให้บริษ่ที่ตระหน่กในความปลูอดำภ่ยั่ 
จากการที่บที่วนสมรรถึนะด้ำานอาชัีวอนาม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่ตาม 
“SCG Safety Framework” สมำ�าเสมอ เพ่�อแสดำงให้เห็นความม่�งม่�น
ที่่�จะก้าวไปสู�ระดำ่บการเพ่�มประสิที่ธิผลูของการดำำาเนินงานที่่�สูงข้�น

ส่ขภาพและความปลอดภัยในสถึานที่่�ปฏิบััติงาน
(Workplace Safety)

นอกจากน่ ้ได้มก่ารปรบััปรง่ข้อกำาหนด ใน SCG Safety Framework เพ่�อบัริหารจัดการความเส่�ยงขององค์กรให้ครอบัคล่ม
โดยม ่3 เร่�องหลัก ดงัน่้

“ถ้าไม่ม่พันิักงานิ ไม่ม่คู่ธุรกิจ ธุรกิจก็ดำำาเนิินิ
การติ่อไม่ไดำ้” ดำ่งน่�น “การดำูแลูคู�ธ่รกิจ จ้งม่
ความสำาค่ญไม�น้อยั่ไปกว�าการดำูแลูพน่กงาน 
ให้ที่ำางานได้ำอยั่�างปลูอดำภ่ยั่แลูะพร้อมส่ข
อนาม่ยั่ที่่�ดำ่”

โดำยั่ดำำาเนินการผ�านคณะที่ำางาน CSM ในการกำาก่บดำูแลูต่�งแต�กระบวนการค่ดำเลูือก การควบค่มปฏิิบ่ติ 
การประเมินผลูการปฏิิบ่ติงานของคู�ธ่รกิจ ซ้�งม่การยั่กระด่ำบการดำำาเนินการด้ำานความปลูอดำภ่ยั่อยั่�างต�อเนื�อง

ขัองบริษัทคืู่ธุรกิจ 
มีผู้ลก�รประเมิน CSM 
ผู้่�นเกณฑ์์เป้�ห้ม�ย
ที�กำ�ห้นด

82.14
ร้อยละ

SCGP ได้ำศ่กษาแลูะพ่ฒนาปร่บใชั้ การบริหารจ่ดำการความเส่�ยั่งในกระบวนการให้ม่ความสอดำคลู้องก่บบริบที่ 
ขององค์กร ไดำ้แก� การจ่ดำที่ำามาตรฐานในการวิเคราะห์อ่นตรายั่แลูะการดำูแลูอ่ปกรณ์วิกฤตในกระบวนการ  
(Process Hazard Analysis & Mechanical Integrity) เพ่�อให้ม่�นใจถึ่งประสิที่ธิภาพ ตลูอดำอายั่่การใชั้งาน 
อยั่�างต�อเนื�อง

การบัริหารความปลอดำภัยั่คู่ธุรกิจ
(Contractor Safety Management)

ความปลอดำภัยั่ในิกระบัวนิการ
(Process Safety Management)

การพััฒนิาและยั่กระดำับัการจัดำการสุขภาพัของผู้ปฏิิบััติิงานิ
(Health Management)

HEALTH PASSSELF DECLARE FACE RECOGNITION MASK DETECTOR

ม่�งสู�เป้าหมายั่ “ก�รเจ็บป่วยและโรคืจ�กก�รทำ�ง�นเป็นศูนย์” โดำยั่นำาการประเมนิความเส่�ยั่งสข่ภาพมากำาหนดำเป็นมาตรการ 
จ่ดำการความเส่�ยั่ง การวางแผนการตรวจว่ดำดำ้านส่ขศาสตร์อ่ตสาหกรรม ม่โปรแกรมการเฝ่้าระว่งส่ขภาพที่่�สอดำคลู้องก่บ 
ปัจจย่ั่เส่�ยั่งท่ี่�สม่ผส่ แลูะนำาข้อมลููด่ำงกลู�าวมาวิเคราะห์เพ่�อพ่จารณาแนวโน้มความผดิำปกตซ้ิ�งเป็นสาเหต่ของความเจ็บป่วยั่แลูะโรคจาก 
การที่ำางาน เพ่�อยั่กระดำบ่ค่ณภาพชีัวิตท่ี่�ดำข่องผู้ปฏิิบ่ติงาน แลูะในสถึานการณ์แพร�ระบาดำของ COVID-19 ได้ำกำาหนดำมาตรการ 
ดำแูลูสข่ภาพของผู้ปฏิิบ่ตงิานแลูะบค่คลูท่ี่�เก่�ยั่วข้องท่ี่�งในโรงงาน สำาน่กงาน เพ่�อควบค่มแลูะป้องกน่ไม�ให้เกิดำการแพร�กระจายั่ 
ของเช่ั�อ สร้างความปลูอดำภ่ยั่แลูะม่�นใจในองค์กร พร้อมท่ี่�งอป่กรณ์ท่ี่�ท่ี่นสม่ยั่ด้ำวยั่เที่คโนโลูยั่ไ่ร้สม่ผ่ส (Touchless Technology)

1

2

3
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SCG Safety Framework Journey

สร้�งวัฒนธรรม ตระห้นักถุึง “ที่่กชีวิตม่ค่ณค�า”
ทุกคืนต้องกลับบ้�นอย่�งปลอดภัยและสุขัภ�พดี

ดาํเนินการเชิงรบั ใช้การควบคมุ ห่วงใยตวัเอง ห่วงใยผูอื้;น

2011

2020
2021

2022
2023 2024

• ใชั้ส่ญชัาตญาณในการจ่ดำการ
• ดำำาเนินการเที่�าที่่�กฎหมายั่กำาหนดำ
• ความปลูอดำภ่ยั่เป็นหน้าที่่�ของ
 เจ้าหน้าที่่�ความปลูอดำภ่ยั่
• ขาดำการม่ส�วนร�วมของผู้บริหาร

• ผู้บริหารม่ความม่�งม่�น
• กำาหนดำเป็นส่ญญาในการจ้างงาน
• กลู่วการลูงโที่ษที่างวิน่ยั่
• กฎระเบ่ยั่บ ข้อบ่งค่บ
• ใชั้การควบค่มดำูแลู เน้นติดำตาม  
 เป้าหมายั่
• ให้ความสำาค่ญก่บที่่กคน
• การฝ่ึกอบรม

• ค่ณม่ความรู้ ความม่�งม่�น 
 แลูะปฏิิบ่ติตามมาตรฐาน
• พ่ฒนาต่วเอง
• ให้ค่ณค�าต่วเอง
• ห�วงใยั่ต่วเอง
• ฝ่ึกฝ่นเป็นนิส่ยั่
• ชั่�นชัมความสำาเร็จรายั่บ่คคลู

• ชั�วยั่ผู้อื�นให้ปฏิิบ่ติตามมาตรฐาน
• ดำูแลูผู้อื�นให้ปลูอดำภ่ยั่
• ที่ำางานเป็นที่่ม ชั�วยั่เหลูือก่น
• ห�วงใยั่ผู้อื�น
• ภูมิใจในองค์กร
• ใชั้ที่ร่พยั่ากรอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ
• ชั่�นชัมความสำาเร็จของที่่ม
• เชั่�อใจก่นแลูะก่น

SCGP ไดำ้ดำำาเนินการข่บเคลูื�อนให้เกิดำพฤติกรรมการปฏิิบ่ติงานอยั่�าง 
ปลูอดำภ่ยั่ตาม Bradley Curve Model เพ่�อส�งเสริมเชัิงร่ก  
(Proactive Action) ให้ผู้ปฏิิบ่ตงิานเกิดำความตระหนก่ แลูะม่พฤติกรรม 
ที่่�ปลูอดำภย่ั่ ซ้�งในปัจจ่บ่น พน่กงาน SCGP อยัู่�ในระดำ่บ Independent  
stage คือ พน่กงานแสดำงพฤติกรรมดำ้วยั่ความใส�ใจ ระม่ดำระว่งแลูะ 
ดำูแลูสภาพแวดำลู้อมในการที่ำางานให้ปลูอดำภ่ยั่ดำ้วยั่ตนเอง ไม�ใชั�เพียั่ง 
ที่ำาตามกฎระเบย่ั่บบง่คบ่ หร่อคำาส่�งของผู้บ่งค่บบ่ญชัา

โดำยั่เราม่เป้าหมายั่ท่ี่�จะไปสู� “Interdependent stage” ในการแสดำงออก 
พฤติกรรมที่่�สามารถึดูำแลูคนอื�นในที่่มงานให้สามารถึที่ำางานได้ำอยั่�าง 
ปลูอดำภ่ยั่ กิจกรรมส�งเสริมประกอบดำ้วยั่
 • ส�งเสริมให้ม่การคื้นห้�จุดเสี�ยงและปรับปรุงแก้ไขัดำ้วยั่ตนเอง 
  (Site Inspection) 
 • ส�งเสริมให้ม่การร�ยง�นเห้ตุก�รณ์เกือบเกิดอุบัติเห้ต ุ(Near miss) 
  เพ่�อค้นหาสาเหต่แลูะนำาไปสู�การป้องก่นการเกิดำซำ�า

Source:                  Bradley Curve
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• ยกระดับและส�งเสริมภาวะผู�นํา และวัฒนธรรม ความปลอดภัย
• มุ�งเน�นการขับเคลื่อนระบบอย�างมีประสิทธิภาพ
• สร�างความตระหนักให�บริษัทได�ทบทวนสมรรถนะ
 ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด�วยตนเอง

2564 Sustain2555 Strengthen
• ยกระดับ SCG Safety Framework &
 ระบบการตรวจประเมนิให�มปีระสทิธิภาพมากข้ึน
• พัฒนาศักยภาพของผู�รับการตรวจประเมิน
 และผู�ตรวจประเมิน

INJURY AND ILLNESS
FREE WITH 

WORLD CLASS
SYSTEM

9

2550 System
• เริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการด�าน
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 “SCG Safety Framework”
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SAFESave คอื นวต่กรรมแพลูตฟูอร์มด้ำานความปลูอดำภ่ยั่ (Safety Management – Digital  
Platform) ท่ี่� SCGP ได้ำพฒ่นาข้�นมา เพ่�อสน่บสน่นการดำำาเนนิการด้ำานอาชีัวอนาม่ยั่ 
แลูะความปลูอดำภ่ยั่ให้สะดำวกแลูะง�ายั่ต�อการนำาไปปฏิิบ่ต ิ ได้ำอยั่�างรวดำเร็ว ลูดำข่�นตอน
การที่ำางานที่่�ซ่บซ้อน ความผิดำพลูาดำของข้อมูลูจากผู้ปฏิิบ่ติงาน แลูะการขาดำฐาน
ข้อมูลูส�วนกลูางสำาหร่บการตรวจติดำตามยั่้อนหลู่ง เริ�มจากการดำำาเนินการปฏิบิต่ใิช้ั
ภายั่ในหน�วยั่งานวิศวกรรม จนได้ำม่การขยั่ายั่ผลูเป็น SCGP Safety Digital Platform  
ในปี 2564 ไดำ้ม่การพ่ฒนาระบบการขออน่ญาตเข้าที่ำางาน (E-work permit) ระบบ 
การตรวจติดำตาม (E-Safety Audit) ผ�านระบบดำิจิต่ลู เพ่�อปร่บปร่งให้ระบบการ
ดำำาเนินงานดำ้านอาชัีวอนาม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่สะดำวกต�อการใชั้งานแลูะ 
ม่ประสิที่ธิภาพมากข้�น

นอกจากน่� SCGP ยั่ง่ดำำาเนนิการควบคม่เพ่�อให้ลูกูค้าผูม่้ส�วนได้ำเสย่ั่ได้ำรบ่ความปลูอดำภ่ยั่ 
ในการใช้ังานของผลูติภ่ณฑ์์ (สนิค้าแลูะบริการ) โดำยั่ประเมนิความเส่�ยั่งด้ำานความปลูอดำภ่ยั่ 
ของผลูิตภ่ณฑ์์ พ่จารณาผลูกระที่บที่่�งดำ้านความปลูอดำภ่ยั่ ส่ขภาพ แลูะสิ�งแวดำลู้อม  
ตลูอดำท่ี่�งวงจรชีัวิตของผลูติภ่ณฑ์์ รวมถึง่ม่การกำาหนดำแลูะสื�อสารข้อมูลูด้ำานความปลูอดำภ่ยั่ 
ของผลูิตภ่ณฑ์์ให้ผู้ม่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยั่ร่บที่ราบ

ความปลอดภัยในงานขนส�งและการใช้ยานพาหนะ 
(Transportation Safety)

Transportation Safety Management System

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(Product Safety Control) 

SCGP มุ่งมั�นบริห้�รจัดก�รคืว�มปลอดภัยในง�นขันส่งและ
ก�รใชื่้ย�นพ�ห้นะ (Transportation Safety) เพ้�อเป้�ห้ม�ย

• การค่ดำเลูือกคู�ธ่รกิจ 
 แลูะการตรวจประเมิน
• การว่ดำผลูแลูะรายั่งานผลู
• ความม่�งม่�นแลูะการม่
 ส�วนร�วมของผู้บริหาร

• ค่ณสมบ่ติของ
 พน่กงานข่บรถึ
• การพ่ฒนาที่่กษะ 
 ความรู้ ความสามารถึ
• ระยั่ะเวลูาการข่บขี�
 แลูะการพ่ก
• ความพร้อมก�อนการ
 ข่บขี�

• มาตรฐานรถึขนส�ง 
 แลูะยั่านพาหนะใน
 กิจการ
• การตรวจสอบแลูะ
 บำาร่งร่กษา
• อ่ปกรณ์ประจำารถึหร่อ
 อ่ปกรณ์ฉ่กเฉินท่ี่�จำาเป็น

• การประเมินความเส่�ยั่ง
 เส้นที่าง
• การตรวจสอบ
 พฤติกรรมการข่บรถึ
 ดำ้วยั่ระบบ GPS

• ข่�นตอนการปฏิิบ่ติแลูะ
 การสื�อสาร
• การฝึ่กซ้อมการตอบโต้

EMERGENCY
RESPONSE

การตอบัโต้ภาวะฉุ่กเฉุิน

SAFETY
TRANSPORTATION

โดำยั่ยั่กระด่ำบแลูะดำำาเนนิการผ�าน “ม�ตรฐ�นคืว�มปลอดภยัในง�นขันส่งและก�รใช้ื่ย�นพ�ห้นะ” 
เพ่�อให้เกิดำความปลูอดำภ่ยั่ในการเดำินที่างของที่่�งพน่กงานข่บรถึแลูะผู้ใชั้รถึใชั้ถึนนที่่กคน

อ่บััติเหต่บันที่้องถึนน
ต้องเป็นศูนย์

MANAGEMENT
SYSTEM

ระบับัการจัดการ
DRIVER

MANAGEMENT

คน
TRUCK

MANAGEMENT

รถึ
JOURNEY

MANAGEMENT

ถึนน
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การรับัมือกับัการเปล่�ยนแปลงที่างภูมิอากาศ

การเกิดำวิกฤตการณ์การแพร�ระบาดำของโรคโควิดำ 19 ชั�วงปี 2563 - 2564 ที่ำาให้เห็นภาพอนาคตที่่�เป็นความปกติใหม� (New Normal) ของการ 
ใชั้พลู่งงาน ที่่กคนไดำ้ตระหน่กถึ่งสภาวะโลูกร้อน การเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภูมิอากาศที่่�ร่นแรง ที่่�วโลูกจ้งเรียั่กร้องให้ม่การควบค่มมลูภาวะที่างอากาศ 
ท่ี่�เข้มงวดำข้�น แลูะความร�วมมอืที่่�วโลูกชั�วยั่กน่ลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกด้ำวยั่การลูดำการใช้ัเช่ั�อเพลูงิจากฟูอสซิลู สร้างนวต่กรรมในการดำดูำกลูบ่ 
ก๊าซเร่อนกระจก แลูะเพ่�มการใชั้พลู่งงานหม่นเวียั่น (Renewable Energy) มากยั่ิ�งข้�น ในปี 2564 SCGP ไดำ้ประกาศเจตนารมณ์ในการกำาหนดำ 
เป้าหมายั่การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนยั่์ (Net Zero) ในปี 2593 โดำยั่จะม่�งม่�นควบค่มการเพ่�มข้�นของอ่ณหภูมิโลูกไม�ให้เกิน 1.5  
องศาเซลูเซียั่ส ตามความตกลูงปารีส (Paris Agreement) โดำยั่จ่ดำให้ม่การกำาก่บดำูแลูแลูะดำำาเนินการอยั่�างจริงจ่งต�อเนื�องตามแนวที่างสากลู 
ในที่่กหน�วยั่ธ่รกิจ เพ่�อให้บรรลู่เป้าหมายั่ที่่�ต่�งไว้

การรับัมือกับัการเปล่�ยั่นิแปลงสภาพัภูมิอากาศ

เป้าหมาย

ลดการปล�อยก๊าซเร่อนกระจก

2573
ภ�ยในปี

20
ร้อยละ เทียบกับปี 2563 ทั�งธุรกิจ

ในประเทศไทยและ
ต่�งประเทศ

ปล�อยก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

2593
ภ�ยในปี

2568
ภ�ยในปี

ลดการใช้พลังงาน
เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐ�น 
255013

ร้อยละ

เพ่�มประสิที่ธิภาพการใชั้พลู่งงาน 
ดำ้วยั่การใชั้เที่คโนโลูยั่่ที่่�ดำ่ที่่�ส่ดำ 
ณ เวลูาน่�น (Best available 
technology) พร้อมที่่�งปร่บปร่ง 
ปร่บเปลู่�ยั่น อ่ปกรณ์ให้ม่
ประสิที่ธิภาพการใช้ัพลูง่งานสูงข้�น

Natural Climate Solution 
สน่บสน่นแลูะม่ส�วนร�วมกบ่ชัม่ชัน  
องค์กรแลูะภาคร่ฐที่่�เก่�ยั่วข้อง  
ในการพ่ที่่กษ์ร่กษาป่าแลูะฟู้�นฟูู
ระบบนิเวศป่าบก ให้ม่ความ
หลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพ ดำ้วยั่การ
ที่ยั่อยั่ปลููกต้นไม้เพ่�อเพ่�มพ่�นที่่�
การดำดูำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซด์ำ 
แลูะเป็นการเพ่�มออกซิเจนในอากาศ 

ผลูิตสินค้าที่่�ม่คาร์บอนตำ�า 
ดำ้วยั่การพ่ฒนาผลูิตภ่ณฑ์์
ตามหลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น 
แลูะวิธ่การผลูิตที่่�ม่คาร์บอนตำ�า
ตลูอดำห�วงโซ�อ่ปที่าน

เพ่�มปริมาณการใชั้พลู่งงาน
หม่นเวียั่นแลูะแหลู�งพลู่งงาน
สะอาดำ เชั�น เชั่�อเพลูิงชัีวมวลู 
ก๊าซชัีวภาพ พลู่งงานจาก
แสงอาที่ิตยั่์ แที่นการใชั้
เชั่�อเพลูิงฟูอสซิลู

ประยั่่กต์ใชั้เคร่�องมือดำ้าน
เศรษฐศาสตร์ เพ่�อส�งเสริม
การลูดำการปลู�อยั่ก๊าซ
เร่อนกระจกภายั่ในองค์กร

ศ่กษาเที่คโนโลูยั่่การดำ่กจ่บ
แลูะการกก่เกบ็คาร์บอน (Carbon 
Capture, Utilization and 
Storage : CCUS technologies) 
โดำยั่ให้ความร�วมมือก่บองค์กร
ระดำ่บชัาติแลูะนานาชัาติ 
เพ่�อยั่กระดำ่บเที่คโนโลูยั่่อนาคตน่� 
ให้เป็นรูปธรรมแลูะในระดำ่บ
การใชั้งานให้สูงข้�น

01

05

02

06

03

04

กลย่ที่ธ์

(Net Zero)
การปล�อยก๊าซ
เร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนย์

ผลการดำาเนินงานปี 2564
ลดการปล�อยก๊าซเร่อนกระจก
ร้อยละ เทียบกับปี 2563 ทั�งธุรกิจ

ในประเทศไทยและ
ต่�งประเทศ2.4

ลดการใช้พลังงาน
เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐ�น 
2550

ร้อยละ

5.8
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CO2

CO2CO2

90%

SCGP ตระหน่กด่ำว�าปัญหาการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภูมิอากาศแลูะการเพ่�มอ่ณภูมิของโลูกม่ความสำาค่ญ ซ้�งจะต้องเร�งแก้ไข โดำยั่อาศ่ยั่ความ 
ร�วมมอืจากที่ก่ภาคส�วน ซ้�งเป็นเร่�องท่ี่�ท้ี่าที่ายั่แลูะม่ผลูกระที่บต�อการดำำาเนนิธร่กจิ คณะกรรมการบริษ่ที่แลูะผูบ้ริหารสงูสด่ำมค่วามต่�งใจ กำากบ่ดูำแลู  
แลูะติดำตามผลูดำำาเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายั่ท่ี่�กำาหนดำแลูะม่คณะที่ำางานดำ้านพลู่งงานแลูะ Climate Change ประกอบดำ้วยั่ต่วแที่นจาก
ที่่กกิจการ เป็นผู้นำานโยั่บายั่ไปปร่บใชั้ให้เป็นรูปธรรม ติดำตามผลูการดำำาเนินการแลูะประเมินผลูร�วมก่น ผ�านการประชั่มที่่กไตรมาส โดำยั่ม่ผลูแลูะ
แผนยั่่ที่ธศาสตร์การดำำาเนินการลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกแลูะการจ่ดำการพลู่งงาน ดำ่งน่�

การบัริหารจัดการพลังงานและลดก๊าซเร่อนกระจก
สู่เป้าหมายั่การปล่อยั่ก๊าซเรือนิกระจกสุที่ธิเป็นิศูนิยั่์ (Net Zero)

ความที่้าที่ายั่และโอกาสการรับัมือกับัการเปล่�ยั่นิแปลงสภาพัภูมิอากาศ

ความเส่�ยั่ง โอกาส

2. ลูดำการใชั้เชั่�อเพลูิงฟูอสซิลูแลูะเพ่�มการใชั้พลู่งงานหม่นเวียั่น 
แลูะพลู่งงานที่างเลูือก

3. ปร่บปร่งประสิที่ธิภาพการผลูิต เพ่�อลูดำการใชั้พลู่งงานพ่ฒนา
สินค้า แลูะบริการที่่�ชั�วยั่ลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก

4. แสวงหาโอกาสในตลูาดำใหม�ท่ี่�คำาน่งถึง่การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก

5. นำามาตรการด้ำานเศรษฐศาสตร์ กำาหนดำราคาคาร์บอนในองค์กร (Internal Carbon 
Pricing : ICP) เพ่�อสน่บสน่นโครงการคาร์บอนตำ�า

6. ม่ส�วนร�วมในการฟู้�นฟูรูะบบนิเวศเพ่�อเปน็แหลู�งดูำดำซบ่กา๊ซคารบ์อนไดำออกไซดำ์

1. นำามาตรฐานสากลูมาสร้างความยั่่�งยืั่น
ในการดำำาเนินงานแลูะจ่ดำที่ำาแผนเพ่�อลูดำ
การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก

1. ความผ่นผวนของราคาเชั่�อเพลูิงฟูอสซิลู 
แลูะขีดำจำาก่ดำของแหลู�งพลู่งงาน

2. ต้นที่่นในการดำำาเนินธ่รกิจที่่�เพ่�มข้�นแลูะค�าชัดำเชัยั่ความ
เส่ยั่หายั่ที่่�อาจเกิดำข้�นจากการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก

3. การเปลู่�ยั่นแปลูงพฤติกรรมของผู้บริโภคแลูะความสามารถึ
ในการแข�งข่นในตลูาดำ Low Carbon Product เชั�น มาตรการ 
Carbon Border Adjustment Mechanism

4. ความเชั่�อม่�นของน่กลูงที่่นแลูะความคาดำหว่งของผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่
ที่่�ให้บริษ่ที่เปิดำเผยั่แลูะจ่ดำการประเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้องก่บการเปลู่�ยั่นแปลูง
สภาพภูมิอากาศ

5. ภ่ยั่พ่บ่ติที่างธรรมชัาติ เชั�น ปัญหานำ�าที่�วม นำ�าแลู้ง พายั่่ โรคระบาดำ
ที่่�กระที่บต�อการดำำาเนินธ่รกิจ

กิติติิ วิวัฒนิ์บัวรวงษ์
Director - Energy Division บรษิัทสย�มคืร�ฟทอ์ุตส�ห้กรรม จำ�กัด 
และประธ�นคืณะทำ�ง�นด้�นพลังง�นและ Climate Change SCGP

ได้ำอธบิายั่ถึง่แนวที่างการรบ่มอืแลูะจด่ำการกบ่ปัญหาด้ำานการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภมูอิากาศ ด้ำวยั่กลูยั่ท่ี่ธ์หลูก่ๆ  
คอื การเพ่�มการใช้ัพลูง่งานหม่นเวียั่นแลูะแหลู�งพลูง่งานสะอาดำ การปรบ่ปรง่ประสิที่ธภิาพเคร่�องจก่ร แลูะศก่ษา 
เที่คโนโลูยั่่ที่่�ดำ่ที่่�ส่ดำในการดำูดำกลู่บแลูะลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก
“การผลิูตสินค้าน่�นก็ม่ความสำาค่ญแลูะการร่บมือก่บปัญหาโลูกร้อนก็ม่ความสำาค่ญเชั�นก่น เราจะต้องให ้
ที่่�งสองอยั่�างน่�ควบคู�ก่นให้ไดำ้ คือการผลูิตที่่�ม่ประสิที่ธิภาพสูงแลูะก�อให้เกิดำผลูกระที่บดำ้านการเปลู่�ยั่นแปลูง 
สภาพภูมิอากาศน้อยั่ที่่�ส่ดำ”
“เราจ้งม่นโยั่บายั่แลูะกลูยั่่ที่ธ์ที่่�ช่ัดำเจนในการลูดำการใช้ัพลู่งงานแลูะก๊าซเร่อนกระจกตลูอดำที่่�งห�วงโซ�อ่ปที่าน  
รวมถึ่งกระบวนการผลูิตที่่�เป็นมิตรก่บสิ�งแวดำลู้อม ใชั้เที่คโนโลูยั่่ที่่�ที่่นสม่ยั่ ลูดำการใชั้พลู่งงานแลูะของเส่ยั่ที่่� 
เกิดำข้�น ต้องไดำ้ร่บความร�วมมือจากที่่กคนที่่กหน�วยั่งาน เริ�มต่�งแต�พี� ๆ ผู้บริหารระดำ่บสูงจนถึ่งพน่กงานระดำ่บ
ปฏิิบ่ติการต้องเข้าใจแลูะตระหน่กถึ่งปัญหาดำ้านการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพภูมิอากาศ เพ่�อให้เกิดำแรงข่บเคลูื�อน
แลูะร�วมมือก่น แก้ไขปัญหาโลูกร้อน“
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• ประกาศเป�าการพัฒนา
 อย�างยั่งยืน (Sustainable
 Development Goals)
• บรรลุเป�าหมายลดการปล�อย
 ก�าซเรือนกระจก ได� 12.8 % 
 จากเป�าหมายลด 10 % เทียบกับ
 กรณีปกติ ณ ป�ฐาน 2550

• ขยายผลการใช�เชื้อเพลิงก�าซ
 ชีวภาพ และพลังงานจาก
 แสงอาทิตย�
• จัดทํารายงานการปล�อย
 ก�าซเรือนกระจกทางอ�อม
 GHG Scope 3

• เพิ่มสัดส�วนการใช�
 พลังงานหมุนเวียน
 80 %

• การปล�อยก�าซเรือนกระจก
 สุทธิเป�นศูนย�
• โครงการชดเชยคาร�บอน
   • การกักเก็บคาร�บอนด�วย
  วิธีธรรมชาติ (Natural 
  Climate Solution : NCS)
   • เทคโนโลยีการดักจับ
  การใช�ประโยชน� และการ
  กักเก็บคาร�บอน (Carbon 
  Capture,Utilization
  and Storage : CCUS)

• บรรลุเป�าหมายลดการปล�อย
 ก�าซเรือนกระจกลง 20 %
 ในทุกหน�วยธุรกิจ (เทียบกบั
 ป�ฐาน 2563)
• ใช�เทคโนโลยีหม�อต�มไอนํ้า
 เชื้อเพลิงชีวมวล และก�าซ
 ธรรมชาติ เพื่อผลิตไฟฟ�า
• ปรับปรุงคุณภาพชีวมวล
 ด�วยเทคโนโลยี Terrefaction

• SCGP ประกาศเป�าหมาย
   • การปล�อยก�าซเรือนกระจก
  สุทธิเป�นศูนย� ภายในป� 2593
   • ลดการปล�อยก�าซเรือน
  กระจกลง 20 % ในทุกหน�วยธุรกิจ
  ภายในป� 2573 (เทียบกับป�ฐาน 2563)
• กําหนดราคาคาร�บอนภายในองค�กร
• Task force on Climate - Related 
 Financial Disclosure (TCFD)

2563

2564

93

2565

2573

ย
2583

2593

SCGP’S GHG
ROADMAP

ผลการดำาเนินงาน
และลดำการปล่อยั่ก๊าซเรือนิกระจก (GHG) 

การใช้พัลังงานิหมุนิเวียั่นิ
• SCGP ให้ความสำาค่ญก่บพลู่งงานจากแสงอาที่ิตยั่์ (Solar Power)  
เนื�องจากเป็นพลู่งงานสะอาดำโดำยั่ใน ปี 2564 SCGP ขยั่ายั่การ 
ติดำต่�งโครงการผลิูตไฟูฟู้าพลู่งงานแสงอาทิี่ตยั่์บนหลู่งคาโรงงาน 
ของบริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (โรงงานนวนคร แลูะโรงงาน 
กำาแพงเพชัร) ที่ำาให้ม่กำาลู่งการผลูิตไฟูฟู้าจากแสงอาที่ิตยั่์รวม ที่่�งสิ�น 
11.78 MWp ชั�วยั่ลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก 8,757 ต่น 
คาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าต�อปี

การควบค่มระบบ Hood & Ventilation Balance 
Control ที่่�เคร่�องผลูิตกระดำาษ PM 17, 5,7,8,9

• SCGP นำาเชั่�อเพลูิงชัีวมวลูจากการแปรรูปเศษว่สด่ำที่างการเกษตร  
มาใช้ัเป็นเช่ั�อเพลูงิที่ดำแที่นในโรงไฟูฟู้า โดำยั่เปิดำรบ่ซ่�อเศษวส่ดำท่ี่างการเกษตร  
จากชัาวไร�อ้อยั่ในพ่�นที่่� จ่งหว่ดำกาญจนบ่รี ราชับ่รี ส่พรรณบ่รี แลูะ 
เพชัรบ่รี เพ่�อนำามาใชั้เป็นพลู่งงานที่ดำแที่น ปี 2564 SCGP เพ่�มส่ดำส�วน 
การใชั้เชั่�อเพลูิงชัีวมวลู เป็นร้อยั่ลูะ 6.7 ต�อปี (327,720 ต่น/ปี) สามารถึ 
ลูดำปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกได้ำ 277,440 ต่นคาร์บอนไดำออกไซด์ำ  
เที่่ยั่บเที่�าต�อปี ซ้�งเป็นผลูมาจากโครงการร่บซ่�อใบอ้อยั่จากเกษตรกร  
แลูะจากการปร่บปร่งสภาพเคร่�องจ่กรให้สามารถึใชั้เชั่�อเพลูิงชัีวมวลูไดำ้ 
อยั่�างต�อเนื�อง

• ในปี 2564 บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์ อ่ตสาหกรรม (โรงงานบ้านโป่ง แลูะ 
โรงงานว่งศาลูา) ไดำ้พ่ฒนาระบบที่่�ชั่ดำอบกระดำาษ (Dryer part) ในรูป 
แบบออนไลูน์ โดำยั่ผ�านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลู (Data Analytic)  
แที่นการตรวจว่ดำดำ้วยั่พน่กงานซ้�งใชั้เวลูาถึ่ง 4 ชั่�วโมง ที่ำาให้ควบค่ม 
ความสมด่ำลูของระบบได้ำอยั่�างรวดำเร็วแลูะม่ประสทิี่ธภิาพ ลูดำการใช้ัพลูง่งาน 
ความร้อนลูงไดำ้ 37,344 กิกะจูลูต�อปี แลูะชั�วยั่ลูดำปริมาณการปลู�อยั่ 
ก๊าซเร่อนกระจกไดำ้ 4,061 ต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าต�อปี

ใช้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัล
มาช่วยั่ปรับัปรุงประสิที่ธิภาพัการใช้พัลังงานิ
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บริษ่ที่ สยั่ามคราฟูท์ี่ อต่สาหกรรม (โรงงานวง่ศาลูา) ได้ำพฒ่นาโปรแกรม  
ควบคม่การเปิดำปิดำระบบบำาบด่ำนำ�าทิี่�งแบบเตมิอากาศด้ำวยั่ระบบอต่โนมต่ิ  
จากการตรวจค่ณภาพนำ�าที่ิ�งแบบเรียั่ลูไที่ม์ ที่ำาให้ใชั้พลู่งงานไดำ้อยั่�างม ่
ประสทิี่ธภิาพ สามารถึลูดำการใช้ัพลูง่งานไฟูฟู้าในการเปิดำปิดำระบบลูงได้ำ  
963,600 กโิลูวต่ต์ - ชั่�วโมง/ปี แลูะลูดำปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกได้ำ  
819 ต่นคาร์บอนไดำออกไซด์ำเท่ี่ยั่บเที่�าต�อปี

ศนูย์ั่พฒ่นานวต่กรรมแลูะผลิูตภ่ณฑ์์ SCGP ได้ำที่ำาการศก่ษาเที่คโนโลูยั่่  
torrefaction เพ่�อมาปรบ่ใช้ักบ่ชีัวมวลูประเภที่ต�างๆ เชั�น ไม้สบ่ ใบอ้อยั่  
ฟูางข้าว แกลูบ ไม้วีเนย่ั่ร์ เศษเยั่ื�อกระดำาษจากกระบวนการบำาบด่ำนำ�าเสย่ั่  
(Paper sludge) แลูะกะลูาปาลู์ม เพ่�อปร่บปร่งค่ณสมบ่ติชัีวมวลูให้ 
ใกลู้เค่ยั่งถึ�านหินแลูะเพ่�มปริมาณการใช้ัเช่ั�อเพลูงิชีัวมวลูที่่�สูงูข้�น ไม�ที่ำาให้ 
เกดิำปัญหาต�อประสทิี่ธิภาพของหม้อต้มไอนำ�า แลูะไม�ต้องที่ำาการปรบ่ปรง่ 
หม้อต้มไอนำ�าแต�ประการใดำ ซ้�งผลูที่ดำลูองในระดำ่บห้องปฏิิบ่ติการสำาเร็จ 
ผลูในปี 2564 แลูะในปีต�อไปจะเลูอืกชันดิำของชีัวมวลูมาศก่ษาความเหมาะสม 
ในระด่ำบ Pilot scale ท่ี่�งน่�การเพ่�มปริมาณการใช้ัเช่ั�อเพลูงิชีัวมวลูที่่�ผ�าน 
กระบวนการ torrefaction เป็นการลูดำการใช้ัพลูง่งานฟูอสซิลู ม่�งสู�การ 
ปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกสท่ี่ธเิป็นศูนย์ั่ (Net Zero) ตามเป้าหมายั่ของ SCGP

SCGP ร�วมก่บบริษ่ที่เดำอะครีเอจี จำาก่ดำ แลูะองค์การบริหารจ่ดำการก๊าซ 
เร่อนกระจก (องค์การมหาชัน) (อบก.) ที่ำาการศ่กษาแลูะพ่ฒนากลูไก 
เชัิงเศรษฐศาสตร์เพ่�อกำาหนดำราคาคาร์บอนภายั่ในองค์กร (Internal  
Carbon Pricing : ICP) แลูะนำาหลู่กการไปประยั่่กต์ใชั้ให้ไดำ้ราคา 
ที่่�เหมาะสมก่บธ่รกิจของบริษ่ที่มากที่่�ส่ดำ เพ่�อสน่บสน่นโครงการที่่�เป็น 
มติรต�อสิ�งแวดำลู้อม ชั�วยั่สร้างโอกาสในการลูงท่ี่นท่ี่�ยั่่�งยั่นื แลูะเป็นประโยั่ชัน์ 
แก�องค์กรในการบริหารจ่ดำการความเส่�ยั่งด้ำานการเปลู่�ยั่นแปลูงสภาพ 
ภมูอิากาศ รวมถึง่การลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�เป็นสาเหต่สำาค่ญ 
ของภาวะโลูกร้อน

Pulp consistency 

Conveyer
M1401

Control valve

Drum chest

NRC0100
Consistency

2.5 m2.5 m

R

Radar
Sensor

LIA0801

โปรแกรมการเปิดปิดระบับับัำาบััดน้ำาที่ิ้ง

โครงการศึกษาเที่คโนโลย่

แบับัเติิมอากาศอัติโนิมัติิเพั่�อการประหยั่ัดำพัลังงานิ

เพัิ่มปริมาณการใช้เชื�อเพัลิงชีวมวล (Biomass)
อยั่่างเหมาะสม 

ฟิื้นฟิูพ่้นที่่�ป่า
เป็นิแหล่งดำูดำซับัก๊าซคาร์บัอนิไดำออกไซดำ์

ปี 2564 SCGP จ่ดำกิจกรรมปลููกต้นไม้ร�วมก่บหน�วยั่งานภาคร่ฐแลูะ 
ชั่มชัน เพ่�อเป็นแหลู�งดูำดำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์ รวมท่ี่�งเป็น 
ประโยั่ชัน์ต�อการอนร่ก่ษ์ความหลูากหลูายั่ที่างชีัวภาพภายั่ใต้ช่ั�อโครงการ 
ปลกูด้ำวยั่รกัษ์พิัที่กัษ์โลก รวมท่ี่�งโครงการอื�น ๆ ท่ี่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก 
พ่�นที่่�โรงงาน รวมต้นไม้ท่ี่�ปลููกท่ี่�งสิ �น 55,315 ต้น ท่ี่�งน่� บริษ่ที่
สยั่ามฟูอเรสที่รี จำาก่ดำ ไดำ้นำาร�องพ่�นที่่�โครงการป่าอน่ร่กษ์สวนไม้
กำาแพงเพชัร ขอข้�นที่ะเบ่ยั่นโครงการ T-VER จำานวน 684.4 ไร�  
โดำยั่ม่ปริมาณการก่กก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์กรณ่ฐาน 14,315  
ต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า

ก�รมอบประก�ศนียบัตรแก่บริษัทนำ�ร่องที�เขั้�ร่วม
บริษัท เอสซีจี แพกเกจจิ้ง จำ�กัด (มห้�ชื่น)

ร�วมมือกับัธ่รกิจ ช่มชน องค์กร และภาครัฐท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เพั่�อการสร้างจิติสำานิึกการอนิุรักษ์พัลังงานิ 
และการรับัมือการเปล่�ยั่นิแปลงสภาพัภูมิอากาศ

• บริษ่ที่ สยั่ามคราฟูที่์ อ่ตสาหกรรม (โรงงานว่งศาลูา) ติดำต่�งเรดำาร์  
เซนเซอร์ แลูะโปรแกรม เพ่�อควบค่มความเร็วของรางสายั่พาน (Conveyor)  
ก�อนลูงถึง่ต่เยืั่�อ (Pulper) แลูะควบค่มค�าความเข้มข้นของเยั่ื�อ (Consistency)  
ให้ม่เสถึ่ยั่รภาพมากข้�น ลูดำการใชั้พลู่งงานไฟูฟู้าลูงไดำ้ 3,500,000  
กโิลูวต่ต์-ช่ั�วโมง/ปี แลูะลูดำปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกได้ำ 2,882 ต่น  
คาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าต�อปี
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ผลการดำาเนินงานปี 2564เป้าหมาย

การบัริหารจัดการนำ้า

กลยุทธ์
ลูดำความเส่�ยั่งดำ้านนำ�าดำ้วยั่การ
บริหารจ่ดำการนำ�าอยั่�างบูรณาการ 

เพ่�มประสิที่ธิภาพการใชั้นำ�าใน
กระบวนการผลูิตแลูะผลูิตภ่ณฑ์์

บำาบด่ำนำ�าที่ิ�งให้ไดำค้่ณภาพตาม
มาตรฐานที่่�กำาหนดำ ตดิำตาม
ปรมิาณแลูะค่ณภาพ รายั่งาน
อ่บต่ิการณ์ สอบสวนสาเหต่ 
แก้ไขแลูะลูดำการปลู�อยั่นำ�าที่ิ�ง

01
02
03

นำานำ�าเส่ยั่ผ�านการบำาบด่ำกลู่บ 
มาใชัง้าน

พ่ฒนาความสามารถึของ
บ่คลูากรที่่�ปฏิบิต่ิงานดำ้านนำ�า

ฟู้�นฟููระบบนิเวศที่่�เก่�ยั่วข้อง
ก่บแหลู�งนำ�าแลูะสน่บสน่น
นำ�าให้ชั่มชัน/เกษตรกรรม

04
05
06

นำ�า คือ ที่ร่พยั่ากรที่่�สำาค่ญอยั่�างยั่ิ�งในการดำำาเนินธ่รกิจของ SCGP เพ่�อเป็นการใชั้ที่ร่พยั่ากรอยั่�างรู้ค่ณค�าแลูะให้ประโยั่ชัน์สูงส่ดำ SCGP ไดำ้นำา 
หลู่กการ 3R มาใชั้ในการปร่บปร่งกระบวนการผลูิตเพ่�อลูดำปริมาณการใชั้นำ�า (Reduce) นำานำ�าที่่�ใชั้ในกระบวนการผลูิตแลูะผ�านการบำาบ่ดำแลู้ว 
กลู่บมาใชั้ใหม� (Reuse, Recycle) แลูะการฟู้�นฟููสภาพแหลู�งนำ�าธรรมชัาติในการปลู�อยั่นำ�าออกสู�แหลู�งสาธารณะ SCGP ปฏิิบ่ติตามข้อกำาหนดำ 
ต�างๆ ของกฏิหมายั่อยั่�างเคร�งครด่ำ เพ่�อป้องกน่มิให้เกดิำผลูกระที่บต�อการดำำารงชีัพหร่อการใช้ันำ�าของชัม่ชันรอบโรงงาน ยั่ิ�งในสภาวะการเปลู่�ยั่นแปลูง 
สภาพภูมิอากาศในปัจจ่บ่น ที่่�ส�งผลูกระที่บอยั่�างสำาค่ญต�อการจ่ดำการนำ�า เชั�น ฝ่นไม�ตกตามฤดำูกาลู ไม�ตกในพ่�นที่่�ต้นนำ�า ปริมาณนำ�าเก็บก่กในเข่�อน 
ลูดำลูง ประกอบก่บความต้องการใชั้นำ�าที่่�มากข้�นจากแนวโน้มการเพ่�มของประชัากรโลูก ที่ำาให้เกิดำความเส่�ยั่งที่่�ปริมาณนำ�าอาจไม�เพียั่งพอต�อการใชั้ 
ภายั่ในโรงงานแลูะชัม่ชันใกลู้เค่ยั่ง SCGP ม่�งม่�นยั่กระด่ำบความสามารถึในการบริหารจด่ำการนำ�า โดำยั่ม่คณะที่ำางานด้ำานการจด่ำการนำ�าแบบบรูณาการ 
ร�วมก่นในที่่กธ่รกิจ เพ่�อกำาหนดำกลูยั่่ที่ธ์ในการบริหารแลูะจ่ดำการความเส่�ยั่งดำ้านนำ�าแลูะประสิที่ธิภาพการใชั้นำ�า ม่หน�วยั่งานติดำตามประเมินความ 
เส่�ยั่งดำ้านการใชั้นำ�า แลูะที่ำางานร�วมก่บภาคร่ฐแลูะภาคอ่ตสาหกรรม พร้อมนำาเที่คโนโลูยั่่ดิำจิต่ลูแลูะสร้างนว่ตกรรมเพ่�มประสิที่ธิภาพการใชั้นำ�าใน 
กระบวนการผลูิตแลูะเพ่�มการนำานำ�าที่่�บำาบ่ดำแลู้วกลู่บมาใชั้ใหม�

การบัริหาร
จัดำการนิ�ำา

สดัส�วนการนำานำา้กลบััมาใช้ใหม�

14.2
สัดส�วนการใช้นำ้าจากภายนอก

51 43 6
นำ้�ผู้ิวดิน นำ้�ใต้ดิน นำ้�ปะป�

35
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ลดการใช้นำ้าจากภายนอก

2568
ภ�ยในปี

เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐ�น 2557

2564
ในปี

เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปีฐ�น 2557 ปรมิาณการใช้นำ้าจากภายนอก

ต�อรายได้จากการขาย

0.64 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร
ต่อพันล้�นบ�ท

26.3
ลดการใช้นำ้าจากภายนอก
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SCGP ลูดำการใชั้นำ�าแบบบูรณาการ ม่การดำำาเนินการที่บที่วนการเลูือก 
ใชั้นำ�าท่ี่�ม่ค่ณภาพแลูะปริมาณให้เหมาะสมก่บการใชั้งานโดำยั่พ่จารณา 
การใชั้นำ�าจากภายั่นอก เชั�น นำ�าใต้ดำิน นำ�าผิวดำิน แลูะนำ�าประปา โดำยั่คำาน่ง 
ถึ่งปัจจ่ยั่ที่างเศรษฐศาสตร์ที่่�ม่ผลูต�อต้นที่่นของการผลูิต แลูะไดำ้ม่การ 
ลูงท่ี่นที่างเที่คโนโลูยั่่เพ่�อลูดำปริมาณการใชั้นำ�าในกระบวนการผลูิต  

(Reduce) แลูะหม่นเวียั่นนำานำ�าที่่�ใช้ัในกระบวนการผลูติแลูะผ�านการบำาบด่ำ 
แลู้วกลูบ่มาใช้ัใหม� (Reuse, Recycle) เชั�น การตดิำต่�งแลูะปรบ่ปรง่ระบบ 
กรองนำ�า (SAVEALL/PETAX) การติดำต่�งอป่กรณ์ที่ำาความสะอาดำเคร่�องจก่ร 
ประสทิี่ธภิาพสงู แที่นการระบบเดำมิเพ่�อลูดำการใช้ันำ�าในการที่ำาความสะอาดำ  
รวมที่่�งการเลูือกใชั้เคร่�องจ่กรที่่�ม่เที่คโนโลูยั่่การใชั้นำ�าน้อยั่ที่่�ส่ดำ

ลดำการใช้นิ�ำาแบับับัูรณาการ

เพั่�อลดำปริมาณการใช้นิำ�า
ในิกระบัวนิการผลิติ

REDUCE
หมุนิเวียั่นินิำานิำ�าที่่�ใช้ในิกระบัวนิการผลิติ
และผ่านิการบัำาบััดำแล้วกลับัมาใช้ใหม่

REUSE,RECYCLE

หน�วยั่งานบริหารความต�อเนื�องที่างธ่รกิจ (Business Continutity  
Management : BCM) ของ SCGP ม่ภารกจิท่ี่�สำาค่ญประการหน่�ง คอื  
การเฝ่้าติดำตามความเส่�ยั่งของสถึานการณ์นำ�าในสภาวะนำ�าหลูากหร่อ 
นำ�าแลู้งในพ่�นที่่�ต�างๆ ที่่�โรงงานต่�งอยัู่� เพ่�อกำาหนดำมาตรการป้องก่นแลูะ 
ลูดำความเส่�ยั่งไดำ้ที่่นสถึานการณ์ ไม�ให้กระที่บต�อกระบวนการผลูิตหร่อ 
การใชั้นำ�าร�วมก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ โดำยั่ใชั้ระบบดิำจิที่่ลูท่ี่�สามารถึประเมิน 
สถึานการณ์แลูะแจ้งเตอืนภ่ยั่ลู�วงหน้า Early Warning Systems (EWS)  
โดำยั่โปรแกรมจะเช่ั�อมโยั่ง Application Programming Interface (API)  
ควบคู�กบ่โปรแกรม Power BI เพ่�อวิเคราะห์ข้อมูลูออกมาเป็น Dashboard  
ในการตรวจตดิำตาม สถึานการณ์การใช้ันำ�ารายั่วน่ของธ่รกจิ แลูะเช่ั�อมกบ่ 
ข้อมูลูสำาค่ญจากแหลู�งต�างๆ ที่่�เก่�ยั่วข้องในประเที่ศ เชั�น กรมชัลูประที่าน  
กรมอ่ต่นิยั่มวิที่ยั่า กรมควบค่มมลูพ่ษ เป็นต้น ในปี 2564 SCGP  
ย่ั่ดำม่�นในแนวที่างเพ่�อการลูดำความสูญเส่ยั่อ่นเกิดำจากภ่ยั่พ่บ่ติของ  
The United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR  
แลูะเป้าหมายั่ตามกรอบ SENDAI Framework : 7 Targets ว�าด้ำวยั่ 
การลูดำความเส่�ยั่งเพ่�อการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยั่นื การดำำาเนนิการเป็นรปูธรรมน่�  
ม่�งหว่งให้ระบบการเตือนภ่ยั่ Early Warning Systems เป็นเคร่�องมือ 
สำาค่ญท่ี่�จะประสานความร�วมมือจากภาคธ่รกิจสู�ชั่มชัน เพ่�อประชัาชัน  
แลูะจากระดำ่บที่้องถึิ�น สู�ประเที่ศแลูะต�างประเที่ศ เพ่�อสร้างพ่�นฐานแห�ง 
การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน

การติดตามความเส่�ยง
ดำ้านินิ�ำาดำ้วยั่ระบับัดำิจิที่ัล 

การจัดำติั�งองค์กรผู้ใช้นิำ�าและคณะกรรมการลุ่มแม่นิำ�า ติาม พัระราชบััญญัติิ ที่รัพัยั่ากรนิำ�า พั.ศ. 2561
ตามพระราชับ่ญญ่ติที่ร่พยั่ากรนำ�า พ.ศ. 2561 ม่ผลูบ่งค่บใชั้ต่�งแต�ว่นที่่� 27 มกราคม 2562 ม่ว่ตถึ่ประสงค์ให้ที่่กภาคส�วนที่่�งภาคร่ฐ ภาคเอกชัน  
แลูะประชัาชัน ร�วมบูรณาการการที่ำางานเพ่�อให้ข่บเคลูื�อนภารกิจดำ้านนำ�า เชั�น การใชั้นำ�า การพ่ฒนา การบริหารจ่ดำการ การบำาร่งร่กษา แลูะการ 
ฟู้�นฟููอน่ร่กษ์ที่ร่พยั่ากรนำ�าไปในที่ิศที่างเด่ำยั่วอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ ครอบคลู่มในที่่กมิติ ม่ความสมด่ำลูแลูะยั่่�งยั่ืน รวมท่ี่�งสะที่้อนกระบวนการม่ 
ส�วนร�วมของท่ี่กภาคส�วนอยั่�างแที่้จริง ผู้บริหารระดำ่บสูงจาก SCGP ผ�านการค่ดำเลูือกจากสภาอ่ตสาหกรรม ไดำ้เข้าร�วมเป็นกรรมการองค์กร 
ผู้ใชั้นำ�าน่� เพ่�อดำำาเนินการให้บรรลู่ว่ตถึ่ประสงค์ที่างดำ้านการบริหารจ่ดำการที่ร่พยั่ากรนำ�าแลูะวิถึ่ชัีวิตของประชัาชัน ซ้�งอยัู่�ภายั่ใต้การกำาก่บดูำแลูของ 
คณะกรรมการที่ร่พยั่ากรนำ�าแห�งชัาติ ผู้แที่นของ SCGP แลูะคู�ธ่รกิจจะม่ส�วนเก่�ยั่วข้องในเขตลู่�มแม�นำ�า ท่ี่�สำาค่ญ 5 แห�ง ไดำ้แก� ลู่�มนำ�าแม�กลูอง  
ลู่�มนำ�าชัายั่ฝ่ั�งที่ะเลูตะว่นออก ลู่�มนำ�าบางปะกง ลู่�มนำ�าชัี แลูะลู่�มนำ�าที่�าจีน
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SCGP ให้ความรู้แลูะความเข้าใจแก�พน่กงาน เร่�องความสำาค่ญของนำ�า 
ต�อธ่รกิจเสมอมา พร้อมท่ี่�งกำาหนดำเป้าหมายั่การใชั้นำ�าเป็นดำ่ชัน่ชัี�ว่ดำ 
ผลูงาน เพ่�อให้พน่กงานม่�งม่�นสร้างนว่ตกรรมอยั่�างต�อเนื�อง ด่ำงเชั�น 
ผลูงานนว่ตกรรม APM Water Ring จากการประสบก่บปัญหา 
การร่�วซ้มของนำ�า Sealing ที่่�เคร่�องปั�มนำ�า เนื�องจาก Packing Seal  
ซ้�งเป็นระบบดำ่�งเดำิมเกิดำการส่กกร�อน ที่ำาให้นำ�าร่�วซ้มออกมาตลูอดำเวลูา  
จ้งไดำ้ม่การพ่ฒนานว่ตกรรม APM Water Ring ควบคู�ก่บการใชั้ 
Packing Seal สามารถึลูดำการสญูเสย่ั่นำ�าได้ำ 80% แลูะเพ่�มประสทิี่ธภิาพ 
การที่ำางานของอ่ปกรณ์ไดำ้สูงข้�น สามารถึขยั่ายั่ผลูไปยั่่งโรงงานต�างๆ  
ใน SCGP ชั�วยั่ให้ประหยั่่ดำนำ�ารวมไดำ้กว�า 1.4 ลู้านลููกบาศ์กเมตรต�อปี  
แลูะนว่ตกรรมน่�อยัู่�ในข่�นตอนยั่ื�นขอร่บอน่สิที่ธิบ่ตร 

SCGP ดำำาเนินโครงการนำ�าเพ่�อการเกษตร โดำยั่การส�งนำ�าที่่�ผ�านการบำาบ่ดำแลู้วที่่�ค่ณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกำาหนดำ เพ่�อใชั้ในการเกษตรสำาหร่บ
พ่�นที่่�เพาะปลููกของชั่มชันโดำยั่รอบโรงงาน ปี 2564 SCGP ส�งมอบนำ�าที่่�ผ�านการบำาบ่ดำแลู้ว ปริมาตร 3.8 ลู้านลููกบาศก์เมตร ให้แก�พ่�นที่่�ที่ำานา สวน
ผ่ก ไร�ข้าวโพดำ แลูะไร�อ้อยั่รอบโรงงานในจ่งหว่ดำราชับ่รี แลูะจ่งหว่ดำกาญจนบ่รี คิดำเป็นพ่�นที่่�รวมประมาณ 3,850 ไร� ชั�วยั่ลูดำปัญหาการขาดำแคลูน
นำ�าในการเพาะปลููก เพ่�มผลูผลูิต สามารถึปลููกนาข้าวไดำ้เพ่�มข้�นจากปีลูะ 1 รอบ เป็น 2 รอบ แลูะเพ่�มรายั่ไดำ้ให้แก�เกษตรกรไดำ้อยั่�างต�อเนื�อง

ม่�งมั�นสร้างนวัตกรรมเพ่�อรักษาที่รัพยากรน้ำา
ลดำ Sealing Water ที่่�เครื�องจักรหรืออุปกรณ์
ที่่�ใช้ Packing Seal เช่นิ Pump, Agitator

การสนับัสน่นน้ำาให้ช่มชน/เกษตรกรรม
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ป่าไม้และความหลากหลายที่างชีวภาพ  

ป่าไม้และความหลากหลายที่างชีวภาพ
SCGP ม่�งม่�นต่�งใจดูำแลูร่กษาสมด่ำลูในระบบนิเวศอยั่�างต�อเนื�อง ดำ้วยั่การบริหารจ่ดำการความหลูากหลูายั่ 
ที่างชีัวภาพแลูะระบบนิเวศให้สอดำคลู้องก่บการใช้ัประโยั่ชัน์แลูะการดูำแลูร่กษาของช่ัมชัน โดำยั่นำาด่ำชัน่ชีั�ว่ดำท่ี่�เป็น 
สากลูมาใชั้ประเมินค่ณภาพของการบริหารจ่ดำการ เพ่�อให้ SCGP เป็นองค์กรต้นแบบดำ้านการอน่ร่กษ์ 
ความหลูากหลูายั่ที่างชีัวภาพแลูะระบบนิเวศ ภายั่ใต้แนวคิดำ ธ่รกิจ ช่ัมชัน สิ�งแวดำลู้อม อยูั่�ร�วมก่นได้ำอยั่�างย่ั่�งยืั่น 
ตลูอดำจนการสร้างความสมดำ่ลูเชัิงนิเวศในเชัิงบวกในที่่กกระบวนการที่่�เก่�ยั่วข้อง

โอกาสและความที่้าที่าย
ในการดูำแลูป่าไม้แลูะความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพ ม่ความที่้าที่ายั่ใน
ระบบนิเวศเกษตรกรรมแลูะป่าไม้ 2 ประการคือ
• ความร่นแรงของโรคแลูะแมลูงที่่�ศ่ตรูพ่ชัเกษตรมากข้�น เกิดำโรค 
 อบ่่ติใหม�มากข้�น เมื�อระบบนเิวศเปลู่�ยั่นไป พ่ชัท่ี่�ไม�สามารถึปรบ่ต่วได้ำ  
 (adaptation) ก็ไม�สามารถึอยัู่�รอดำไดำ้
• ระบบนิเวศของส่งคมป่าบางชันิดำ อาจหายั่ไปแลูะถึูกที่ดำแที่น ดำ้วยั่ 
 การบ่กร่กที่ำาการเกษตรที่่�เพ่�มข้�น

อยั่�างไรก็ตาม ถึ้าสามารถึบริหารจ่ดำการระบบนิเวศแลูะป่าไม้ไดำ้ด่ำ  
โอกาสท่ี่�ไดำ้ร่บคือ ระบบนิเวศท่ี่�ม่ความหลูากหลูายั่แลูะม่แหลู�งดำูดำซ่บ 
ก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์เพ่�มข้�น

มีพ้้นที�อนุรักษ์คืว�มห้ล�กห้ล�ยท�งชื่ีวภ�พและระบบนิเวศน์อย่�งน้อย มีพ้้นที�อนุรักษ์คืว�มห้ล�กห้ล�ยท�งชื่ีวภ�พและระบบนิเวศน์

ขัองพ้้นที�สวนป่�เศรษฐกิจต�มม�ตรฐ�นก�รจัดป่�ไม้ที�ยั�งยืน 
FSCTM

ขัองพ้้นที�สวนป่�เศรษฐกิจต�มม�ตรฐ�นก�รจัดป่�ไม้ที�ยั�งยืน  
FSCTM

มีพ้้นที�อนุรักษ์คืว�มห้ล�กห้ล�ยท�งชื่ีวภ�พและระบบนิเวศน์ มีพ้้นที�อนุรักษ์คืว�มห้ล�กห้ล�ยท�งชื่ีวภ�พและระบบนิเวศน์
ขัองพ้้นที�สวนป่�เศรษฐกิจต�มม�ตรฐ�นก�รจัดป่�ไม้
ที�ยั�งยืน FSCTM

ขัองพ้้นที�สวนป่�เศรษฐกิจต�มม�ตรฐ�นก�รจัดป่�ไม้ที�ยั�งยืน 
FSCTM

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

กลย่ที่ธ์

บริหารจ่ดำการความหลูากหลูายั่
ที่างชัีวภาพที่่�ยั่่�งยั่ืนโดำยั่ม่ต่วชัี�ว่ดำ
ที่่�เป็นสากลู

สร้างการม่ส�วนร�วมก่บชั่มชันแลูะ
ผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่เพ่�อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการอน่ร่กษ์

เป็นต้นแบบดำ้านการอน่ร่กษ์
ความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพ
เพ่�อขยั่ายั่ผลูสู�พ่�นที่่�อื�น ๆ

บริหารจ่ดำการการใชั้ประโยั่ชัน์
พ่�นที่่�ป่าชั่มชันอยั่�างม่ส�วนร�วม
ตามหลู่กการป่าชั่มชัน

01 02 03 04

10 12.9

3,000 3,542

ร้อยละ ร้อยละ

ไร่ ไร่

การบัริหารจัดการความหลากหลายที่างชีวภาพ 
SCGP ม่คณะกรรมการระบบการจ่ดำการสวนป่ายั่่�งยั่ืน ในการกำาหนดำ 
นโยั่บายั่ ว่ตถึ่ประสงค์ เป้าหมายั่ในการบริหาร การจ่ดำการสวนป่า 
ยั่่�งยั่นื เพ่�อควบค่มแลูะติดำตามการปฏิิบ่ตงิานให้สอดำคลู้องกบ่มาตรฐาน  
FSC (Forest Stewardship Council) โดำยั่ต่�งเป้าหมายั่สู�การสร้าง  
“คืว�มสมดุลนิเวศเชื่ิงบวก” ในท่ี่กกระบวนการท่ี่�เก่�ยั่วข้องแลูะสร้าง 
ความร�วมมือก่บหน�วยั่งานภาคร่ฐ เชั�น กรมป่าไม้ ในการสน่บสน่น 
กิจกรรมป่าชั่มชัน ม่การสื�อสารประชัาส่มพ่นธ์แลูะให้ความรู้ก่บชั่มชัน 
เร่�องการปฏิิบ่ติตามข้อกำาหนดำแลูะมาตรฐานสากลูแลูะการดำำาเนินการ 
อน่ร่กษ์ระบบนิเวศแลูะความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพของ SCGP
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ปี 2564 SCGP ปลููกต้นยูั่คาลิูปต่สเพ่�อใชั้ในการกระบวนการผลูิต 27,938 ไร�  
(Forest Management : FSC-FM) โดำยั่พ่�นท่ี่�ปลูกูด่ำงกลู�าวอยัู่�นอกเขตแลูะไม�ตดิำ 
ก่บพ่�นที่่�อน่ร่กษ์ความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพของประเที่ศ 
ในปี 2563 SCGP ไดำ้ออกประกาศ Self-Declaration ซ้�งเป็นนโยั่บายั่ขององค์กร
ดำ้าน FSC (Policy for the Association of Organizations with FSC) เพ่�อ
กำาหนดำกิจกรรมที่่�องค์กรจะไม�ยั่อมร่บแลูะข่ดำก่บหลู่กการของ FSC ดำ่งน่�

สัดส่วนขัองผู้ลผู้ลิตภัณฑ์์ไม้ขัอง SCGP
ที�ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น FSC

การปลูกป่ายูคาลิปตัส

ไม�ต่ดำไม้อยั่�างผิดำกฎหมายั่
หร่อการค้าไม้หร่อผลูิตภ่ณฑ์์
จากป่าที่่�ผิดำกฎหมายั่

ไม�ที่ำาไม้จากป่าปลููกต้นไม้
ดำ่ดำแปลูงพ่นธ่กรรม

ไม�ที่ำาลูายั่ค่ณค�า
การอน่ร่กษ์สูงใน
กิจการป่าไม้

ไม�ลูะเมิดำประเพณ่แลูะ
สิที่ธิมน่ษยั่ชันใน
กิจการป่าไม้

ไม�ที่ำาไม้จากป่าธรรมชัาติซ้�ง
ถึูกเปลู่�ยั่นไปใชั้ประโยั่ชัน์
ที่่�ไม�เก่�ยั่วก่บป่าไม้

01

05

02 03

04
100 %

FSC-COC
License Code
FSCTM - C135609

35 %
FSC-FM
License Code
FSCTM - C012207

ในปี 2563 พ่�นที่่�ป่าอน่ร่กษ์ในสวนไม้กำาแพงเพชัรจำานวน 934 ไร�ของ SCGP ไดำ้ร่บการประเมินจากศูนยั่วิจ่ยั่ 
ความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพเป็นพ่�นที่่�ที่่�ม่ค่ณค�าการอน่ร่กษ์สูง (High Conservation Value:HCV) 
ประเภที่ที่่� 5 Basic needs หร่อ Community needs เนื�องจาก เป็นพ่�นที่่�ที่่�ม่การเข้าใชั้ประโยั่ชัน์ เก็บหา
ของป่าแลูะผลูผลูิตจากป่าที่่�ไม�ใชั�เนื�อไม้ (non timber forest products (NTFPs) ของชั่มชันรอบพ่�นที่่�ใน 
12 หมู�บ้าน มากกว�า 1,500 หลูง่คาเร่อน ถึอืได้ำว�าเป็นแหลู�งที่รพ่ยั่ากรที่่�สำาค่ญท่ี่�ให้บริการแก�ชัม่ชัน (Ecology 
Service) ในปี 2564 บริษ่ที่ไดำ้จ่ดำให้ม่แผนการจ่ดำการแลูะติดำตาม เชั�น จ่ดำที่ำาข้อมูลูแปลูงถึาวร เพ่�อติดำตาม
ระบบนิเวศระยั่ะยั่าว พร้อมติดำตามประเมินผลูอยั่�างต�อเนื�อง โดำยั่เป็นความร�วมมือก่นระหว�างพน่กงานบริษ่ที่
สยั่ามฟูอเรสที่รี จำาก่ดำ แลูะชัาวบ้านในชั่มชัน

โปรดดูรายละเอ่ยดเพิ่มเติม
สำาหร่บพ่�นที่่�ที่่�ม่ค่ณค�าดำ้านการอน่ร่กษ์สูง

SCAN ME

การต่ดำยั่อดำจากต้น
แม�ไม้ที่่�ม่ลู่กษณะดำ่

ยั่้ายั่ยั่อดำลูงอาหาร
ภายั่ใต้ตู้ปลูอดำเชั่�อ

เลู่�ยั่งในอาหารเพาะเลู่�ยั่ง เพ่�อ
เพ่�มจำานวนยั่อดำแลูะแตกราก

0201 03

ยั่้ายั่ชัำาลูงปลููกในถึ่งดำำา นำากลู้าไปปลููกในพ่�นที่่�
ป่าอน่ร่กษ์

04 05

SCGP ไดำ้ศ่กษาแลูะวิจ่ยั่สายั่พ่นธ่์ยัู่คาลูิปต่ส ให้เหมาะสมก่บพ่�นที่่�ปลููก 
โดำยั่สามารถึขยั่ายั่ชันิดำพ่นธ่์ยัู่คาลูิปต่ส เพ่�อเพ่�มผลูผลูิตในสวนป่า
เศรษฐกิจแลูะการนำาไปใชั้เป็นว่ตถึ่ดำิบเส้นใยั่ในธ่รกิจ SCGP ไดำ้มากข้�น 
แต�ลูะสายั่พน่ธ่ข์องยั่คูาลูปิตส่จะม่จด่ำเดำ�นต�าง ๆ กน่ เชั�น Camaldulensis 
สามารถึ ที่นแลู้ง เหมาะสมก่บสภาพอากาศในประเที่ศไที่ยั่ Urophylla 
ให้ผลูผลูติไม้แลูะเส้นในเยืั่�อสงู Pellita สามารถึที่นที่านต�อโรคแลูะแมลูงได้ำด่ำ

นิวัติกรรมการขยั่ายั่ชนิิดำพัันิธุ์ยัู่คาลิปติัส
เพั่�อเพัิ่มผลผลิติในิสวนิป่าเศรษฐกิจ

ค่ดำเลูือกแม�ไม้ที่่�ดำ่จาก
แปลูงที่ดำสอบลููกผสม

ปักชัำาเพ่�อให้เกิดำยั่อดำอ�อน

ยั่้ายั่ชัำาเลู่�ยั่งในโรงเร่อน
เพาะชัำา

นำากลูา้ไมอ้อกสู�ลูานตาก

เลู่�ยั่งในอาหารเพาะเลู่�ยั่ง 
เพ่�อเพ่�มจำานวนยั่อดำ

แลูะแตกราก

SCGP นำาองค์ความรูแ้ลูะเที่คโนโลูยั่ ่มาขยั่ายั่พน่ธก่รรมพ่ชัประจำาถึิ�นท่ี่�ม่
มลููค�าได้ำสำาเร็จ ได้ำแก� ไม้สก่ โดำยั่ใช้ัเที่คโนโลูยั่ก่ารขยั่ายั่พน่ธ์่ด้ำวยั่วิธก่าร
เพาะเลู่�ยั่งเนื�อเยั่ื�อ ซ้�งเป็นการชั�วยั่ฟู้�นฟููพ่�นที่่�ให้เป็นพ่�นที่่�ส่เขียั่วมากข้�น 
รวมท่ี่�งยั่่งเป็นการอน่ร่กษ์ความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพแลูะระบบนิเวศ
ในพ่�นที่่�ป่าอน่ร่กษ์แลูะเป็นแหลู�งดำูดำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์ที่่�ดำ่

นิวัติกรรมเพั่�อการจัดำเก็บั
และขยั่ายั่พัันิธุกรรมพั่ชประจำาถิ�นิ
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การสร้างคุณค่าที่่�ยั่ั�งยั่ืนิสู่คู่ธุรกิจ

กลยัุ่ที่ธ์ แนิวปฎิบััติิเพั่�อการสร้างคุณค่าที่่�ยั่ั�งยั่ืนิกับัคู่ธุรกิจ

ค่ดำเลูือกแลูะตรวจประเมินคู�
ธ่รกิจท่ี่�ม่ศ่กยั่ภาพในการดำำาเนิน
ธ่รกิจที่่�ยั่่�งยั่ืน

พ่ฒนาแลูะยั่กระด่ำบศ่กยั่ภาพ 
คู�ธ่รกิจสู�ความยั่่�งยั่ืน 

สร้างความตระหน่ก ความรู้ความ 
สามารถึของพน่กงานในการจด่ำหา 
แลูะจ่ดำซ่�ออยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ

1. จ่ดำการตรวจประเมินความเส่�ยั่งแลูะให้การร่บรองคู�ธ่รกิจท่ี่กรายั่เป็น 
 ประจำาอยั่�างต�อเนื�องท่ี่กปี โดำยั่ใช้ักรอบการบริหารความเส่�ยั่งท่ี่�วท่ี่�งองค์กร 
 ซ้�งครอบคลูม่ด้ำานสิ�งแวดำลู้อม สง่คม แลูะการกำากบ่ดูำแลู (ESG) ร�วมกบ่ 
 การวิเคราะห์ค�าใชั้จ�ายั่
2. จ่ดำกลู่�มคู�ธ่รกิจเป็น 4 กลู่�ม ไดำ้แก� กลู่�มคู�ธ่รกิจที่่�วไปลูำาดำ่บที่่� 1 กลู่�ม 
 คู�ธ่รกจิท่ี่�ม่นย่ั่สำาค่ญ กลู่�มคู�ธร่กจิท่ี่�มค่วามเส่�ยั่งด้ำานความยั่่�งยืั่น แลูะ 
 กลู่�มคู�ธ่รกิจที่างอ้อมรายั่สำาค่ญ
3. จ่ดำที่ำาแผนพ่ฒนาแลูะยั่กระด่ำบประสิที่ธิภาพการดำำาเนินงานของ 
 คู�ธ่รกิจอยั่�างต�อเนื�องแลูะม่ประสิที่ธิภาพ
4. จ่ดำต่�งคณะกรรมการเพ่�อพ่ฒนาความรู้ความสามารถึของพน่กงาน 
 ในกลู่�มวิชัาชัีพจ่ดำหา พ่สดำ่ แลูะโลูจิสติกส์ รวมที่่�งแลูกเปลู่�ยั่นความรู้  
 ข้อมูลู วิธ่ปฏิิบ่ติ ร�วมก่บองค์กรจ่ดำซ่�อที่่�งภาคร่ฐแลูะภาคเอกชัน

100

100

ขัองมูลคื่�ก�รจัดห้�ผู้่�นก�รประเมิน
คืว�มเสี�ยงด้�นสิ�งแวดล้อม สังคืม
 และก�รกำ�กับดูแล (ESG)

ผู้่�นก�รรับรองคืว�มปลอดภัย (SCG 
Contractor Certification System, SCS)

คู่ธุรกิจ

คู่ธุรกิจในิกระบัวนิการผลิติ

90 ขัองมลูค่ื�ก�รจดัห้�แสดงคืว�มมุ่งมั�นที�จะ
ปฏิิบัติต�มจรรย�บรรณคืู่ธุรกิจ SCGP

คู่ธุรกิจ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

90
100
0

7

145

ขัองมลูค่ื�ก�รจดัห้�แสดงคืว�มมุ่งมั�นที�จะปฏิบิตัติ�มจรรย�บรรณ
คืู่ธุรกิจ SCGP

ขัองมลูค่ื�ก�รจดัห้�ผู่้�นก�รประเมนิคืว�มเสี�ยงด้�นสิ�งแวดล้อม 
สังคืม และก�รกำ�กับดูแล (ESG)

ที�มีคืว�มเสี�ยงด้�นคืว�มยั�งยืนสูง

ได้รบัก�รตรวจประเมิน คืดิเป็น ร้อยละ         ขัองคืูธ่รุกจิที�มนียัสำ�คืญัทั�งห้มด

ผู้่�นก�รรับรองเป็นคืู่ธุรกิจขันส่งประจำ� คืิดเป็น ร้อยละ 
ขัองคืู่ธุรกิจขันส่งห้ลักทั�งห้มด

ผู่้�นก�รรับรองคืว�มปลอดภัย (SCG Contractor Certification System, SCS)

คืิดเป็นร้อยละ
ขัองมูลคื่�จัดห้�

เขั้�ร่วมอบรมเพ้�อพัฒน�
คืว�มรู้ด้�น ESG 

คู่ธุรกิจ

คู่ธุรกิจ

คู่ธุรกิจ
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ประเมินความเส่�ยั่งแลูะจ่ดำกลู่�มคู� 
ธ่ ร กิ จ เ พ่� อ กำ า ห น ดำ ก ลู ยั่่ ที่ ธ์ 
แลูะวางแผนพ่ฒนาคู�ธ่รกิจให้
สอดำคลู้องก่บความเส่�ยั่ง

การสร้างค่ณค�าที่่�ยั�งยืนสู�คู�ธ่รกิจ

2,580 ร�ยจำ�นวนคืูธ่รุกจิที�ดำ�เนนิก�ร ทั�งห้มด

คู�ธ่รกิจม่ส�วนสำาค่ญในการสร้างมูลูค�าที่างเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตดำ้วยั่ก่นบนพ่�นฐานของการกำาก่บกิจการท่ี่�ด่ำสู�ความยั่่�งยืั่น คู�ธ่รกิจ 
ตลูอดำห�วงโซ�อป่ที่านของ SCGP ประกอบด้ำวยั่ ผู้ผลูติ ผู้ให้บริการ แลูะผูจ้ด่ำจำาหน�ายั่ จ้งจำาเป็นต้องบริหารจด่ำการต่�งแต�การค่ดำเลูอืกคู�ธ่รกจิท่ี่�ม่ 
ศก่ยั่ภาพ มเ่กณฑ์์การประเมนิผลู เชั�น จริยั่ธรรมในการดำำาเนินธ่รกิจ ความสามารถึในการส�งมอบสินค้า แลูะบริการตามที่่�ตกลูง ดำ้านปริมาณ  
ค่ณภาพ การตรงต�อเวลูา การปฏิิบ่ติตามกฎหมายั่ ความเป็นมิตรต�อสิ �งแวดำลู้อม ป้องก่นอ่บ่ติเหต่เพ่�อความปลูอดำภ่ยั่แก�ชัีวิตแลูะ 
ที่ร่พยั่์สิน SCGP จ้งค่ดำเลืูอกคู�ธ่รกิจอยั่�างรอบคอบแลูะสร้างความร�วมมือ เพ่�อยั่กระดำ่บศ่กยั่ภาพของค�ธ่รกิจให้เติบโตท่ี่�ยั่่�งยืั่นไปดำ้วยั่ก่น  
ที่่�งดำ้านสิ�งแวดำลู้อม ส่งคม แลูะการกำาก่บดำูแลู (ESG)
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Business Spend Managent Platform (BSM) : 
ในปี 2564 SCGP เริ�มใช้ัการจด่ำการค�าใช้ัจ�ายั่ที่างธ่รกจิ หร่อ BSM บน Coupa 
Platform ซ้�งเป็นแพลูตฟูอรม์ระดำบ่สากลู ม่ระบบคลูาวด์ำครอบคลูม่ เช่ั�อมโยั่ง
องค์กรต�าง ๆ กบ่ผู้ผลูติกว�าส่�ลู้านรายั่ที่่�วโลูก โดำยั่ Coupa Platform ชั�วยั่ให้ 
บริษ่ที่เหน็การควบค่มวิธ่การใช้ัจ�ายั่ของบริษ่ที่แลูะมก่ารเช่ั�อมต�อกระบวนการ
ที่ำางานเข้าด้ำวยั่กน่ เพ่�มความรวดำเร็วในการจด่ำซ่�อจากประเที่ศไที่ยั่ไปยั่ง่ภูมภิาค
อาเซียั่นอก่ท่ี่�งข้อมลููท่ี่�เช่ั�อมโยั่งกน่จะชั�วยั่เสริมความได้ำเปรียั่บด้ำานต้นท่ี่น 
เพ่�มประสทิี่ธภิาพในงานจด่ำซ่�อแลูะเป็นประโยั่ขน์กบ่คู�ธ่รกจิของ SCGP ใน
การขยั่ายั่ธ่รกจิบน Global Platform

ข้อมูลม่ความปลอดำภัยั่
โปร่งใส นิ่าเชื�อถือ :

ป้องการแก้ไข
ข้อมูล :

ลดำขั�นิติอนิ
การส่งข้อมูล : 

ดำ้านิสุขอนิามัยั่ 
ปี 2564 ที่�ามกลูางสถึานการณ์วิกฤตโควิดำ เป็นปีท่ี่� SCGP แลูะคู�ธ่รกจิ
ต้องให้ความร�วมมอืกน่อยั่�างยั่ิ�ง เพ่�อรก่ษาการผลิูตให้ได้ำต�อเนื�อง แลูะสนอง 
ความต้องการของลูกูค้าท่ี่�มค่วามต้องการการใช้ับรรจภ่่ณฑ์์สูงข้�น ข้อจำากด่ำ 
การดำำาเนนิการในสภาวะวิกฤตน่�เป็นผลูจากมาตรการของรฐ่ เร่�องการเฝ้่าระวง่ 
แลูะควบค่มการแพร�ระบาดำโรคตดิำเช่ั�อไวรส่โคโรนา 2019 (Covid – 19)  
ในแต�ลูะจ่งหว่ดำ เชั�น การปิดำจ่งหว่ดำ (Lockdown) กำาหนดำเวลูาอยัู่�ใน 
เคหสถึาน (Curfew) หร่อความจำาเป็นในการแสดำงผลูที่ดำสอบการตดิำเช่ั�อ  
เป็นต้น ที่ำาให้การเข้าถึง่โรงงานต้องมก่ารเตรียั่มความพร้อมอยั่�างท่ี่นที่�วงท่ี่  
SCGP ใส�ใจในประเดำน็ด่ำงกลู�าวด้ำวยั่ความตระหน่กในค่ณค�าคู�ธ่รกจิในการ
สร้างธร่กจิร�วมกน่ จ้งจด่ำให้ม่พ่�นที่่�สำาหรบ่คู�ธ่รกจิในชั�วงที่ำางานแลูะเป็นที่่�พก่ 
สำาหรบ่คู�ธ่รกจิที่่�ม่การตดิำเช่ั�อ พร้อมบริการชัด่ำตรวจการตดิำเช่ั�อโควิดำ - 19  
Antigen Test Kit (ATK) ให้ม่การตรวจสอบตามระยั่ะเวลูาที่่�กำาหนดำ 
โดำยั่ไม�เสย่ั่ค�าใช้ัจ�ายั่ เพ่�อสร้างความม่�นใจในการปฏิิบต่งิานอยั่�างปลูอดำภ่ยั่ 
ของที่่�งสองฝ่่ายั่

ดำ้านิเศรษฐกิจ 
การแพร�ระบาดำของโควิดำ 19 ส�งผลูให้เกิดำภาวะเศรษฐกิจถึดำถึอยั่ ผู้
ประกอบการกลู่�ม SME ม่ยั่อดำขายั่ลูดำลูง ส�งผลูต�อการขาดำสภาพ
คลู�อง ขาดำเงินที่่นหม่นเวียั่น โดำยั่ส�วนหน่�งเป็นผลูจากการถูึกคู�ค้ายั่ืดำ
หร่อขยั่ายั่ระยั่ะเวลูาการชัำาระสินเชั่�อการค้า หร่อระยั่ะเวลูา Credit 
Term SCGP ม่ความเข้าใจในสถึานการณ์น่� เพ่�อร่กษาห�วงโซ�อ่ปที่าน
ไว้ไดำ้แลูะเพ่�อสน่บสน่นให้คู�ค้ากลู่�ม SME ของ SCGP สามารถึดำำาเนิน
ธ่รกิจไดำ้ต�อเนื�อง ไม�ม่ปัญหาการขาดำสภาพคลู�องที่างการเงิน จ้งออก
มาตรการชั�วยั่เหลูือโดำยั่ลูดำเวลูา Credit Term ให้ส่�นลูงเพ่�อให้คู�ธ่รกิจ 
สามารถึเพ่�มเงินท่ี่นหม่นเวียั่นไดำ้เร็วข้�น 

ดำ้านิสิ�งแวดำล้อม 
ความห�วงใยั่แลูะคำาน่งในเร่�องผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อมที่่�จากการดำำาเนิน
การของบริษ่ที่หร่อของคู�ค้า เป็นเร่�องท่ี่� SCGP ใส�ใจเสมอมา โดำยั่ได้ำนำาประเดำน็ 
ด้ำานสิ�งแวดำลู้อมมาเป็นส�วนในการกำาหนดำเป้าหมายั่แลูะจด่ำที่ำามาตรการเพ่�อ 
ลูดำผลูกระที่บ ด้ำวยั่ความสำานก่ในความรบ่ผิดำชัอบต�อสิ�งแวดำลู้อมแลูะสง่คม 

ส่งเสริมการใช้นิำ�ามันิดำ่เซล B10 เพั่�อเป็นิดำ่เซลฐานิ แที่นิ B7 
เพ่�อสน่บสน่นนโยั่บายั่ของกระที่รวงพลู่งงาน การใชั้พลู่งงานหม่นเวียั่น 
(Renewable Energy) เพ่�อความม่�นคงของพลูง่งานประเที่ศ SCGP สน่บสน่น
ให้คู�ค้าเปลู่�ยั่นการใชั้นำ�าม่นเชั่�อเพลูิงรถึบรรที่่ก (Fleet Backhaul) จาก
ประเภที่ B7 มาเป็น B10 ดำ้วยั่การผนวกเป็นเง่�อนไขในการจ่ดำซ่�อแลูะ
ขยั่ายั่เวลูาการที่ำาธ่รกิจร�วม เพ่�อให้คู�ค้าสามารถึดำำาเนินการจด่ำเตรียั่มรถึ
ท่ี่�รองรบ่การใช้ันำ�าม่นด่ำเซลู 10 ได้ำ มาตรการด้ำานสิ�งแวดำลู้อมในการจด่ำซ่�อ
น่� น่บว�าเป็นประโยั่ชัน์แก�ประเที่ศแลูะสง่คมโดำยั่รวม คอื ชั�วยั่พยั่ง่ราคา
นำ�าม่นปาล์ูมดำบิ ชั�วยั่เหลูอืเกษตรกรปลูกูปาล์ูมนำ�าม่นในประเที่ศ ชั�วยั่ลูดำ
ปริมาณฝ่่่น PM 2.5 จากคว่นรถึยั่นต์ ส�งผลูให้อากาศสะอาดำมากข้�น
สภาพแวดำลู้อมด่ำข้�น สข่ภาพของประชัาชันด่ำข้�น ลูดำการนำาเข้านำ�าม่นดำบิจากต�าง
ประเที่ศ ตอบสนองนโยั่บายั่ด้ำานพลูง่งานที่ดำแที่นไบโอดำเ่ซลูของรฐ่บาลู 

เพัิ่มการขนิส่งที่างรถไฟู 
ในการขนส�งม่ดำเศษกระดำาษท่ี่�ม่ปริมาณแลูะนำ�าหน่กมากจากจ่ดำต้นที่าง 
คือ ลูาดำกระบ่ง ตรงมายั่่งโรงงานที่่�จ่งหว่ดำราชับ่รีแลูะจ่งหว่ดำกาญจนบ่รี
เพ่�อนำามารีไซเคิลูน่�น SCGP ไดำ้เลูือกการขนส�งที่างรถึไฟูควบคู�ไปก่บ
การขนส�งที่างรถึบรรที่่ก โดำยั่พ่จารณาจากปัจจ่ยั่ที่่�เก่�ยั่วข้องต�างๆ คือ 
ราคา เวลูา ความน�าเชั่�อถึือ ซ้�งการขนส�งที่างรถึไฟูเป็นวิธ่การขนส�งที่่�ก�อ
ให้เกิดำมลูพ่ษต�อสิ�งแวดำลู้อมน้อยั่ท่ี่�สด่ำ เนื�องจากไม�มปั่ญหาจราจร เสย่ั่เวลูา
รอคอยั่จ้งน้อยั่ที่่�ส่ดำ แลูะสามารถึที่ราบเวลูาการส�งมอบไดำ้แน�นอน โดำยั่

ในปี 2564 SCGP ที่ำาการขนส�งม่ดำเศษกระดำาษผ�านที่างรถึไฟูรวมที่่�งสิ�น 
151,961 ต่น ม่จำานวนการขนส�งรถึไฟูรวม 6,607 ตู้คอนเที่นเนอร์

นิวตัิกรรมดิำจิตัิล Blockchain ยั่กระดัำบัการจัดำซื�อจัดำจ้าง “B2P” 
SCGP ใช้ัเที่คโนโลูยั่ดิ่ำจิตลู่ Blockchain เพ่�อยั่กระด่ำบการจด่ำซ่�อจด่ำจ้าง  
“B2P” (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) ชั�วยั่เพ่�ม
ประสทิี่ธภิาพในกระบวนการจด่ำซ่�อจด่ำจ้าง-วางบลิู-ชัำาระเงิน ชั�วยั่ลูดำระยั่ะ
เวลูาดำำาเนนิงาน ลูดำต้นที่น่ต�อรายั่การ แลูะเพ่�มความคลู�องต่วให้กบ่พนก่งาน 
ปัจจ่บ่น SCGP ม่การใชั้งานแพลูตฟูอร์มน่�ก่บคู�ธ่รกิจมากกว�าหน่�งพ่น
รายั่ สามารถึที่ำารายั่การจ่ดำซ่�อจ่ดำจ้าง (Purchase Order) ประเภที่
ว่ตถึ่ดำิบ (Raw Materials) ว่สดำ่สิ�นเปลูือง (Supply) ว่สดำ่อะไหลู� 
(Spare Part) แลูะการให้บริการ (Service) 

ด้ำวยั่เที่คโนโลูยั่ ่ Blockchain ที่ำาให้ข้อมลููต�างๆ ท่ี่�เกดิำข้�นในกระบวนการ 
จด่ำซ่�อจด่ำจ้าง-วางบลิู-ชัำาระเงิน ม่ความน�าเช่ั�อถึอื (Reliability) แลูะยั่ง่ชั�วยั่ 
เช่ั�อมโยั่งผู้เก่�ยั่วข้องท่ี่�งเคร่อข�ายั่เข้าด้ำวยั่กน่เป็นอโ่คซิสเที่ม (Ecosystem)  
ท่ี่�มป่ระสทิี่ธภิาพ ม่ความปลูอดำภ่ยั่สงู (High Security) เนื�องจากการจด่ำซ่�อ 
แต�ลูะรายั่การจะถึกูเข้ารหส่เพ่�อความปลูอดำภ่ยั่ โปร�งใส แลูะด้ำวยั่ระบบที่่�สามารถึ 
ตรวจสอบรายั่การในจด่ำต�าง ๆ ได้ำอยั่�างอต่โนม่ติแลูะแม�นยั่ำา การที่ำางานบน  
“B2P” น่� คู�ค้าของ SCGP สามารถึรบ่เงินได้ำท่ี่นที่เ่มื�อที่ำาการวางบลิูแลูะได้ำรบ่ 
การอนม่่ตใินระบบ B2P พร้อมที่่�งสามารถึเพ่�มเงินท่ี่นหม่นเวียั่น โดำยั่นำาใบ 
แจ้งหน่�ไปคำ�าประกน่ (Invoice Financing) กบ่ธนาคารในระบบเพ่�อขออนม่่ติ 
วงเงินสินเช่ั�อท่ี่�ดำอกเบ่�ยั่ตำ�ากว�าดำอกเบ่�ยั่ของวงเงินกูเ้บิกเกินบ่ญชีั (OD) ได้ำท่ี่นที่่

VALUABLE BENEFITS

TEACHNOLOGY CONCEPT

ติรวจสอบัและ
รับัรองรายั่การ

ธุรกรรม
เสร็จสมบัูรณ์

สร้างรายั่การ
กระจายั่ข้อมูล
ให้ผู้เก่�ยั่วข้อง

การปฏิิบััติิต่ิอคู่ธุรกิจอย่ั่างเป็นิธรรม สร้างการเจริญเติิบัโติ
ที่างธุรกิจดำ้วยั่การกำากับักิจการที่่�ดำ่
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เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

การบัริหารจัดำการ การพััฒนิาพันิักงานิเพั่�อรับัการขยั่ายั่ติัวของธุรกิจของ SCGP 
ม่การดำำาเนิินิการดำังติ่อไปนิ่�
• ม่กรอบการพ่ฒนาบ่คลูากรของบริษ่ที่ (SCGP Employee Development  
 Framework) ซ่�งเปน็การบูรณาการโปรแกรมการพฒ่นาความสามารถึ (Competency  
 Development Program) ระบบบริหารผลูการปฏิิบ่ติงาน (Performance  
 Management System) แลูะศนูยั่�ฝ่่กอบรมเพื�อความเป็นเลูศิของบริษ่ที่ (SCGP  
 Excellence Training Center - SPEC) เข�าดำ�วยั่กน่ ซ่�งจะเสริมสร�างให�พน่กงาน 
 ม่ที่่กษะแลูะความสามารถึที่่�พร�อมต�อการเจริญเติบโตในหน�าที่่�การงาน 
• เน�นการพ่ฒนาที่่กษะพน่กงานให�สามารถึร่บมือก่บความเปลู่�ยั่นแปลูง พร�อมต�อ 
 การสนองความต�องการของลููกค�าแลูะรองร่บการขยั่ายั่ต่วที่างธ่รกิจ โดำยั่กำาหนดำ 
 เปน็ความรู� ความสามารถึดำ�านการเปน็ผู�นำา (Leadership Competency) สำาหรบ่ 
 พน่กงานท่ี่กระด่ำบ ไดำ�แก� Customer & Consumer Centricity, Agility, Resilience,  
 Diversity, Global Mindset & Perspective แลูะ Technology & Digital  
 Adaptability เป็นต�น
• สน่บสน่นที่่นการศ่กษาระดำ่บปริญญาโที่ในมหาวิที่ยั่าลู่ยั่ชั่�นนำาในต�างประเที่ศ เพื�อ 
 ให�พน่กงานไดำ�พ่ฒนาศก่ยั่ภาพในสาขาท่ี่�ตนม่ความเชั่�ยั่วชัาญ หรอืดำ�านการบรหิาร 
 ธ่รกิจอ่นนำาไปสู�การสร�าง Value สูงส่ดำให�ก่บองค�กร โดำยั่ในป่ 2564 ม่การเปิดำให� 
 ที่่นการศ่กษารวมที่่�งสิ�น 4 ที่่น 
• วางระบบพฒ่นาพน่กงานเพื�อให�การดำำาเนนิธร่กจิเปน็ไปอยั่�างต�อเนื�อง (Succession  
 Planning and Development) โดำยั่สร�าง Success Profile ที่่�ระบ่ความรู� 
 ความสามารถึ (Competency) ท่ี่�จำาเป็นต�อการปฏิิบ่ติงานในหน�าท่ี่�น่�น ๆ ให�ม ่
 ประสิที่ธิภาพแลูะประสิที่ธิผลู

ม่คณะกรรมการแลูะหน�วยั่งานที่่�ร่บผิดำชัอบดำ้านการเรียั่นรู้ของพน่กงานรวมถึ่ง 
ผู้บ่งค่บบ่ญชัาท่ี่กระด่ำบที่่�ดูำแลูให้พน่กงานไดำ้ร่บการพ่ฒนาความรู้ความสามารถึท่ี่�
สอดำคลู้องก่บการเติบโตของธ่รกิจ

SCGP ตระหน่กถึ่งการเปลู่�ยั่นแปลูงอยั่�างรวดำเร็วในดำ้านเที่คโนโลูยั่่แลูะปัจจ่ยั่ต�าง ๆ ที่างธ่รกิจ จ้งใชั้ระบบการพ่ฒนาความรู้ความสามารถึ (Competency 
based system) ในการวางแผนเพ่�อการพ่ฒนาแลูะเติบโตของพน่กงาน โดำยั่กำาหนดำความรู้ความสามารถึที่่�สำาค่ญ (Critical Competency) ที่่�งในส�วนของ
ความรู้ ความสามารถึตามหน้าที่่� (Functional Competency) แลูะความรู้ ความสามารถึดำ้านการเป็นผู้นำา (Leadership Competency) ที่่�สน่บสน่นการ
ดำำาเนินธ่รกิจ ให้แก�พน่กงานในตำาแหน�งต�าง ๆ ม่การจ่ดำการเรียั่นรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning 70-20-10) เพ่�อให้พน่กงานม่ความรู้แลูะที่่กษะ
ที่่�เหมาะสมต�อการปฏิิบ่ติงาน อยั่�างม่ประสิที่ธิภาพแลูะประสิที่ธิผลู พร้อมปร่บต่วต�อความเปลู่�ยั่นแปลูงที่างธ่รกิจ ที่่�งในปัจจ่บ่นแลูะอนาคตโดำยั่ม่การว่ดำผลู
ส่มฤที่ธิ�การเรียั่นรู้ เป็นส่ดำส�วนดำ่งน่� ร้อยั่ลูะ 10 จากภาคที่ฤษฎ่ ร้อยั่ลูะ 20 จากการพูดำค่ยั่แลูกเปลู่�ยั่น หร่อการร่บคำาแนะนำาจากผู้เชัี�ยั่วชัาญ (Expert) แลูะ 
ร้อยั่ลูะ 70 จากการลูงมือปฏิิบ่ติจริง หร่อจากการที่ำาโครงการ 

• ค�าใช้ัจ�ายั่ในการเรียั่นรูแ้ลูะพฒ่นาพนก่งานท่ี่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก 146 ลู้านบาที่
• เปลู่�ยั่นรปูแบบการจด่ำอบรม Classroom เป็นแบบออนไลูน์แลูะ e-learning  
 ในชั�วงสถึานการณ์โควิดำ 19 เพ่�อให้เกิดำการเรียั่นรู้อยั่�างต�อเนื�อง โดำยั่ม่ 
 จำานวนวน่ฝึ่กอบรมเฉลู่�ยั่ของพน่กงาน 1.77 วน่ต�อคน (ไม�รวม e-learning) 
• ความผูกพ่นต�อองค์กรของพน่กงานเท่ี่ยั่บก่บพน่กงานท่ี่�งหมดำท่ี่�งในแลูะ 
 ต�างประเที่ศ ร้อยั่ลูะ 76

• พน่กงานในประเที่ศไที่ยั่ไดำ้ร่บการประเมินความสามารถึ (Competency) พร้อม 
 จด่ำที่ำาแผนพฒ่นารายั่บ่คคลู Individual Development Plan (IDP) ร้อยั่ลูะ 100  
 แลูะได้ำรบ่การพฒ่นา IDP ผ�านกระบวนการเรียั่นรูแ้บบผสม (Blended Learning  
 70-20-10)
• ขยั่ายั่ผลูระบบการพ่ฒนาความรู้ความสามารถึ (Competency) แลูะการเรียั่นรู้ 
 ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ไปยั่่งพน่กงานที่่�งในประเที่ศไที่ยั่ 
 แลูะประเที่ศที่่� SCGP เข้าไปดำำาเนินธ่รกิจ เพ่�อพ่ฒนาพน่กงานกลู่�มที่่�เป็นตำาแหน�ง 
 งานสำาค่ญ (Critical Position) ตามแผนการสืบที่อดำธ่รกิจ (Succession  
 Planning)
• สร้าง Career Ownership สำาหร่บกลู่�มพน่กงานที่่�ม่ศ่กยั่ภาพ (Talent) ใน 
 ประเที่ศไที่ยั่ โดำยั่ให้สามารถึออกแบบ เส้นที่างอาชัีพ (Career Path) ของตนเอง 
 แลูะไดำ่ร่บการพ่ฒนาตามแผนเส้นที่างอาชัีพ (Career Planning) ที่่�ไดำ้กำาหนดำไว้
• พ่ฒนา Transformative Leader แลูะ Subject Matter Expert (SMEs) ให้ม่ 
 ความพร้อมที่่�จะไปสน่บสน่นการขยั่ายั่ธ่รกิจของ SCGP ในอนาคต (สามเที่�าของ 
 อ่ตรากำาลู่งพลูที่่�เพ่�ม)
• ความผูกพ่นต�อองค์กรของพน่กงาน SCGP ในแลูะต�างประเที่ศ ร้อยั่ลูะ 78 

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

กลยั่ทุี่ธ์
• ใช้ัระบบการพฒ่นาความรูค้วามสามารถึ (Competency) เป็นเคร่�องมอืในการประเมนิ 
 ความสามารถึ การพฒ่นา แลูะการจด่ำที่ำาแผนเส้นที่างอาชีัพ (Career Planning)  
 เพ่�อให้ธ่รกิจสามารถึเติบโตแลูะแข�งข่นไดำ้
• การสร้างโอกาสเตบิโตก้าวหน้าของพนก่งานท่ี่�งในแลูะต�างประเที่ศ ผ�าน Learning and  
 Development Program, Succession Planning แลูะ Career Development
• การพ่ฒนาผู้นำาของ SCGP (Leadership Development)
 • พ่ฒนาผู้นำาของSCGP ให้ม่ที่่ศนคติ ความรู้ ความสามารถึ แลูะสามารถึพ่ฒนา 
  ผู้ใต้บ่งค่บบ่ญชัาให้ม่ศ่กยั่ภาพข้�น ตามแนวที่าง 70-20-10 
  • 10 – Classroom 
  • 20 – Coaching, Mentoring, Performance Dialogue, Reverse Mentor 
  • 70 – มอบหมายั่โครงการเพ่�อการพ่ฒนาหร่อปฏิิบ่ติงานจริง 
 • กำาหนดำให้ม่การประเมินความรู้ความสามารถึดำ้านการเป็นผู้นำา (Leadership  
  Competency) ที่่กปี เพ่�อหาจ่ดำที่่�สามารถึพ่ฒนาไดำ้ ประกอบดำ้วยั่
  • Core Value Leadership: ความสามารถึในการนำาแลูะผลูก่ด่ำนการสร้างค่ณค�า 
   แลูะว่ฒนธรรมองค์กร (Unbounded Way) 
  • Talent Leadership: ม่ศก่ยั่ภาพ แลูะม่ความสามารถึในการเป็นผู้นำาในอนาคต
  • Role-Based Leadership: ความสามารถึที่่�ต้องม่ตามบที่บาที่ของตน
• การดำูแลูพน่กงานให้ที่่�วถึ่งแลูะเป็นธรรมเพ่�อสร้างความผูกพ่นต�อองค์กร
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สำารวจความผูกพันต�อองค์กร

ค่าเฉล่�ยั่ของบัริษัที่ที่ั�วไป ร้อยั่ละ 68

การปรับัตัวด้านการบัริหารที่รัพยากรบั่คคล

SCGP ได้ำสำารวจความผกูพน่ต�อองค์กรของพน่กงานท่ี่�งในประเที่ศไที่ยั่แลูะประเที่ศท่ี่� 
SCGP เข้าไปดำำาเนนิธร่กิจมาอยั่�างต�อเนื�อง โดำยั่ร�วมดำำาเนินการกบ่บริษ่ที่ Kincentric 
บริษ่ที่ท่ี่�ปร้กษาระด่ำบโลูก ผู้เชัี�ยั่วชัาญการศ่กษาดำ้านความผูกพ่นต�อองค์กรแลูะ 
นายั่จ้างดำ่เดำ�น 

การสำารวจลู�าส่ดำในปี 2564 พบว�าม่พน่กงานที่่�ม่ความผูกพ่นต�อองค์กรดำ่งน่�

• เตรียั่มความพร้อมบ่คลูากรท่ี่�ม่ศก่ยั่ภาพสงู (Key Talent) เพ่�อเตรียั่มที่ร่พยั่ากร 
 บ่คลูให้พร้อมสำาหร่บธร่กจิในปัจจบ่่นแลูะอนาคต SCGP ดำำาเนนิการขยั่ายั่ผลูด้ำาน  
 Talent Management ให้ครอบคลูม่กลู่�มพน่กงาน Senior Supervisors ซ้�ง 
 ถืึอเป็น Critical Position ของ SCGP
• ที่บที่วนการประเมินผลูงานของพน่กงานระด่ำบจด่ำการ เพ่�อให้สามารถึสะท้ี่อนผลูการ 
 ปฏิิบ่ติงานไดำ้ชั่ดำเจนมากยั่ิ�งข้�น นำาปัจจ่ยั่เร่�อง Effort & Collaboration เข้ามา 
 เป็นองค์ประกอบในการพ่จารณาเพ่�อสน่บสน่นให้พน่กงานต่�งเป้าหมายั่แลูะที่ำาสิ�งท่ี่� 
 ที่้าที่ายั่ความสามารถึ รวมถึ่งสร้างความร�วมมือภายั่ในองค์กร
• ปร่บปร่งระบบการประเมินค�างานในตำาแหน�ง Critical Position ให้สะที่้อนความ 
 สำาค่ญของงานสอดำคลู้องก่บการดำำาเนินธ่รกิจขององค์กร เพ่�อนำาไปใชั้เป็นข้อมูลู 
 พ่�นฐานในการบริหารที่ร่พยั่ากรบ่คคลูดำ้านต�าง ๆ เชั�น การบริหารค�าตอบแที่น  
 (Compensation Management) การพฒ่นาบ่คลูากร (Learning Development)  
 แลูะการบริหารสายั่อาชัีพ (Career Management) 

New to Role

New to Role

New to Role

New to Role

Packaging BusinessSCG Orientation Program

Function / Technical

Packaging Business People 4 Core Value
Customer centricity I Open & Collaboration I Proactive Exercution with Speed and Execution I Challenge and Winning Mindset

New to Role

WE

WE-PLUS

On boarding

New to Role

On boarding

Transformative Leader

Anatomy

Data Science
Power BI

Design thinking English language

Employee Champion

Agile & Scrum

We Connect

Warm Welcome
• VR SCG
• SCG Ready Together

Coaching for Success

AMPExecutive
(M3-M4)

Senior Supervisor
(S3-S4)

Supervisor
(O1-O4)

Operator
(O1-O4)
Learning Program

required for 
business

SCG
fundomentols

Management
(M1-M2)

• Telent Program
• Scholarship Program

MAP

MDP

BCD

ABC

FLM-S

FLM-M

MOM

Supervisor

7805 out of 10334 who engaged with SCGP
Bottom Quartile (0-53%) Moderate Zone (53-75%) Top Quartile (75-100%)

• ม่การที่บที่วนความรูค้วามสามารถึด้ำานการเป็นผู้นำา (Leadership Competency)  
 ที่่�สอดำร่บก่บวิส่ยั่ที่่ศน์ของ SCGP แลูะเชั่�อมโยั่งก่บบที่บาที่ของผู้นำาในแต�ลูะระดำ่บ  
 พร้อมท่ี่�งนำา Leadership Competency ไปใช้ัเป็นเกณฑ์์ในการประเมนิพน่กงาน 
 กลู่�มที่่�ม่ศ่กยั่ภาพ (Talent) เพ่�อให้สามารถึระบ่พน่กงานกลู่�ม Talent ไดำ้ชั่ดำเจน 
 มากข้�น แลูะไดำ้ Talent Pools ท่ี่�สน่บสน่นแลูะผลู่กดำ่นธ่รกิจของ SCGP ให ้
 ประสบความสำาเร็จ
• กำาหนดำบที่บาที่ผู้นำาตามแนวที่างวฒ่นธรรมองค์กรแลูะพฤติกรรมที่่�ชัด่ำเจน สอดำร่บ 
 ตามระด่ำบความคาดำหว่งในการที่ำางานแลูะสิ�งที่่�ต้องการให้ Leader แสดำงออกที่่� 
 การที่ำางานในชีัวิตประจำาวน่แลูะสร้างความเข้าใจในบที่บาที่แลูะความรูค้วามสามารถึ 
 ดำ้านการเป็นผู้นำา (Leadership Competency) ในระดำ่บจ่ดำการ
 • Engagement - นำาที่่ม - สร้างความผูกพ่นก่บที่่มงาน สร้างแรงบ่นดำาลูใจแลูะ
  สร้างที่่มงาน
  • Imagination - นำาที่าง – ม่วิสย่ั่ท่ี่ศน์แลูะสร้างให้ท่ี่มงานมองไปข้างหน้า เหน็ภาพใหญ�
 • Execution - นำาที่ำา - พ่ฒนาการที่ำางาน ผลู่กดำ่นให้เกิดำความสำาเร็จจากการ 
  ลูงมือที่ำา รวมถึ่งการเปลู่�ยั่นแปลูง

การพัฒนา Leadership

พันิักงานิที่่�ม่ความผูกพัันิติ่อองค์กร

ของจำานวนพน่กงาน SCGP ท่ี่�งใน 
แลูะต�างประเที่ศที่่�ตอบแบบสำารวจ

คิดำเป็น ร้อยั่ลูะ

76
จำานิวนิพันิักงานิที่่�ม่
ความผูกพัันิติ่อองค์กร

คน7,805
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การดำาเนินงานด้านสิที่ธิมน่ษยชน

SCGP ม่อ่ดำมการณ์ในการดำำาเนินธ่รกิจอยั่�างม่ค่ณธรรม ยั่่ดำม่�นใน 
ความรบ่ผดิำชัอบต�อสง่คม แลูะผู้ม่ส�วนได้ำเสย่ั่ท่ี่กกลู่�ม ตามหลูก่บรรษ่ที่ภิบาลู 
แลูะนโยั่บายั่ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน (Human Rights Policy) ของ SCGP 
ม่�งม่�นปฏิิบ่ติตามกฏิหมายั่แลูะหลู่กสากลูเคร�งคร่ดำ โดำยั่เฉพาะอยั่�างยั่ิ�ง
การสน่บสน่นแลูะปฏิิบ่ติตามข้อตกลูงโลูกแห�งสหประชัาชัาติ (United 
Nations Global Compact: UNGC) แลูะปฏิิญญาว�าดำ้วยั่หลู่กการ
แลูะสิที่ธิข่�นพ่�นฐานในการที่ำางานขององค์การแรงงานระหว�างประเที่ศ 
(The International Labor Organization (ILO) Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) เพ่�อให้ม่�นใจว�า 
การดำำาเนินธ่รกิจของ SCGP จะไม�ลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชันในท่ี่กกิจกรรม 

ที่างธร่กจิ รวมถึง่ผู้เก่�ยั่วข้องตลูอดำห�วงโซ�ค่ณค�าของธ่รกิจ (Business 
Value Chain) สู�การดำำาเนินธ่รกิจอยั่�างยั่่�งยั่ืน จากแนวที่างป้องก่น
ผลูกระที่บดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชันเชัิงร่ก (Proactive Value Protection) 
แลูะยั่กระด่ำบค่ณภาพชีัวิตจากการสร้างค่ณค�าร�วมอยั่�างย่ั่�งยั่ืนให้ก่บ 
ผู้ม่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยั่แลูะส่งคม (Sustainable Value Creation) 
ในปี 2564 SCGP เข้าร�วมเป็นคณะที่ำางาน Human Rights and 
Stakeholder Engagement โดำยั่ SCG เพ่�อให้การขยั่ายั่การดำำาเนิน
ธ่รกิจที่่�งในแลูะต�างประเที่ศปราศจากการลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชันแลูะ
สร้างความม่ส�วนร�วมก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่กกลู่�ม เพ่�อสร้างความเชั่�อม่�น
แลูะค่ณค�าร�วมก่น

การดำาเนินงานด้านสิที่ธิมน่ษยชน

• เป็นองค์กรต้นแบบด้ำานสทิี่ธมิน่ษยั่ชันท่ี่�งที่างตรง 
 จากการดำำาเนินงานในกิจกรรมที่างธ่รกิจของ  
 SCGP แลูะที่างอ้อมโดำยั่การสน่บสนน่แลูะส�งเสริม 
 คู�ธ่รกิจในห�วงโซ�ค่ณค�าที่างธ่รกิจ แลูะกจิการร�วมท่ี่น  
 ให้ตระหนก่ ค้่มครอง แลูะเคารพต�อสทิี่ธิมนษ่ยั่ชัน 
 ในการดำำาเนินธ่รกิจ 
• จำานวนการลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชันเป็น 0
• จำานวนพน่กงานผ�านการที่ดำสอบแลูะเรียั่นรู้ด้ำาน 
 จริยั่ธรรมแลูะสิที่ธมิน่ษยั่ชัน ผ�าน Ethics e-Testing  
 ร้อยั่ลูะ 100 

• จำานวนการลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชันเป็น 0
• จำานวนพน่กงานผ�านการอบรมแลูะที่ดำสอบด้ำานสทิี่ธิมน่ษยั่ชัน ผ�าน Ethics e-Testing  
 ร้อยั่ลูะ 100
• ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงต�อพน่กงานที่่�งหมดำ ร้อยั่ลูะ 17.9 โดำยั่พน่กงานจ่ดำการ 
 ที่่�เป็นหญิงคิดำเป็น ร้อยั่ลูะ 21.2
• ส�งเสริมแลูะสน่บสนน่คนพ่การม่อาชีัพแลูะรายั่ได้ำ โดำยั่การจ้างเป็นพน่กงานประจำา  
 27 คน แลูะส�งเสริมให้ประกอบอาชัีพอิสระในที่้องที่่�ของคนพ่การจำานวน 49 คน

• แรงงานบ่งค่บ
• การค้ามน่ษยั่์
• แรงงานเดำ็ก
• เสรีภาพในการสมาคม
• สิที่ธิในการร�วมเจรจาต�อรอง
• การจ�ายั่ค�าตอบแที่นอยั่�างเป็นธรรม
• การเลูือกปฏิิบ่ติ

• พน่กงานบริษ่ที่
• ผู้หญิง
• เดำ็ก
• ชันพ่�นเมือง
• แรงงานอพยั่พ
• แรงงานบ่คคลูที่่� 3
• ชั่มชันที่้องถึิ�น

• ระบบร่บข้อร้องเรียั่นแลูะแจ้งเบาะแส 
 (Whistleblowing System)
• Ethics e-Testing
• การสำารวจความผูกพ่น
• การปฏิิบ่ติตาม GRC 
 (Governance Risk and 
 Compliance)

• การสร้างการม่ส�วนร�วมก่บ
 ผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่

ระบัุประเดำ็นิ
ความเส่�ยั่งดำ้านิ
สิที่ธิมนิุษยั่ชนิ

ระบัุกลุ่ม
ผู้ไดำ้รับั

ผลกระที่บั

วางแผนิป้องกันิ
และจัดำที่ำาแผนิแก้ไข

รวมถึงกำาหนิดำมาติรการ
เพั่�อบัรรเที่าเยั่่ยั่วยั่า

ความเส่ยั่หายั่

ติรวจสอบั
ติิดำติามผล

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564
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02

01 01

เสริมสร้างค่ณค�า พ่ฒนาแลูะต�อยั่อดำโครงการ 
การม่ส�วนร�วมท่ี่�ย่ั่ดำหลู่กการเคารพสิที่ธิมน่ษยั่ชัน  
ให้ก่บผู้ม่ส�วนได้ำเส่ยั่ท่ี่กกลู่�มตลูอดำห�วงโซ�ค่ณค�า  
ของธ่รกิจ

02

บูรณาการการดำำาเนินงานดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน  
การบริหารความหลูากหลูายั่แลูะยั่อมร่บ 
ความแตกต�างของบ่คคลู ให้เป็นส�วนหน่�งใน 
การดำำาเนินธ่รกิจ ตลูอดำห�วงโซ�ค่ณค�าที่่�งในแลูะ 
ต�างประเที่ศ

ระบัุประเดำ็นิและ
ประเมินิความเส่�ยั่ง
ดำ้านิสิที่ธิมนิุษยั่ชนิ

วางแผนิป้องกันิและ
จัดำที่ำาแผนิแก้ไข รวมถึง
กำาหนิดำมาติรการ 
เพั่�อบัรรเที่าเยั่่ยั่วยั่า
ความเส่ยั่หายั่

ติรวจสอบัติิดำติามผล

ก�รดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชื่น

กลยุทธ์ ก�รบริห้�รจัดก�ร
ประกาศนโยั่บายั่ดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชัน นโยั่บายั่ 
ดำ้านการบริหารความหลูากหลูายั่แลูะยั่อมร่บ 
ความแตกต�างของบ่คคลูท่ี่�สอดำคลู้องก่บ 
มาตรฐานสากลูว�าดำ้วยั่ข้อตกลูงโลูกแห�ง 
สหประชัาชัาติ (UNGC) ปฏิิญญาว�าดำ้วยั่ 
หลู่กการแลูะสิที่ธิข่�นพ่�นฐานในการที่ำางาน 
ขององค์กรแรงงานระหว�างประเที่ศ (ILO) แลูะ 
ข้อกำาหนดำสากลูอื�น ๆ แลูะข่บเคลูื�อนนโยั่บายั่ 
สู�การปฏิิบ่ติผ�านคณะกรรมการการพ่ฒนา 
อยั่�างยั่่�งยั่ืน เอสซีจี

กำาหนดำกรอบการบรหิารความเส่�ยั่งเป็นแนวที่าง 
เด่ำยั่วก่นท่ี่�วท่ี่�งองค์กร แลูะดำำาเนินกระบวนการ 
จ่ดำการดำ้านสิที่ธิมน่ษยั่ชันอยั่�างรอบดำ้าน  
(Human Rights Due Diligence Process)  
โดำยั่เน้นการดำำาเนินงานเชัิงร่กเพ่�อป้องก่น 
การลูะเมิดำสิที่ธิมน่ษยั่ชัน

ประเมินความเส่�ยั่งตามแนวที่างการจ่ดำการความเส่�ยั่งขององค์กร (Enterprise  
Risk Management) ซ้�งครอบคลู่มความเส่�ยั่งในอ่ตสาหกรรม ประเที่ศที่่�เก่�ยั่วข้อง  
ผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ แลูะกลู่�มเปราะบางที่่กกลู่�ม

การสร้างการม่ส�วนร�วมก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่
• พน่กงาน
• คู�ธ่รกิจ/ผู้ส�งมอบสินค้าแลูะบริการ
• ลููกค้า
• ชั่มชัน
• บริษ่ที่ร�วมที่่น

• ระบบร่บข้อร้องเรียั่นแลูะแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System)
• Ethics e-Testing
• การสำารวจความผูกพ่น (Engagement Survey)
• การปฏิิบ่ติตาม GRC (Governance Risk and Compliance)

• การใชั้แรงงานบ่งค่บ
• การค้ามน่ษยั่์
• การใชั้แรงงานเดำ็ก
• การม่อิสระในการแสดำงความคิดำเห็น 
 แลูะรวมกลู่�มก่น 

• การไดำ้ร่บค�าตอบแที่นอยั่�างเที่�าเที่่ยั่ม 
 การจ�ายั่ค�าตอบแที่นอยั่�างเป็นธรรม
• การเลูือกปฏิิบ่ติ

สื�อสาร • การสร้างจิตสำาน่ก ความรู้แลูะความเข้าใจ
• การสื�อสารก่บผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก
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SCGP ปฏิิบ่ติต�อพน่กงานที่่กคน ตามเป้าหมายั่ (SDG) ที่่� 5  
ความเที่�าเท่ี่ยั่มที่างเพศ ให้ค่ณค�าศ่กดิำ�ศรีความเป็นมน่ษยั่์  
ไม�เลืูอกปฏิิบ่ตติ�อเพศใดำเพศหน่�ง ต่�งแต�กระบวนการรบ่เข้า จนถ่ึง 
พ้นสภาพการเป็นพนก่งาน (Onboard to Offboard) SCGP  
ม่การจ่ดำระบบบริหารงานบค่คลู แลูะการดำแูลูพน่กงานในท่ี่กมติิ  
ปฏิิบ่ติตามกฎหมายั่อยั่�างเคร�งคร่ดำ แลูะยั่กระด่ำบมาตรฐาน 
การดำแูลูให้สงูกว�ากฎหมายั่ การบริหารงานจะอิงจากระด่ำบพน่กงาน  
(Personal Level : PL) แลูะความรู้ความสามารถึพน่กงาน  
(Competency) เป็นหลู่กปราศจากเร่�องเพศมาเก่�ยั่วข้อง  
ท่ี่�งในเร่�องการร่บเข้าที่ำางาน (Recruitment) การพ่ฒนา 
พน่กงาน (Development) ความก้าวหน้าในเส้นที่างอาชัีพ  
(Career Path) รวมที่่�งค�าจ้าง สว่สดำิการ (Remuneration, 
Benefits & Welfare)

ยั่กต่วอยั่�าง เชั�น การประเมินผลูงานแลูะข้�นค�าจ้างพน่กงานใน
กลู่�มผูบ้รหิารระดำ่บสูง เกณฑ์ก์ารประเมินผลูงาน ข่�นตอนการ
ประเมินผลูงาน รวมถึ่งโครงสร้างค�าจ้างในการพจ่ารณาการ
ปร่บเงนิเดำือน ม่การกำาหนดำอยั่�างชัด่ำเจนเปน็ลูายั่ลู่กษณอ์่กษร 
ใชัเ้หมือนก่นในพน่กงานกลู่�ม/ระดำ่บน่�น ๆ

นโยั่บายั่การรบ่พน่กงานของ SCGP ม่พ่�นฐานมาจาก “เช่ั�อม่�นใน 
ค่ณค�าของคน” ซ้�งเป็นหน่�งในอ่ดำมการณ์หลู่ก 4 ประการ ท่ี่�  
SCGP ยั่่ดำถึือ ดำ่งน่�น กระบวนการร่บพน่กงาน (Recruitment)  
เข้ามาเป็นพน่กงานน่�น ต้องเป็นธรรม โปร�งใส แลูะสะที่้อนถึ่ง 
ความสามารถึ ศ่กยั่ภาพของผู้สม่ครอยั่�างแที่้จริง สู�เป้าหมายั่  
(SDG) ที่่� 5 ความเที่�าเที่่ยั่มก่นในการร่บเป็นพน่กงาน ที่่ม่ความ 
หลูากหลูายั่ดำ้าน ศาสนา อายั่่ เชั่�อชัาติ เพศ การศ่กษา เพ่�อใชั้ 
เป็นแนวปฏิิบ่ติที่่�งในแลูะต�างประเที่ศ ผ�านระบบคณะกรรมการ  
(Committee) แลูะเน้นความรูค้วามสามารถึ (Competency)  
ตรงก่บตำาแหน�งงานที่่�กำาหนดำ ข่�นตอนต�าง ๆ เริ�มต่�งแต�การค่ดำ 
เลูือกใบสม่คร ติดำต�อผู้สม่คร ส่มภาษณ์ผ�านคณะกรรมการ  
จนเป็นพน่กงาน ซ้�งดำ้วยั่กระบวนการด่ำงกลู�าวจะลูดำการเลูือก 
ปฏิิบ่ติ ลูดำอคติที่่�ม่ต�อต่วผู้สม่คร ที่ำาให้ไดำ้พน่กงานที่่�ม่ความ 
หลูากหลูายั่ตรงก่บความรู้ความสามารถึที่่�บริษ่ที่ต้องการ

SCGP จด่ำที่ำาแบบที่ดำสอบจริยั่ธรรมให้พน่กงานประจำาคนไที่ยั่ 
ท่ี่กคนได้ำที่ดำสอบแลูะเรียั่นรูด้้ำานจริยั่ธรรมแลูะสิที่ธิมน่ษยั่ชัน  
เชั�น สิที่ธิมน่ษยั่ชันแลูะแรงงาน สิ�งแวดำลู้อม ส่ขภาพแลูะ 
ความปลูอดำภย่ั่ การต�อต้านคอร์รป่ชัน่ การแข�งขน่ที่างการค้า  
การป้องก่นการฟูอกเงิน ฯลูฯ เพ่�อสร้างความตระหน่กแลูะ 
ป้องก่นการกระที่ำาผิดำ ให้แก�พน่กงาน โดำยั่พน่กงานต้องที่ำา 
แบบที่ดำสอบผ�านเกณฑ์์ รอ้ยั่ลูะ 100

การดำำาเนิินิงานิติามเปา้หมายั่ SDG ที่่� 5 
ความเที่า่เที่่ยั่มที่างเพัศ

ความเที่่าเที่่ยั่มกันิในิการรับัเป็นิพันัิกงานิ ที่่�ม่ 
ความหลากหลายั่ดำ้านิ ศาสนิา อายัุ่ เชื�อชาติิ  
เพัศ การศึกษา เพั่�อใช้เป็นิแนิวปฏิิบััติิที่ั�งในิ 
และติ่างประเที่ศ

แบบทดสอบจริยธรรม

SCGP ได้จัดทำ�แบบทดสอบ
จริยธรรมขัองพนักง�น 
ม�อย่�งต่อเนื�อง เป็นปีที� 72564

ปี

จัดทำ�แบบทดสอบจริยธรรม 
Ethics e-Testing ผู้่�นเกณฑ์์

100ร้อยละ

Ethics e-Testing 
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แนวที่างการดำำาเนินธ่รกิจของ SCGP ให้ความสำาค่ญต�อการ 
เคารพ ยั่อมร่บในความแตกต�าง แลูะความหลูากหลูายั่ตลูอดำ 
ห�วงโซ�ค่ณค�า รวมถ่ึงรบ่ฟัูงม่มมองความคิดำเหน็จากผู้ม่ส�วนได้ำ 
ส�วนเสย่ั่อยูั่�เสมอ ซ้�งเป็นจด่ำเริ�มต้นของความคดิำสร้างสรรค์ แลูะ 
นวต่กรรมใหม� ๆ  ท่ี่�จำาเป็นในการดำำาเนนิธร่กจิ แลูะเป็นพลูง่สำาคญ่ 
ในการขบ่เคลูื�อนองค์กร ให้ผ�านพ้นวิกฤตต�าง ๆ แลูะพร้อมเติบโต 
ไดำ้ดำ้วยั่ก่นอยั่�างยั่่�งยั่ืน ตามเป้าหมายั่ SDG ที่่� 8 การจ้างงานที่่�ม่ 
ค่ณค�าแลูะการเติบโตที่างเศรษฐกิจ แลูะส�งเสริมแลูะสน่บสน่น 
คนพ่การม่อาชัีพแลูะรายั่ไดำ้ โดำยั่การจ้างเป็นพน่กงานประจำา  
27 คน แลูะส�งเสริมให้ประกอบอาชีัพอสิระในท้ี่องท่ี่�ของคนพ่การ 
จำานวน 49 คน

ติามเป้าหมายั่ที่่� 8 การจ้างงานิที่่�ม่คุณค่าและ
การเติิบัโติที่างเศรษฐกิจ

นิโยั่บัายั่ด้ำานิ 
สิที่ธิมนิุษยั่ชนิ

The Sedex Members Ethical Trade Audit หร่อ SEDEX เป็น 
องค์กรท่ี่�รวมกลู่�มสมาชิักองค์กรธ่รกจิที่่�วโลูก ซ้�งสมาชิักต้องม่ระบบการ 
บริหารจ่ดำการอยั่�างม่จริยั่ธรรมต�อพน่กงานแลูะแรงงานตามข้อ 
กำาหนดำของ SEDEX ใน 4 ดำ้านหลู่ก ไดำ้แก� มาตรฐานแรงงาน ส่ขภาพ 
แลูะความปลูอดำภ่ยั่ จริยั่ธรรมที่างธ่รกิจแลูะสิ�งแวดำลู้อม ครอบคลู่ม 
ที่่�งภายั่ในบริษ่ที่ ของตนเองแลูะคู�ธ่รกิจ ต่�งแต�ปี 2562 บริษ่ที่ในกลู่�ม  
SCGP ไดำ้ดำำาเนินการตามมาตรฐานของ SEDEX ในการปฏิิบ่ติต�อ 
พน่กงานแลูะแรงงานอยั่�างม่จริยั่ธรรมท่ี่�งระบบ ไม�เพียั่งแค�เฉพาะภายั่ใน 
บริษ่ที่ หากแต�มองรวมไปถึ่งตลูอดำห�วงโซ�ค่ณค�า

2564
ปี

11
รวมทั�งห้มด

บริษัท 

เข้าร�วมเป็นสมาชิก
The Sedex Members Ethical Trade Audit 
(SEDEX)

ไดำด้ำำาเนินการตามขอ้กำาหนดำ SEDEX แลูะผ�านการตรวจประเมินจาก 
ผูต้รวจประเมินภายั่นอกจนไดำร้่บการยั่อมร่บให้

เข้าร่วมเป็นิสมาชิกของ SEDEX

บัริษัที่ในิกลุ่ม SCGP 
ที่ั�งในิประเที่ศและติ่างประเที่ศ

ซ้�งแสดำงถึง่ความม่�งม่�นของ SCGP ในการดำำาเนนิงานด้ำานสทิี่ธมิน่ษยั่ชัน
มาอยั่�างต�อเนื�อง 
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เป้าหมาย

SCGP ดำำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของชั่มชันต�อเนื�องที่่กปี เพ่�อติดำตามความคืบหน้าของการพ่ฒนาชั่มชัน ร่บฟูัง แลูะนำาความคิดำเห็นของ 
ผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ในชั่มชันต�อการดำำาเนินการของบริษ่ที่แลูะกิจกรรมต�าง ๆ ที่่�บริษ่ที่ไดำ้ดำำาเนินการร�วมก่นมา รวมที่่�งข้อระม่ดำระว่งต�าง ๆ เพ่�อวิเคราะห์ 
วางแผนงานตอบสนองความต้องการของชั่มชันอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ ม่เป้าหมายั่สู�การสร้างความเป็นอยัู่�ที่่�ดำ่ การยั่กระดำ่บความรู้ การม่ส�วนร�วม  
ร่กษาสิ�งแวดำลู้อมดำ้วยั่ก่น เพ่�อจ่ดำที่ำาเป็นแผนงานตอบสนองความต้องการของชั่มชันอยั่�างม่ประสิที่ธิภาพ ยั่กระดำ่บความพึงพอใจให้สูงข้�น ในการ 
สำารวจความพึงพอใจของชั่มชันคร่�งน่� เป็นดำำาเนินการวิจ่ยั่เต็มรูปแบบโดำยั่ว�าจ้างบริษ่ที่ที่ำาวิจ่ยั่ชั่�นนำาระดำ่บประเที่ศ (Third Party) มาดำำาเนินการ  
ที่่�งน่�เพ่�อความโปร�งใสแลูะความน�าเชั่�อถึือของผลูการวิจ่ยั่

การสำารวจความพึงพอใจของช่มชน
Community Satisfaction and Engagement Survey 2021

SCGP ดำ�เนินธุรกจิด้วยคืว�มตระห้นกัถุงึคืว�มรบัผู้ดิชื่อบต่อสงัคืมและชื่มุชื่น คืวบคืูไ่ปกบัก�รพฒัน�องค์ืกรไปสูค่ืว�มยั�งยืน ร่วมเป็นส่วนห้นึ�ง 
ในก�รพัฒน�คืุณภ�พชื่ีวิตชืุ่มชื่นเพ้�อสังคืมที�ยั�งยืน ด้วยก�รสร้�งคืว�มตระห้นักรู้และส่งเสริมให้้คืนในชืุ่มชื่นโดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งชืุ่มชื่นบริเวณ
รอบที�ตั�งขัองบริษทั เพ้�อเพ่�มขีัดคืว�มส�ม�รถุพึ�งพ�ตนเอง โดยใช้ื่คืว�มรูแ้ละคืว�มเชีื่�ยวชื่�ญขัอง SCGP รวมถุงึก�รประส�นคืว�มกบัห้น่วยง�น 
อื�น ๆ ม�สนับสนุน เพ้�อให้้ธุรกิจเติบโตร่วมกับสังคืมและชืุ่มชื่นได้อย่�งยั�งยืน

กลยุทธ์

ใชั้ความเชัี�ยั่วชัาญเฉพาะที่างที่่�ง
จากภายั่ในแลูะภายั่นอก เพ่�อ
ชั�วยั่เหลูือดำูแลูส่งคม

สร้างการม่ส�วนร�วมของพน่กงาน
แลูะผู้เก่�ยั่วข้องที่่กภาคส�วน เพ่�อ
สร้างสรรค์ค่ณค�าท่ี่�ย่ั่�งยืั่นสู�ส่งคม

01 02
สร้างนว่ตกรรมเพ่�อตอบสนอง
ความต้องการของชั่มชันแลูะ
แก้ไขปัญหาของส่งคม

พ่ฒนาช่ัมชันต้นแบบแลูะขยั่ายั่ผลู
สู�ชั่มชันเคร่อข�ายั่

03 04

การพัฒนาและม่ส�วนร�วมกับัช่มชน

ความพัึงพัอใจของชุมชนิ

90
รอ้ยละ

ความพัึงพัอใจของชุมชนิ

89
รอ้ยละ

ผลการดำาเนินงานปี 2564

การพัฒนาและม่ส�วนร�วมกับัช่มชน
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ผลูการสำารวจความพึงพอใจของชั่มชัน 5 พ่�นที่่�ในปี 2564 (Business  
Unusual) คิดำเป็นร้อยั่ลูะ 89 จากเป้าหมายั่ร้อยั่ลูะ 90 (Business  
Usual) อยั่�างไรก็ตามผลูสำารวจในปี 2564 น่�ม่ค�าความพึงพอใจสูง 
กว�าค�าปีฐานในปี 2559 ที่่�ความพึงพอใจอยัู่�ที่่�ร้อยั่ลูะ 52

เนื�องจากในปี 2564 เป็นชั�วงที่่�ประเที่ศไที่ยั่อยัู่�ใน 
ภาวะวิกฤตโควิดำ 19 การสำารวจจ้งใช้ัการสัมภาษณ์ 
ที่างโที่รศัพัที่์ (Telephone) ถึ่งคนในชั่มชันที่่� 
อาศ่ยั่ในบริเวณรอบที่่�ต่�งโรงงานภายั่ในร่ศม่ 3-5  
กิโลูเมตร ไดำ้แก� 
• กลู่�มประชัาชัน
• กลู่�มผู้นำาชั่มชัน
• กลู่�มหน�วยั่งานราชัการที่้องถึิ�น
• กลู่�มสถึานประกอบการใกลู้เค่ยั่ง

รวมจำานิวนิที่ั�งสิ�นิ 4,490 รายั่
ในพ่�นที่่� 5 เขตโรงงานของ SCGP ที่่�ต่�งอยัู่�ใน 
จง่หวด่ำราชับ่รี กาญจนบรี่ ปราจีนบรี่ แลูะขอนแก�น 

ระยั่ะเวลาการสำารวจ
ระหว�าง 18 สิงหาคม – 19 ก่นยั่ายั่น 2564 

ประเมินแลูะสำารวจ การจ่ดำ
กิจกรรมให้ความรู้วิชัาชัีพ 
พ่ฒนา กิจกรรมที่่�ชั่มชัน 
เหมาะสมกบ่แต�ลูะพ่�นที่่� ฯลูฯ

สำารวจสภาพแวดำลู้อม 
เพ่�อติดำต่�งซ�อมแซมอ่ปกรณ์ 
แลูะสาธารณสถึาน เพ่�อ
ประโยั่ชัน์ ดำ้านส่ขภาพ 
การเรียั่นรูแ้ลูะความปลูอดำภ่ยั่
ของชั่มชัน

สำารวจผลูกระที่บที่าง
สิ�งแวดำลู้อมที่่�อาจม่ต�อ
ชั่มชัน เพ่�อปกป้องแลูะ
พ่ฒนาสิ�งแวดำลู้อมอยั่�าง
เป็นระบบ

สำารวจชั�องที่างแลูะผลูลู่พธ์ 
ในการร่บฟูังความเห็นร�วมก่น 
จากการประชั่ม เพ่�อ
ความชั่ดำเจนถึูกต้อง

สำารวจความต้องการชัม่ชัน
ในภาวะวิกฤตโควิดำ 19 เพ่�อ
การจ่ดำการบ่คลูากร แลูะ
ที่ร่พยั่ากร เพ่�อชั�วยั่เหลูือ
อยั่�างที่่นสถึานการณ์

สำารวจความเข้าใจ 
ในโครงการต�าง ๆ ที่่�ริเริ�ม
ของบริษ่ที่ เชั�น โครงการ
ตามหลู่กเศรษฐกิจ
หม่นเวียั่น เพ่�อการสร้าง
ชัีวิตความเป็นอยัู่�ที่่�ดำ่แก�
ชั่มชัน

ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของช่มชนใน 6 ด้าน คือ

เศรษฐกิจ

กายั่ภาพั

สิ�งแวดำล้อม

การบัริหารจัดำการ

สังคม

การสื�อสารประชาสัมพัันิธ์

ผลการสำารวจนิ่�ไดำ้ม่การนิำาไปพัิจารณา เพั่�อกำาหนิดำกิจกรรมที่่�เหมาะสม และติิดำติามเป็นิประจำาทีุ่กเดำือนิ 
ในิคณะกรรมการชมุชนิสัมพัันิธ์ (SCGP Community Relations Committee)

300,000

10,000500

14

15,000ชืุ่ด

ห้้อง

ชื่ิน้

บ�ท

ชืุ่ด

เพ่�อการบรรเที่าความเดำือดำร้อนของส่งคม ในภาวะวิกฤตโควิดำ 19  
ที่่�งในประเที่ศแลูะนอกประเที่ศ แลูะจากภ่ยั่พ่บ่ตินำ�าที่�วมในประเที่ศไที่ยั่  
ดำ้วยั่นว่ตกรรมสร้างสรรค์เพ่�อส่งคมที่่� SCGP ม่ประสบการณ์สามารถึ 
ตอบสนองการใช้ังานได้ำรวดำเร็วแลูะแก้ไขปัญหาได้ำตรงจด่ำ ด้ำวยั่การออกแบบ 
จากม่มมองผู้ใชั้งานเป็นสำาค่ญ

นอกจากน่�น SCGP ไดำ้บริจาคเงินสน่บสน่นการศ่กษาเพ่�ออนาคตต�อเนื�อง 
ประจำาที่่กปี โดำยั่ในปี 2564 ม่การมอบที่่นการศ่กษาจำานวน 1,140 ที่่น  
รวมมูลูค�า 2,284,000 บาที่

ค�าใช้จ�ายในการบัริหารจัดการ
ดำ้านิความรับัผิดำชอบัติ่อสังคมปี 2564 (CSR Expense)

138,500

15,000

ห้ลัง

ใบ

เตียงสน�มกระด�ษ SCGP

กล่องแบ่งปัน สำ�ห้รับบรรจุสิ�งขัอง

135,800 ห้ลัง

5,000 ใบ

2,200 ห้ลัง

10,000 ใบ

500 ห้ลัง

ฉ�กกั�นกระด�ษ U-Space

ห้้องตรวจเชื่่้อคืว�มดันบวกห้ร่อลบ

ห้น้�ก�ก CUre Air Sure

เงินบริจ�คื

สุขั�กระด�ษ SCGP

8 ห้้อง 300,00 บ�ท

6 ห้้อง

10,000 ชื่ิ้น 15,000 ชืุ่ด
100 ชืุ่ด

2,200 ห้ลัง
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ร�วมก่บหน�วยั่งานราชัการแลูะสถึานศ่กษาที่่�ต่�งใกลู้เค่ยั่งก่บโรงงาน 
ในจ่งหว่ดำราชับ่รี กาญจนบ่รี ปราจีนบ่รี แลูะขอนแก�น นำากระดำาษที่่� 
ใชั้แลู้วในหน�วยั่งานมาแลูกก่บกระดำาษใหม�เพ่�อใชั้ในพ่มพ์แลูะเขียั่น  
โดำยั่กระดำาษเก�าจะส�งกลู่บสู�กระบวนรีไซเคิลู เป็นการร�วมสร้างความ 
ตระหน่กรู้ถึ่งค่ณค�าการจ่ดำการที่ร่พยั่ากรหม่นเวียั่น ในปี 2564 บริษ่ที่  
นำากระดำาษเข้าสู�การรีไชัเคิลูไดำ้ จำานวน 220 ต่น

โครงการรับักระดำาษกลับัโรงงานิ

ในกระบวนการผลูติกระดำาษจะมว่ส่ด่ำเหลูอืใช้ัที่่�เรียั่กว�า เส้นเที่ปกระดำาษ  
หร่อ Paper Band ซ้�งม่ค่ณสมบต่ ิเหน่ยั่ว คงที่น ไม�ข้�นรา แลูะสส่วยั่งาม 
เป็นธรรมชัาติ SCGP จ้งไดำ้ร�วมศ่กษาก่บครูวิที่ยั่ากรแลูะมหาวิที่ยั่าลู่ยั่ 
ราชัภ่ฏิกาญจนบ่รี เพ่�อส�งเสริมงานห่ตถึกรรมจ่กสาน โดำยั่การนำาว่สดำ่ 
เหลูอืใช้ักลูบ่มาใช้ัประโยั่ชัน์ให้ค่ม้ค�ามากท่ี่�สด่ำตามหลูก่เศรษฐกิจหม่นเวียั่น  
(Circular Economy) รวมถึ่งเพ่�มศ่กยั่ภาพให้แก�น่กเรียั่นแลูะชั่มชัน
รอบโรงงานในการใช้ัเวลูาว�างให้เป็นประโยั่ชัน์ ส�งเสริมให้หต่ถึกรรมจก่สาน 
เป็นอ่ตลู่กษณ์ของแต�ลูะพ่�นที่่� โดำยั่นำาเส้นเที่ปกระดำาษไปสานเป็นสินค้า
หลูากหลูายั่ประเภที่ ต่�งแต�สนิค้าใช้ัในครว่เร่อน เชั�น ตะกร้า ถึาดำ ท่ี่�รองแก้ว  
ท่ี่�ด่ำงนิ�วลูอ็ค กระเป๋าถึอื กระเช้ัาดำอกไม้ แลูะกลู�องของขวญ่ ต่�งแต�ปี 2557  
แลูะไดำ้ม่การพ่ฒนาเพ่�มเติมดำ้านเที่คนิคการยั่้อมส่ เพ่�อเพ่�มมูลูค�าแลูะ
ความสวยั่งาม สร้างศนูย์ั่เรียั่นรูใ้นชัม่ชัน เพ่�อการถึ�ายั่ที่อดำองค์ความรูแ้ลูะ 
พฒ่นาผลูติภ่ณฑ์์ให้คงอยัู่�แลูะม่ความยั่่�งยืั่น รวมที่่�งร�วมพฒ่นาชั�องที่าง 
การจด่ำจำาหน�ายั่เพ่�อการส�งออกไปจำาหน�ายั่ต�างประเที่ศ

โครงการน่�ชั�วยั่ให้ชั่มชันสามารถึพึ�งพาตนเองไดำ้ ม่รายั่ไดำ้คร่วเร่อน 
เพ่�มข้�น ดำ้วยั่การนำาเสนอผลูิตภ่ณฑ์์จ่กสานที่่�โดำดำเดำ�น ผลูิตจากว่สดำ่ที่่�
เป็นผลูพลูอยั่ไดำ้จากโรงงานผลูิตกระดำาษ ม่นำ�าหน่กเบาแลูะคงที่นถึาวร

โครงการด้านเศรษฐกิจหม่นเวียน เพ่�อส�งเสริม
วิสาหกิจช่มชนเข้มแข็ง
โครงการ “ส่งเสริมอาชีพัจักสานิ Paper Band”

5,100

580,000

ส่งมอบเส้นเทปกระด�ษให้้ชื่มุชื่นได้

สร้�งร�ยได้ให้้ชื่มุชื่นกว่�

กิโลกรัมต่อปี

บ�ทต่อปี

โครงการความร�วมมือกน่ของท่ี่�ง 3 ภาค คอื ภาคราชัการ ภาคประชัาชัน  
แลูะภาคเอกชัน คือ SCGP ต่�งอยัู่�ในพ่�นที่่�อำาเภอบ้านโป่ง สน่บสน่น 
โครงการความรบ่ผดิำชัอบต�อสง่คม (Corporate Social Responsibility)  
ของชั่มชันรอบโรงงาน รวมถ่ึงการจ่ดำการว่สด่ำเหลูือใชั้ของชั่มชัน 
บ้านรางพลู่บท่ี่�ไดำ้ร่บรางว่ลูชันะเลิูศระด่ำบประเที่ศ จากการเข้าประกวดำ 
โครงการชั่มชันปลูอดำขยั่ะ (Zero Waste) ของกรมส�งเสริมค่ณภาพ 
สิ�งแวดำลู้อมปี 2562 ซ้�งม่การหมน่เวียั่นใช้ัที่รพ่ยั่ากรอยั่�างค้่มค�า รวมที่่�ง 
ศก่ยั่ภาพในการถึ�ายั่ที่อดำองค์ความรูใ้ห้กบ่ชัม่ชันอื�น ๆ ในอำาเภอบ้านโป่ง  
ซ้�งสอดำคลู้องก่บแผนงานของอำาเภอบ้านโป่งท่ี่�ต้องการข่บเคลูื�อนให้เกิดำ 
การจ่ดำการว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�วที่่�งอำาเภอ

SCGP ได้ำเข้าร�วมกบ่อำาเภอบ้านโป่ง แลูะ 17 องค์กรปกครองส�วนท้ี่องถึิ�น  
ขยั่ายั่ผลูการจด่ำการวส่ด่ำเหลูอืใช้ัไปยั่ง่ชัม่ชันอื�น ๆ ในอำาเภอบ้านโป่ง โดำยั่ 
กำาหนดำ โคืรงก�รขับัเคืลื�อนชื่มุชื่นต้นแบบก�รจดัก�รขัยะมลูฝัอยอำ�เภอ 
บ้�นโป่ง เพ่�อส�งเสริมความรูแ้ลูะศก่ษาต่วอยั่�างการปฏิิบ่ตจิริงจากชัม่ชัน 
ต้นแบบรางพลูบ่ ส�งเสริมให้คนในช่ัมชันม่ความรูแ้ลูะสามารถึจด่ำการขยั่ะ 
ในชัม่ชันของตนเองได้ำ โดำยั่ต่�งเป้าหมายั่สร้างชัม่ชันต้นแบบอยั่�างต�อเนื�อง  
ต่�งแต�ปี 2562 โดำยั่จะขยั่ายั่ผลูให้ครบท่ี่�งอำาเภอบ้านโป่ง รวมที่่�งสิ�น จำานวน  
183 ชั่มชัน ภายั่ในปี 2566

ความที่้าที่ายั่ในปีน่�เกิดำจากวิกฤตโควิดำ 19 ส�งผลูให้การเรียั่นรู้ จากการ
ลูงพ่�นที่่�ปฏิิบต่จิริงดำำาเนนิการไม�ได้ำเหมอืนที่่�ผ�านมา บริษ่ที่จ้งต้องปรบ่วิธ่ 
การสื�อสารแลูะส�งเสริมความรู้ผ�านที่างสื�อออนไลูน์ รวมถึ่งการสอนให้ 
ชัม่ชันใช้ัเคร่�องมือโปรแกรมต�าง ๆ เชั�น VDO call Zoom Facebook Live  
พฒ่นาท่ี่กษะการประชัม่แลูะนำาเสนอผ�านชั�องที่างออนไลูน์ เพ่�อให้ชัม่ชัน 
สามารถึปร่บต่วร่บการเปลู่�ยั่นแปลูงแลูะเกิดำเรียั่นรู้อยั่�างต�อเนื�องไดำ้

• ปี 2562-2564 ดำำาเนนิโครงการ สามารถึสร้างชัม่ชันต้นแบบรวมท่ี่�งสิ�น  
 58 ชัม่ชัน โดำยั่เพ่�มข้�น อก่ 17 ชัม่ชันในปี 2564 แลูะจะขยั่ายั่ผลูต�อเนื�อง 
 เพ่�อให้เกิดำชั่มชันต้นแบบที่่�วที่่�งอำาเภอ จำานวน 183 ชั่มชัน ในปี 2566  
 ตามแผนงาน แลูะได้ำขยั่ายั่ผลูไปยั่ง่จง่หวด่ำท่ี่�ต่�งโรงงาน SCGP อื�น ๆ ได้ำแก�  
 จง่หวด่ำปราจีนบ่รี กาญจนบ่รี แลูะขอนแก�น รวม 13 ชั่มชัน
• ความสำาเร็จของชั่มชัน (ไร้) Like ขยั่ะ “บ้�นโป่งโมเดล” ไดำ้ขยั่ายั่ผลู 
 ไปย่ั่งชัม่ชันบ้านหนองสองห้อง ตำาบลูกรบ่ใหญ� อำาเภอบ้านโป่ง จ่งหวด่ำ 
 ราชับ่รี ได้ำรบ่รางวลู่ชันะเลูศิระด่ำบประเที่ศจากการเข้าประกวดำโครงการ 
 ชัม่ชันปลูอดำขยั่ะ (Zero Waste) ของกรมส�งเสริมค่ณภาพสิ�งแวดำลู้อม 
 ปี 2564

โครงการด้านเศรษฐกิจหม่นเวียน
โครงการชุมชนิ (ไร้) Like ขยั่ะ “บั้านิโป่งโมเดำล”



72 SCGP SD REPORT 2021

ร�ยได้รวมขัองชืุ่มชื่นจ�ก
กิจกรรมส่งเสริมอ�ชื่ีพขัอง SCGP

16 ล้�นบ�ท
จ�กพ้น้ที� 5 โรงง�น

นอกจากน่�นยั่่งม่การพ่ฒนาศูนย์ส่งเสริมก�รเรียนรู้ในอ�ชีื่พชั่มชัน 
ต�อเนื�อง รวมที่่�งสิ�น 28 ศูนยั่์ ณ ปี 2564 เพ่�อให้วิสาหกิจชั่มชันเข้มแข็ง
ม่ค่ณภาพชัีวิตที่่�ดำ่ข้�นจากอาชัีพห่ตถึกรรมแลูะการเกษตร โดำยั่ SCGP 
ให้การสน่บสน่นว่ตถึ่ดิำบ เมลู็ดำพ่นธ่์พ่ชั อบรมให้ความรู้ หาชั�องที่าง 
การขายั่ แลูะชั�วยั่พ่ฒนาสินค้าให้ไดำ้มาตรฐานเพ่�อการส�งออก

SCGP ม่การปลููกป่าตลูอดำปี รวม 44,300 ต้น จากเป้าหมายั่การปลููก  
33,500 ต้น คิดำเป็นปริมาณการดูำดำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์  
(Carbon sink) 3,460 ต่น* พร้อมส�งต�อองค์ความรู้การปลููกต้นไม้  
เพ่�อให้ต้นไม้อยัู่�รอดำแลูะเติบโตอยั่�างยั่่�งยั่ืน ชั�วยั่ควบค่มอ่ณหภูมิเฉลู่�ยั่ 
ของโลูกไม�ให้สูงข้�นเกิน 1.5 องศาเซลูเซียั่ส ตามความตกลูงปารีส  
(Paris Agreement) ดำ้วยั่การดูำดำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์จาก 
ชั่�นบรรยั่ากาศ รวมที่่�งม่การดำำาเนนิการด้ำาน Natural Climate Solution  
(NCS) ซ้�งชั�วยั่ลูดำก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำข้�น

หมายั่เหต่ * ค�าการกักเก็บคาร์บอนข้องติ้นไมู้อ้างอิงข้้อมููลจำาก องค์การบริหารจำัดการ 
ก๊าซเรือนกระจำกแห�งประเที่ศไที่ย (TGO) และ Ocean science journal ; Assessing  
Carbon Stock and Sequestration of the Tropical Seagrass Meadows in  
Indonesia คำานวัณที่่�ระยะเวัลาการเติิบโติข้องติ้นไมู้ 10 ปี

SCGP ร�วมสบืสานการบริหารจด่ำการนำ�าตามแนวพระราชัดำำาริฯ การฟู้�นฟูู
ป่าต้นนำ�าลูำาธารด้ำวยั่การสร้างฝ่ายั่ชัะลูอนำ�า เพ่�อชั�วยั่ให้ผืนป่าม่ความชั่�มช่ั�น
มากยั่ิ�งข้�น ระบบนิเวศของป่ากลู่บมาสู�สมดำ่ลู ลูดำความร่นแรงจากไฟูป่า 
ปัญหานำ�าแลู้ง นำ�าที่�วม เสริมสร้างความส่ขสู�ชั่มชัน น่บเป็นการปลููกฝ่ัง
แลูะสร้างความตระหน่กคณ่ค�าของที่รพ่ยั่ากรแลูะป่าไม้ เพ่�อการอนร่ก่ษ์
ที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติ ตามแนวที่างการพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยืั่น เป็นการ
ดำำาเนินการร�วมก่บชั่มชัน แลูะหน�วยั่งานราชัการในพ่�นที่่�เขตโรงงานของ 
SCGP ในปี 2564 ยั่่งคงม่การดำำาเนินงานที่ำาฝ่ายั่ชัะลูอนำ�าอยั่�างต�อเนื�อง
ในพ่�นที่่�การดำูแลูของ SCGP ในจ่งหว่ดำราชับ่รี กาญจนบ่รี แลูะขอนแก�น 
โดำยั่ม่จำานวนฝ่ายั่ชัะลูอนำ�า 570 ฝ่ายั่

SCGP ตระหน่กถึง่ค่ณค�าแลูะประโยั่ชัน์ของป่าไม้ ซ้�งเป็นตว่ชั�วยั่สำาค่ญในการดำดูำซ่บก๊าซคาร์บอนไดำออกไซด์ำ 
ซ้�งเป็นสาเหต่ที่ำาให้เกิดำภาวะโลูกร้อนแลูะต้นไม้ยั่่งชั�วยั่ร่กษาฟู้�นฟููระบบนิเวศตามธรรมชัาติ คืนความสมดำ่ลู 
ให้ก่บความหลูากหลูายั่ที่างชัีวภาพ

ปี 2564 SCGP สานต�อกจิกรรมปลูกูต้นไม้อยั่�างต�อเนื�อง ภายั่ใต้โครงการ “ปลกูด้วยรกัษ์ พ่ทกัษ์โลก” เนื�องใน 
โอกาสมหามงคลูว่นเฉลูิมพระชันมพรรษาพระบาที่สมเดำ็จพระวชัิรเกลู้าเจ้าห่วอยัู่� เพ่�อแสดำงความจงร่กภ่กดำ่ 
แลูะสำาน่กในพระมหากร่ณาธิค่ณ แลูะปลููกจิตสำาน่กให้ที่่กภาคส�วนเห็นความสำาค่ญแลูะร�วมก่นอน่ร่กษ์ฟู้�นฟูู 
ที่ร่พยั่ากรป่าไม้ เพ่�มพ่�นที่่�ส่เขียั่วให้มากข้�นไดำ้ ดำ้วยั่การลูงมือปลููกต้นไม้ให้ไดำ้มากท่ี่�ส่ดำ พร้อมสน่บสน่น 
รณรงค์ส�งต�อองค์ความรู้ สร้างเคร่อข�ายั่ดำ้านการอน่ร่กษ์สิ�งแวดำลู้อม เพ่�อร�วมมือก่นพ่ที่่กษ์โลูกจากวิกฤต
โลูกร้อน

โครงการด้านสิ�งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติช่มชน
โครงการ “รักษ์นิ�ำา จากภูผา สู่มหานิที่่”

โครงการ “ปลูกดำ้วยั่รักษ์ พัิที่ักษ์โลก”
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การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม
SCGP ตระหน่กด่ำว�าการสร้างหลู่กประก่นในการผลูิตแลูะการบริโภค 
ผลูิตภ่ณฑ์์ของประชัาชันอยั่�างยั่่�งยั่ืนน่�น ม่ความจำาเป็นอยั่�างยั่ิ�ง เพราะ 
ผลูิตภ่ณฑ์์ของ SCGP ม่ส�วนชั�วยั่ในการข่บเคลูื�อนที่างเศรษฐกิจของ 
ประเที่ศ แลูะเสริมสร้างความเป็นอยัู่�ท่ี่�ด่ำของประชัาชัน ท่ี่กธ่รกจิของ SCGP 
ต้องม่การดำูแลูการใชั้ที่ร่พยั่ากรอยั่�างเคร�งคร่ดำถึูกวิธ่ พร้อมมาตรการ 
จ่ดำการด้ำานสิ�งแวดำลู้อม นำาแนวคดิำเร่�องการบริหารจด่ำการ ตามหลูก่ 3R  
(Reduce, Reuse, Recycle) แลูะหลูก่เศรษฐกจิหม่นเวียั่น (Circular  
Economy Principles) มาปรบ่ใช้ั น่บแต�เริ�มวางแผนการดำำาเนนิธร่กจิ  
กระบวนการต่ดำสินใจ เพ่�อการปร่บปร่งพ่ฒนากระบวนการผลิูตแลูะ 
การสร้างนว่ตกรรม เป้าหมายั่สู �การลูดำผลูกระที่บต�อสิ �งแวดำลู้อม 
ตลูอดำห�วงโซ�อ่ปที่าน ดำ้วยั่การลูดำโอกาสการเกิดำมลูภาวะต่�งแต�ต้นที่าง  
เฝ่้าระว่ง แลูะติดำตามป้องก่นการเกิดำปัญหา รวมที่่�งการนำาเศษว่ตถึ่ดำิบ 
กลู่บเข้าสู�กระบวนการผลูิต นำาไปแปรรูปเป็น ผลูิตภ่ณฑ์์ที่่�ม่มูลูค�าเพ่�ม  
เพ่�อชั�วยั่ลูดำการใชั้ว่ตถึ่ดำิบจากที่ร่พยั่ากรธรรมชัาติ หร่อที่้ายั่ส่ดำไปใชั ้
เป็นเช่ั�อเพลิูงที่ดำแที่น เพ่�อความปลูอดำภ่ยั่ต�อสข่ภาพ ผู้ปฏิิบ่ตงิาน ลูกูค้า 
แลูะชั่มชันใกลู้เค่ยั่ง ดำ้วยั่จิตสำาน่กใน “คืว�มถุือมั�นในคืว�มรับผู้ิดชื่อบ
ต่อสังคืม”

ทุกปี - ปริม�ณขัองเสียจ�กกระบวนก�รผู้ลิต
ในประเทศไทย นำ�ไปฝัังกลบเป็นศูนย์ (0)

100 เทียบกับปริม�ณ 
ณ ปีฐ�น 2557

ลดปริม�ณขัองเสียต่อตัน
ผู้ลิตภัณฑ์์ที�ต้องกำ�จัดใน
ประเทศไทย โดยก�รเผู้�
ทำ�ล�ยโดยไม่ได้พลังง�น2568ปี

รอ้ยละ

รอ้ยละ

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม

ปี 2564 ปริม�ณขัองเสียจ�กกระบวนก�ร
ผู้ลิตในประเทศไทยนำ�ไปฝัังกลบ

0 ตัน

99.9 เทียบกับปริม�ณ 
ณ ปีฐ�น 2557

ปี 2564 ลดปริม�ณขัองเสยีต่อตนัผู้ลิตภัณฑ์์
ที�ต้องกำ�จดัในประเทศไทยโดยก�รเผู้�ทำ�ล�ย
โดยไม่ได้พลงัง�น

ผลการดำาเนินงานปี 2564

เป้าหมาย

ม่�งมั�นลดของเส่ยต�อเนื�อง
วีนิา คราฟูที่์ เปเปอร์ ที่่�เวียั่ดำนิาม ร่วมมือกับัคู่ธุรกิจ
ปรับัเปล่�ยั่นิบัรรจุภัณฑ์์ใส่สารเคม่จากถัง
อุติสาหกรรม (IBC) เป็นิถุง Flexi-Bag

ในกระบวนการผลูิตกระดำาษที่่�วไปจะม่ข่�นตอนที่่�สำาค่ญอยัู่�ข่�นหน่�ง คือ 
การข่ดำเคลูือบผิวกระดำาษ (Sizing Process) เพ่�อเพ่�มประสิที่ธิภาพ 
การป้องก่นการซ้มนำ�า โดำยั่ใชั้ชั่นสนนำ�า (Turpentine) เป็นต่ว Sizing  
Agent ซ้�งจะนำาส�งเข้ามาในโรงงานใส�ในบรรจ่ภ่ณฑ์์พลูาสติก ที่่�เรียั่กว�า  
Intermediate Bulk Container (IBC) หลู่งเสร็จสิ�นการใชั้งานแลู้ว  
บรรจภ่่ณฑ์์เหลู�าน่�จะกลูายั่เป็นบรรจภ่่ณฑ์์ปนเป้�อนเคม่ ท่ี่�ต้องส�งไปจด่ำการ  
แลูะม่ปัญหาเร่�องขนาดำ ความไม�อ�อนต่วแลูะนำ�าหน่กที่่�มาก บริษ่ที่ จ้งม่�ง 
เป้าลูดำการใชั้ถึ่ง IBC ขนาดำ 1000 ลูิตร ที่่�กลูายั่เป็นของเส่ยั่หลู่งใชั้งาน 
แลูะเสย่ั่ค�าใช้ัจ�ายั่ในการจด่ำการสงู ด้ำวยั่การที่บที่วนระบบการนำาส�งสารเคม่  
เข้าสู�กระบวนการผลูติ เชั�น การปรบ่ปรง่ระบบที่�อ แลูะร�วมมือกบ่คู�ธ่รกจิ  
เปลู่�ยั่นบรรจ่ภ่ณฑ์์ใส�สารเคม่จากแบบเดิำมคือ IBC มาเป็นการใชั้ถึ่ง  
Flexi-Bag แที่น เมื�อชั่นสนนำ�าใส�ถึ่ง Flexi-Bag ขนส�งมาถึ่งโรงงาน 
ก็สามารถึนำามาถึ�ายั่สู�ถึ่งเก็บ ซ้�งเชั่�อมต�อระบบที่�อแลูะเข้าสู�การใชั้งาน 
ในกระบวนการผลูติได้ำโดำยั่ง�ายั่ท่ี่นท่ี่ ที่ำาให้บริษ่ที่สามารถึลูดำปริมาณการ 
จ่ดำการบรรจ่ภ่ณฑ์์ IBC แบบเดำิมไดำ้อยั่�างถึาวร ปีลูะประมาณ 200 ถึ่ง

กลย่ที่ธ์ SCGP

ม่�งลูดำหร่อขจ่ดำปริมาณของเส่ยั่ 
จากแหลู�งกำาเนิดำ แลูะกำาหนดำเป็น
ต่วว่ดำ เพ่�อการประเมินติดำตาม
ว่ดำผลูต�อเนื�อง

01
การวิจ่ยั่แลูะพ่ฒนานว่ตกรรม 
เพ่�อนำาว่ตถ่ึดิำบแลูะของเส่ยั่กลู่บมา  
ใชัใ้หม� หร่อ แปรรปูของเส่ยั่ใหเ้ป็น
ผลูิตภ่ณฑ์์ที่่�ม่มูลูค�าเพ่�ม

03

บริหารจ่ดำการของเส่ยั่อ่ตสาหกรรม ตามหลู่ก 3R แลูะหลู่กเศรษฐกิจ  
หม่นเวียั่น (Circular Economy Principles) ที่่�งของเส่ยั่อ่นตรายั่แลูะ 
ไม�อ่นตรายั่ภายั่ใน SCG แลูะ SCGP ให้มากท่ี่�ส่ดำ โดำยั่ใช้ัมาตรการ  
มาตรฐานท่ี่�กำาหนดำจากภาครฐ่ หรอ่องคก์รมาตรฐานโลูกเปน็บรรท่ี่ดำฐาน  
แลูะม่�งดำำาเนินการให้ดำ่กว�าที่่�กำาหนดำ (Beyond compliance)

02
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เชั�น ยั่กเลูิกการใชั้รถึยั่ก (Forklift) ในการขนยั่้ายั่ถึ่ง IBC ข้�นชั่�นสูง  
เพ่�อเปลู่�ยั่นถึง่ IBC แลูะสามารถึควบค่มระด่ำบปริมาตรชัน่สนนำ�าในถึง่เก็บ
ที่่�ปริมาตร 45 ลูกูบาศก์เมตร ไดำ้สมำ�าเสมอแลูะสะดำวกข้�น

การใช้ถุง Flexi-Bag มาที่ดำแที่นิครั�งน่ิ� 
นิอกจากประโยั่ชนิ์ในิการนิำาไปหมุนิเวียั่นิใช้ซำ�า
ไดำ้แล้ว ยั่ังช่วยั่ลดำการปนิเป้�อนิสารเคม่บันิพ่ั�นิ
ดำินิ และเกิดำความปลอดำภัยั่ติ่อผู้ปฏิิบััติิงานิ

การจัดการเถ้ึาหนักเถ้ึาลอย ตามหลักเศรษฐกิจหม่นเวียน
โครงการติิดำติั�งสายั่การผลิติอิฐบัล็อกอัติโนิมัติิ
จากเถ้า (Automatic Block Machine)

ผลประโยชนท์ี่่�ได้รับัจากโครงการน่้

ปัจจ่บ่น บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน) โรงงานปราจีนบ่รี  
ม่การผลูิตไอนำ�าแลูะไฟูฟู้าโดำยั่ใชั้เชั่�อเพลิูงจากถึ�านหิน เพ่�อนำามาใชั้ใน
กระบวนการผลูติกระดำาษ หลูง่การเผาไหม้เช่ั�อเพลิูงถึ�านหินจะเกิดำเถ้ึา ใน 2 
ลูก่ษณะ คอื เถ้ึาหน่ก (Bottom Ash) แลูะเถ้ึาลูอยั่ (Fly Ash) ซ้�งโดำยั่ท่ี่�วไป 
จะมก่ารรวบรวมนำาเถ้ึาเหลู�าน่�ไปกำาจด่ำด้ำวยั่การฝั่งกลูบ แต�ด้ำวยั่ความม่�งม่�น
ของบริษ่ที่สู�เป้าหมายั่การลูดำปริมาณของเสย่ั่จากกระบวนการผลูติ นำาไป
ฝั่งกลูบเป็นศนูย์ั่ (0) จ้งมค่วามเพียั่รพยั่ายั่ามพฒ่นาปรบ่ปรง่กระบวนการ 
จ่ดำการเถึ้าเหลู�าน่�อยั่�างต�อเนื�อง ซ้�งโดำยั่ที่่�วไปการจ่ดำการเถึ้า (Ash)  
สองลูก่ษณะ คอื การนำาไปผลิูตอฐิบล็ูอก แลูะการเข้ากระบวนการกำาจด่ำ 
แลูะบำาบ่ดำกากอ่ตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Cement Kiln) 

ในปี 2563 ไดำ้ม่โครงการติดำต่�งสายั่การผลูิตอิฐบลู็อกอ่ตโนม่ติจากเถึ้า  
(Automatic Block Machine) ประกอบด้ำวยั่ ปรบ่ปรง่พ่�นที่่�แลูะอาคาร 
สำาหรบ่ตดิำต่�งเคร่�องจ่กรแลูะจ่ดำเกบ็อฐิบล็ูอก แลูะติดำต่�งอป่กรณ์อื�น  ๆประกอบ 
สายั่การผลูติอฐิบลูอ็ก เชั�น ถึง่เก็บปนู ยั่่ง้เกบ็เถ้ึาหนก่ เป็นต้น โครงการน่� 
เป็นโครงการต�อเนื�อง หลูง่จากการศก่ษาวิจย่ั่พบว�า ท่ี่�งเถ้ึาหน่ก (Bottom Ash)  
แลูะเถึ้าลูอยั่ (Fly Ash) ม่องค์ประกอบที่่�สำาค่ญสามารถึนำาไปผลูิตเป็น 
อฐิบลูอ็กได้ำ ผลูลู่พธ์จากโครงการน่�สามารถึเพ่�มกำาลู่งการผลูิตอิฐบลู็อก 
จากเถึ้าไดำ้มากข้�น ชั�วยั่ลูดำค�าใชั้จ�ายั่ในการกำาจ่ดำดำ้วยั่การเผาท่ี่�เตาเผา 
ปูนซีเมนต์ (Cement Kiln) ลูดำผลูกระที่บต�อสิ�งแวดำลู้อมที่างอากาศ  
ลูดำความเส่�ยั่งต�อการฟู่้งกระจายั่ขณะขนส�ง นอกจากน่� เมื�อนำามาใชั้เป็น
วต่ถึดิ่ำบในการผลูติอฐิบลูอ็ก เป็นการใช้ัที่รพ่ยั่ากรเหลูอืทิี่�งให้เกดิำประโยั่ชัน์ 
สงูสด่ำตามหลูก่เศรษฐกิจหมน่เวียั่น (Circular Economy) แลูะเป็นการ  
Upcycle Product อก่ด้ำวยั่ โดำยั่ในปี 2564 ม่สด่ำส�วนการส�งเถ้ึาไปกำาจด่ำ 
ต�อการนำาไปผลูติเป็นอฐิบลูอ็ก เพ่�มข้�นจากปี 2563 จาก 70:30 เป็น 60:40

2564 เถุ้�ห้นักที�เกิดจ�กกระบวนก�ร
เผู้�ไห้ม้ท�งโรงง�นไทยเคืนเปเปอร์
ปร�จีนบุรีปี

100
ส�ม�รถุนำ�ไปทำ�อิฐบล็อกได้
รอ้ยละ

0.8
ชื่่วยลดคื่�กำ�จัดลงได้ประม�ณ

ล้�นต่อปี

ปรับัปรุงระบับัการรับัเถ้าลอยั่ (Fly Ash) 
เพั่�อนิำาไปเป็นิวัติถุดำิบัที่ดำแที่นิในิการผลิติปูนิซีเมนิติ ์
เพั่�อประโยั่ชนิ์ที่างเศรษฐกิจ และสิ�งแวดำล้อม
ก�อนการปร่บปร่งระบบการนำาส�งเถึ้าลูอยั่ ของบริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์ 
อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ เพ่�อไปเป็นว่ตถึ่ดำิบที่ดำแที่นในการผลูิตปูนซีเมนต ์
ของโรงงานผลิูตปนูซีเมนต์ ในกลู่�มโรงงานเอสซีจีซิเมนต์ในพ่�นที่่�จง่หวด่ำ 
สระบ่รีน่�น การขนส�งเถึ้าลูอยั่แบบด่ำ�งเดำิมจะใชั้ขนส�งดำ้วยั่รถึบรรท่ี่ก  
แต�ว�าการขนส�งเถ้ึาลูอยั่ด้ำวยั่รถึบรรที่ก่แบบน่� ที่ำาให้ม่ค�าดำำาเนนิการสงูข้�น  
เนื�องจากเถ้ึาลูอยั่จะต้องม่การพ�นนำ�า (Spray) เพ่�อป้องกน่ฝ่่่นฟู่ง้กระจายั่ 
ขณะจ�ายั่ลูงบนรถึบรรท่ี่ก แต�ในระบบใหม�จะม่การขนส�งเถ้ึาลูอยั่ โดำยั่ใช้ั  
รถึไซโลู (Bulk Feed Truck) แที่นการการขนส�งที่างรถึบรรท่ี่ก  
เพ่�อไปจด่ำเกบ็ที่่�ไซโลูของโรงงานปูนซีเมนต์ แม้ไม�ม่ปัญหาการฟู้่งกระจายั่ 
ระหว�างการขนส�ง แต�ยั่่งพบปัญหาการฟู่้งกระจายั่ของฝ่่่นเถึ้าลูอยั่ 
ขณะนำาออกมาใชั้งาน

ปี 2563 บริษ่ที่ ได้ำที่ำาการศก่ษาการแก้ไขปัญหาร�วมกบ่ บริษ่ที่เอสซีไอ อโ่ค�  
เซอร์วิสเซส จำากด่ำ แลูะบริษ่ที่ปูนซิเมนต์ไที่ยั่ (แก�งคอยั่) จำากด่ำ โดำยั่ บริษ่ที่ 
ไดำ้แนะนำาเที่คโนโลูยั่่การใชั้ Screw Mixer ในการพ�นนำ�า (Spray)  
เพ่�อลูดำการฟู้่งกระจายั่เมื�อต้องการนำาเถ้ึาลูอยั่ออกจากไซโลู ไปผสมกบ่ 
ว่ตถึ่ดิำบอื�น ๆ ในการผลูิตปูนซีเมนต์ ปัจจ่บ่น บริษ่ที่ปูนซิเมนต์ไที่ยั่  
(แก�งคอยั่) จำาก่ดำ ไดำ้ที่ำาการติดำต่�ง Screw Mixer เสร็จแลู้ว 2 ชั่ดำคือ  
ท่ี่�หม้อเผาหมายั่เลูข 4 ปี 2563 แลูะหม้อเผาหมายั่เลูข 5 ในปี 2564  
ผลูท่ี่�ได้ำรบ่จากโครงการนอกจากจะชั�วยั่ลูดำฝ่่น่ในการจ�ายั่ลูงรถึ เนื�องจาก 
การขนส�งดำ้วยั่รถึไซโลู (Bulk Feed Truck) แที่น ยั่่งชั�วยั่ลูดำค�ากำาจ่ดำ 
ลูงได้ำ 24 ลู้านบาที่ต�อปี เพราะไม�ต้องมก่ารพ�นนำ�า (Spray) ที่่�ต้นที่างคอื  
บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ ที่ำาให้ต้นที่่นการกำาจ่ดำถึูกลูง
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กลย่ที่ธ์

กำาหนดำเป้าหมายั่ค�าการปลู�อยั่
มลูพ่ษอากาศตามแนวที่างสากลู
ของกลู่�มธ่รกิจเด่ำยั่วก่น แลูะไม�
เกินค�าที่่�กฎหมายั่กำาหนดำ

สรา้งการม่ส�วนร�วมในการบริหาร
จ่ดำการมลูพ่ษที่างอากาศร�วมก่บ
ชั่มชันแลูะผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่อยั่�าง
สมำ�าเสมอ 

ใชั้เที่คโนโลูยั่่ท่ี่�ดำ่ท่ี่�ส่ดำในการจ่ดำการมลูพ่ษที่างอากาศ ท่ี่�งการควบค่มท่ี่�
แหลู�งกำาเนิดำแลูะปลูดำปลู�อยั่ พร้อมท่ี่�งตรวจสอบค่ณภาพอากาศอยั่�าง
ต�อเนื�อง

01 03

02

การบัริหารจัดการ

ติดำตามผลูการดำำาเนินการ ผ�าน
คณะที่ำางานการเปลู่�ยั่นแปลูง
สภาพภูมิอากาศแลูะพลู่งงาน 
โดำยั่ม่ตว่แที่นจากแต�ลูะกลู่�มธ่รกจิ
ร�วมก่นจ่ดำที่ำากลูยั่่ที่ธ์ เป้าหมายั่ 
แลูะแผนงาน

ฝ่กึอบรมพน่กงานผู้ควบค่มระบบ
บำาบด่ำมลูพ่ษอากาศตามข้อกำาหนดำ
ของกรมโรงงานอต่สาหกรรม

กลู่�มธร่กจิเยั่ื�อแลูะกระดำาษใชัร้ะบบตรวจสอบค่ณภาพอากาศจากปลู�อง
แบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง (CEMs) แลูะกลู่�มธ่รกิจบรรจ่ภ่ณฑ์์ใชั้ระบบ
ตรวจสอบค่ณภาพอากาศจากปลู�องแบบส่�ม แลูะจ่ดำให้ม่การตรวจสอบ
ความน�าเชั่�อถึือแลูะความถึูกต้องโดำยั่หน�วยั่งานภายั่นอก

01 03

02

ดำ้วยั่ความห�วงใยั่ในส่ขภาพของพน่กงานแลูะชั่มชันรอบโรงงาน SCGP  
กำาหนดำนโยั่บายั่การบริหาร จ่ดำการมลูภาวะดำ้านอากาศแลูะกลูิ�นอยั่�าง 
เข้มงวดำ ต่�งแต�การควบค่มกลูิ�นจากแหลู�งกำาเนิดำ การลูดำปริมาณสิ�งที่่� 
ที่ำาให้เกิดำมลูภาวะอากาศแลูะกลูิ�น ประกอบก่บการสำารวจแลูะตรวจว่ดำ 
มลูภาวะอากาศแลูะกลูิ�นเป็นประจำาแลูะนำาข้อมูลูมาวิเคราะห์เพ่�อให้ 
สภาพแวดำลู้อมพ่ฒนาด่ำข้�น พร้อมท่ี่�งม่การพ่ฒนาเที่คโนโลูยั่่การลูดำ 
แลูะตรวจว่ดำอยั่�างต�อเนื�อง

การจัดการลดผลกระที่บัจากมลภาวะ
ดำ้านิอากาศและกลิ�นิแบับัครบัวงจร 

2568ปี

รอ้ยละ

ลดก�รปลอ่ยมลพษ่อ�ก�ศตอ่ผู้ลิตภัณฑ์์ 
(ทั�งธุรกิจในประเทศและต�่งประเทศ)

5 เทียบกับปีฐ�น 2563

2573

รอ้ยละ

ปี
ลดก�รปลอ่ยมลพษ่อ�ก�ศตอ่ผู้ลิตภัณฑ์์ 
(ทั�งธุรกิจในประเทศและต�่งประเทศ)

10 เทียบกับปีฐ�น 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2564

เป้าหมาย

ลดก�รปล่อยไนโตรเจนออกไซด์
ต่อผู้ลติภณัฑ์์ ร้อยละ 4.3

ลดก�รปล่อยซลัเฟอร์ออกไซด์
ต่อผู้ลติภณัฑ์์ ร้อยละ 4.2

ลดก�รปล่อยฝัุน่ละออง
ต่อผู้ลติภณัฑ์์ ร้อยละ 6.7 เทยีบกบัปีฐ�น 2563

เทยีบกบัปีฐ�น 2563

เทยีบกบัปีฐ�น 2563

การใช้เที่คโนโลย่เพ่�อการหม่นเวียน 
เพั่�อนิำา ติัวที่ำาละลายั่กลับัคืนิมาในิขบัวนิการผลิติ
(Solvent Recovery for Reuse)
กลู่�มธ่รกิจหน่�งของ SCGP คือ กิจการบรรจ่ภ่ณฑ์์จากว่สดำ่พอลูิเมอร์ 
(Performance and Polymer Packaging Business, PPP)  
ม่การผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์ชันิดำอ�อน (Flexible Packaging) ที่่�ม่ข่�นตอน 
การผลูิตที่่�สำาค่ญ คือ กระบวนการพ่มพ์ท่ี่�ม่ความจำาเป็นต้องใชั้สาร 
ที่ำาลูะลูายั่ (Solvent) มาที่ำาความสะอาดำลู้างหม่กพ่มพ์ที่่�ติดำบนเคร่�อง 
แลูะอ่ปกรณ์ต�างๆ ในการที่ำาความสะอาดำน่� จะก�อให้เกิดำเศษของเหลูือ  
(Waste) คือ สารที่ำาลูะลูายั่ท่ี่�ม่ส�วนผสมของสิ�งสกปรกชัะลู้างแลูะ 
ไม�สามารถึนำามาใชั้ไดำ้อ่ก เพราะความสะอาดำไม�เพียั่งพอ เนื�องจากผ�าน 
การใชั้งานแลู้ว (Used Solvent) บริษ่ที่ ม่ความม่�งม่�นที่่�จะลูดำ Waste  
ดำ่งกลู�าวดำ้วยั่การนำา หลู่กการ 3R มาปร่บใชั้ต�อเนื�อง เชั�น มาตรการ 
ควบค่มปริมาณการใชั้ต่วสารที่ำาลูะลูายั่ต�อปริมาณการผลูิตให้น้อยั่  
(Reduce) แลูะการลูงท่ี่นติดำต่�งระบบนำาต่วลูะลูายั่ท่ี่�ปนเป้�อนด่ำงกลู�าว  
นำากลู่บมาใชั้ใหม� (Solvent Recycling System) ในโรงงานที่่�อยัู่�ใน 
ประเที่ศไที่ยั่ (บริษ่ที่ พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ) แลูะในต�างประเที่ศ  
(Tin Thanh Packaging Joint Stock Company - BATICO Vietnam)  
ดำ้วยั่เที่คโนโลูย่ั่จากประเที่ศเยั่อรม่น ใชั้เงินลูงท่ี่นกว�า 9 ลู้านบาที่  
ที่ำาให้ไม�ม่การนำาต่วที่ำาลูะลูายั่หลูง่ผ�านการใช้ังานออกสู�ภายั่นอก ชั�วยั่การลูดำ 
ปริมาณการ กำาจ่ดำของเส่ยั่ ภายั่นอก ลูงไดำ้ถ่ึง 300 ต่นในปี 2564  
แลูะม่ต่วที่ำาลูะลูายั่กลู่บคืนมาในขบวนการผลูิตท่ี่�สามารถึนำากลู่บมา 
ใชั้ใหม�ไดำ้อ่ก
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โรงงานอ่ตสาหกรรมต้องเผาไหม้เชั่�อเพลูิงเป็นแหลู�งพลู่งงาน ที่ำาให้เกิดำ 
การปลู�อยั่ก๊าซท่ี่�ก�อมลูพ่ษที่างอากาศ ไดำ้แก� คาร์บอนไดำออกไซดำ์  
(CO2) ซ่ลูเฟูอร์ออกไซดำ์ (SOx) ไนโตรเจนออกไซดำ์ (NOx) แลูะฝ่่น่ 
ลูะอองขนาดำเลู็ก (Dust) SCGP ม่�งม่�นลูดำการปลูดำปลู�อยั่มลูพ่ษที่าง 
อากาศ โดำยั่ส�งเสริมการเพ่ �มส่ดำส�วนพลู่งงานหม่นเวียั่น ปร่บปร่ง 
ประสิที่ธิภาพการใชั้พลู่งงานแลูะใชั้เที่คโนโลูยั่่ข่�นสูง เชั�น ระบบด่ำกจ่บ 
ฝ่่่นแบบไฟูฟู้าสถึิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ระบบดำ่กจ่บ  
SOx ดำ้วยั่ปูนขาว แลูะเริ�มใชั้หม้อไอนำ�าแบบ Circulating Fluidized  
Bed (CFB) มาต่�งแต�ปี 2536 แลูะปี 2564 ติดำต่�งเที่คโนโลูยั่่ห่วเผา 
ชันิดำ Terminox GS สำาหร่บหม้อไอนำ�าที่่�ใชั้เชั่�อเพลิูงก๊าซธรรมชัาติ  
เพ่�อเพ่�มประสิที่ธิภาพการเผาไหม้แลูะลูดำการปลู�อยั่ NOx รวมท่ี่�งใชั ้
ระบบควบคม่การผลิูตแบบดำจิิท่ี่ลู เพ่�อเพ่�มเสถึย่ั่รภาพแลูะประสทิี่ธภิาพ 
ของกระบวนการผลูิต 

การตรวจสอบค่ณภาพอากาศใชั้อ่ปกรณ์ตรวจว่ดำค่ณภาพอากาศ 
จากปลู�องแบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง (Continuous Emission  
Monitoring System, CEMs) แลูะพ่ฒนาแอพพลูิเคชั่�น PI Vision  
สำาหรบ่ตดิำตามแลูะเฝ้่าระวง่คณ่ภาพอากาศจากปลู�องระบายั่แบบเรียั่ลูไที่ม์  
เพ่�อแจ้งเตือนหากม่เหต่ที่่�จะเกิดำความเส่�ยั่งไดำ้ตลูอดำเวลูา

ปี 2564 SCGP เริ�มดำำาเนินโครงการศ่กษาสารดูำดำซ่บที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ  
ต�อการลูดำค�าการปลู�อยั่ SOx แลูะการประยั่่กต์ใชั้งานจริงในโรงงาน  
โดำยั่ศก่ษาความสม่พน่ธ์ของค่ณสมบติ่ต�างๆของสารดูำดำซ่บ เชั�น พ่�นที่่�ผวิ  
ขนาดำแลูะปริมาณรูพร่น ปริมาณที่่�ว�องไวต�อปฏิิกิริยั่า (number of  
active sites) ต�อความสามารถึในการดำ่กจ่บ SOx เพ่�อลูดำปัญหาการ 
ปลูดำปลู�อยั่ SOx จากปลู�องระบายั่อากาศ แลูะลูดำต้นท่ี่นการใช้ัสารดำดูำซ่บ  
นอกจากน่�ยั่่งศ่กษาการใชั้สารดำูดำซ่บประเภที่ lime mud ซ้�งเป็นกาก 
ของเส่ยั่ภายั่ในอ่ตสาหกรรม เพ่�อประโยั่ชัน์ในการจ่ดำการของเส่ยั่แลูะ 
ลูดำต้นท่ี่นการกำาจ่ดำตามหลู่กเศรษฐกิจหม่นเวียั่น โดำยั่ผลูการศ่กษาท่ี่� 
ไดำ้จะถึูกนำามาที่ดำลูองยั่ืนยั่่นในระดำ่บ CFB Pilot scale แลูะจ่ดำที่ำาเป็น  
optimization model เพ่�อใช้ัเป็นแนวที่างการใช้ัสารดำดูำซ่บแต�ลูะประเภที่  
ในสภาวะหน้างานในโรงงานจริงต�อไป โดำยั่คาดำว�าประหยั่่ดำค�าใชั้จ�ายั่ไดำ้  
1-11 ลู้านบาที่ต�อปี

SCGP ม่�งพ่ฒนานว่ตกรรม โดำยั่เฉพาะอยั่�างยั่ิ�งการตรวจว่ดำมลูภาวะ 
อากาศแลูะกลูิ�นรบกวนท่ี่�เกดิำจากโรงงานอต่สาหกรรม ปี 2564 ศนูย์ั่พฒ่นา 
นวต่กรรมแลูะเที่คโนโลูยั่ ่หน�วยั่งาน Technology and Digital Platform 
บริษ่ที่ SCGP ผู้คิดำค้นแลูะประดำิษฐ์นว่ตกรรม DOM (Detect Odor &  
Monitoring) ระบบการตรวจวด่ำแลูะเฝ้่าระวง่มลูภาวะอากาศแลูะกลูิ�นแบบ 
ครบวงจร ซ้�งได้ำรบ่รางวลู่นวต่กรรมแห�งชัาติด้ำานการออกแบบผลูติภ่ณฑ์์  
แลูะบริการประเภที่การออกแบบบริการในปี 2563 จง้ไดำ้ร�วมก่บโรงงาน 
ผลูติกระดำาษสยั่ามคราฟูท์ี่ แลูะผลูติภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ ที่่�อำาเภอบ้านโป่ง  
จง่หวด่ำราชับรี่ แลูะที่่�วง่ศาลูา จง่หวด่ำกาญจนบ่รี ตดิำต่�ง DOM เพ่�อเฝ้่าระวง่ 
แลูะควบคม่มลูภาวะอากาศแลูะกลูิ�นท่ี่�เกดิำจากการดำำาเนนิงาน พบว�าใช้ังาน 
ไดำ้ด่ำแลูะม่ประสิที่ธิภาพสูง ซ้�ง SCGP จะขยั่ายั่ผลูความสำาเร็จน่�ไปยั่่ง 
พ่�นที่่�โรงงานอื�นของ SCGP ต�อไป

จัดการค่ณภาพอากาศ
ดำ้วยั่เที่คโนิโลยั่่อยั่่างติ่อเนิื�อง

SCGP ดำำาเนินการบำาบด่ำนำ�าจากกระบวนการผลูติของโรงงานก�อนปลู�อยั่ออก
สู�สิ�งแวดำลู้อม โดำยั่ตรวจวด่ำค่ณภาพนำ�าอยั่�างสมำ�าเสมอแลูะกำาหนดำค�าควบคม่
ค่ณภาพนำ�าภายั่ในองค์กรที่่�เข้มงวดำกว�ามาตรฐานที่างราชัการก�อนปลู�อยั่สู�
แหลู�งนำ�าธรรมชัาติ ระบบบำาบ่ดำรวม การนิคมอ่ตสาหกรรม หร่อส�งให้ 
เกษตรเพ่�อใช้ัในการเพาะปลูกู รวมถึง่ตรวจตดิำตามคณ่ภาพนำ�าในแหลู�งนำ�า 
ธรรมชัาติก�อนแลูะหลู่งโรงงาน โดำยั่การตรวจว่ดำค�าพารามิเตอร์ต�างๆ  
รวมถึง่ค�าของแข็งท่ี่�งหมดำท่ี่�ลูะลูายั่ในนำ�า (TDS) ด้ำวยั่วิธ่มาตรฐาน เพ่�อใช้ั 
แบ�งประเภที่ค่ณภาพของแหลู�งร่บนำ�า ที่ำาให้ม่�นใจว�านำ�าที่่�ผ�านการบำาบ่ดำ 
แลู้วไม�ส�งผลูกระที่บต�อธรรมชัาติแลูะแสดำงถึง่ความพยั่ายั่ามของบริษ่ที่ 
ในการปร่บปร่งค่ณภาพนำ�าอยั่�างต�อเนื�อง

SCGP ศก่ษาเที่คโนโลูยั่ใ่หม� ๆ เพ่�อเพ่�มประสิที่ธภิาพการบำาบ่ดำอยัู่�เสมอ  
จด่ำการฝึ่กอบรมเก่�ยั่วกบ่การที่ำางานของระบบบำาบ่ดำนำ�าเสย่ั่ประเภที่ต�าง ๆ   
ให้ก่บพน่กงานท่ี่�เก่�ยั่วข้องเป็นประจำาท่ี่กปีแลูะสน่บสน่นให้พน่กงาน 
เข้าร�วมการอบรมเร่�องสิ�งแวดำลู้อมที่่�จ่ดำข้�นโดำยั่ภาคร่ฐแลูะภาคเอกชัน  
เพ่�อให้พน่กงานไดำ้ม่โอกาสร่บรู้ถึ่งเที่คโนโลูยั่่ใหม� ๆ แลูะสามารถึนำามา 
ประยั่่กต์ใชั้ในการปร่บปร่งงานให้ดำ่ยั่ิ�งข้�น

SCGP เลูอืกเที่คโนโลูยั่ก่ารบำาบ่ดำนำ�าประสทิี่ธภิาพสงู โดำยั่การติดำต่�งระบบ 
บำาบด่ำแบบไร้อากาศในโรงงานที่่�งท่ี่�อยัู่�ในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศ เริ�มต้น 
จาก บริษ่ที่ Vina Kraft Paper Co., Ltd ประเที่ศเวียั่ดำนาม แลูะ 
ขยั่ายั่ผลูไปยั่ง่โรงงานต�าง ๆ อาทิี่ บริษ่ที่สยั่ามคราฟูอต่สาหกรรม จำากด่ำ  
(โรงงานบ้านโป่งแลูะโรงงานวง่ศาลูา) รวมถ่ึงโรงงานในประเที่ศฟิูลิูปปินส์ 
แลูะอนิโดำนเิซียั่ ชั�วยั่ลูดำค�าความสกปรกของนำ�าก�อนเข้าสู�ระบบบำาบ่ดำแบบ 
ใช้ัอากาศ เพ่�มประสทิี่ธภิาพการบำาบด่ำได้ำด่ำยั่ิ�งข้�น อก่ท่ี่�งยั่ง่ชั�วยั่ลูดำพลูง่งาน 
แลูะม่ผลูพลูอยั่ได้ำเป็นก๊าซชีัวภาพนำาไปใช้ัเป็นเช่ั�อเพลูงิที่ดำแที่นในการผลิูต 
ไอนำ�าแลูะไฟูฟู้า

การบัำาบััดน้ำาที่ิ้ง
(Wastewater Treatment)
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ผลการดำาเนินงาน
เพ้�อคืว�มยั�งยืน
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การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่่�สำาคัญติ่าง ๆ ในิปี 2564 ม่

เก่�ยวกับัรายงานฉุบัับัน่้
SCGP จ่ดำที่ำาารายั่งานการพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนเป็นประจำาปีที่่กปี ต่�งแต�ปี 2562 ม่ว่ตถึ่ประสงค์เพ่�อเผยั่แพร�ผลูการดำำาเนินงานในดำ้านเศรษฐกิจ ส่งคม  
แลูะสิ�งแวดำลู้อม ต�อผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ ซ้�งรายั่งานฉบ่บน่�ครอบคลู่มระยั่ะเวลูา ต่�งแต�ว่นที่่� 1 มกราคม ถึ่ง 31 ธ่นวาคม 2564

ขอบัเขติการรายั่งานิ
ข้อมูลูที่่�นำาเสนอในรายั่งานฉบ่บ ประกอบไปดำ้วยั่ ผลูการดำำาเนินงานดำ้าน 
การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนใน 2 ธ่รกิจหลู่กของ SCGP ประกอบดำ้วยั่ ธ่รกิจ 
บรรจ่ภ่ณฑ์์ แลูะธ่รกิจเยั่ื�อแลูะกระดำาษ ท่ี่�งน่� ผลูการดำำาเนินงานดำ้าน 
การพ่ฒนาอยั่�างยั่่�งยั่ืนท่ี่�นำาเสนอในรายั่งานฉบ่บน่�เป็นข้อมูลูท่ี่�อยูั่�ใน 
ความร่บผิดำชัอบของ SCGP แลูะผู้บริหาร SCGP พ่จารณาแลู้วเห็นว�า 
ม่ความเก่�ยั่วข้องแลูะสร้างค่ณค�าให้แก�ผู้ม่ส�วนไดำ้เส่ยั่ที่่กฝ่่ายั่ โดำยั่ในปีน่� 
ม่การเปลู่�ยั่นแปลูงข้อมูลูท่ี่�ไดำ้รายั่งานไปแลู้วในรายั่งานการพ่ฒนา 
ที่่�ยั่่�งยั่ืนประจำาปี 2563 ดำ่งน่�

1. หน้า 65 ผลูการดำำาเนินงานดำ้านเศรษฐกิจ ห่วข้อ ผลูประโยั่ชัน์ 
ของพน่กงาน ประกอบดำ้วยั่ เงินเดำือน ค�าจ้าง สว่สดำิการ ค�าใชั้จ�ายั่ 
โครงการสมที่บเงินแลูะโครงการผลูประโยั่ชัน์ที่่�กำาหนดำไว้ ในปี 2563  
แก้ไขจาก 10,604 เป็น 10,603 (ลู้านบาที่)
2. หน้า 84 รางว่ลูแห�งความภาคภูมิใจ ปี 2563 ห่วข้อ รางว่ลูระดำ่บโลูก  
WorldStar Packaging Awards 2020 แก้ไขจาก 4 เป็น 3 รางว่ลู
3. หน้า 77 บริษท่ี่ท่ี่�อยัู่�ในขอบเขตของรายั่งานการพฒ่นาท่ี่�ยั่่�งยืั่น ประจำาปี  
2563 ห่วข้อ ส่ดำส�วนการถึือห่้นของบริษ่ที่พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ  
แก้ไขจากร้อยั่ลูะ 38 เป็นร้อยั่ลูะ 52

เข้าถึือห่้นในส่ดำส�วนร้อยั่ลูะ 85 ใน Deltalab ซ้�งเป็นบริษ่ที่ที่่�ม่ความ 
เชีั�ยั่วชัาญด้ำานวส่ด่ำอป่กรณ์ที่างการแพที่ย์ั่ท่ี่�จดำที่ะเบ่ยั่นในประเที่ศสเปน 

ธันวาคม  

2564 

ออกห่้นกู้เป็นคร่�งแรกในว่นที่่� 1  
เมษายั่น 2564 โดำยั่เป็นห่้นกู ้ 
คร่�งท่ี่� 1/2564 มูลูค�าเสนอขายั่ 
ไม�เกิน 5,000 ลู้านบาที่ แลูะห่้นกู้ 
สำารองเพ่�อการเสนอขายั่เพ่�มเติม 
มลููค�าไม�เกนิ 500 ลู้านบาที่ ภายั่ใต้ 
โครงการห่้นกู้ อายั่่ 2 ปี วงเงิน 
รวมที่่�งสิ�นไม�เกิน 40,000 ลู้านบาที่ 

2564 
ก่มภาพันธ์ 

เข้าซ่�อห่้นในส่ดำส�วนร้อยั่ลูะ 75  
ใน Intan Group ซ้�งเป็นหน่�งใน 
ผู้ผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์กลู�องลููกฟููก 
ในประเที่ศอินโดำน่เซียั่

2564 
สิงหาคม 

เข้าซ่�อห้่นในสด่ำส�วนร้อยั่ลูะ 100 ใน  
Go-Pak

2564 
มกราคม

เข้าซ่�อห่้นในส่ดำส�วนร้อยั่ลูะ 70  
ใน Duy Tan ซ้�งเป็นผู้ผลูิตสินค้า 
บรรจ่ภ่ณฑ์์พลูาสติกแบบคงรูป  
(Rigid Packaging) ชั่�นนำาใน 
ประเที่ศเวียั่ดำนาม

2564 
กรกฎาคม 

ขยั่ายั่กำาลู่งการผลูิตบรรจ่ภ่ณฑ์์ 
แบบกดำข้�นรูปดำ้วยั่ความร้อน  
(Thermoform) สายั่การผลูิตที่่�  
7 พร้อมดำ้วยั่คลู่งสินค้าใหม�ของ  
Visy Packaging Thailand  
ส�งผลูให้กำาลู่งการผลูิตรวมเพ่�ม 
ข้�น 347 ลู้านชัิ�น

2564 
ม่นาคม 

เข้าซ่�อห้่นเพ่�มเติมในสด่ำส�วนร้อยั่ลูะ  
20 ใน Visy Packaging Thailand  
ส�งผลูให้ SCGP ม่สด่ำส�วนการถึอืห้่น 
ใน Visy Packaging Thailand  
เพ่�มข้�นจากเดำิมร้อยั่ลูะ 80 เป็น 
ร้อยั่ลูะ 100

2564 
สิงหาคม 

ลูงที่่นขยั่ายั่กำาลู่งการผลูิตของ 
บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหารจากกระดำาษ 
เพ่�มข้�น 1,615 ลู้านชัิ�นต�อปี ท่ี่� 
โรงงานบ้านโป่ง ประเที่ศไที่ยั่ แลูะท่ี่� 
โรงงาน Binh Duong ประเที่ศ 
เวียั่ดำนาม ขยั่ายั่กำาลู่งการผลูิต 
บรรจภ่่ณฑ์์อาหารจากเยั่ื�อธรรมชัาติ 
เพ่�มข้�น 223 ลู้านชิั�นต�อปี ท่ี่�โรงงาน 
ว่งศาลูา ประเที่ศไที่ยั่ คาดำว�าจะ 
เริ�มดำำาเนินการผลูิตได้ำในไตรมาส 
ที่่� 2 ของปี 2565

2564 
พฤษภาคม

2564 ลูงท่ี่นสร้างฐานการผลูิต 
กระดำาษบรรจ่ภ่ณฑ์์ใหม�ที่างตอน 
เหนือของประเที่ศเวียั่ดำนามโดำยั่ 
บริษ่ที่Vina Kraft Paper ซ้�ง 
อยัู่�ในระหว�างข่�นตอนการศ่กษา
ผลูกระที่บที่างสิ�งแวดำลู้อม โดำยั่
คาดำว�าจะพร้อมดำำาเนินการผลูิต
ไดำ้ในชั�วงต้นปี 2567

2564 
กันยายน 
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แนวที่างการรายั่งานสอดำคลู้องก่บแนวที่างของ Global Reporting  
Initiative (GRI) ฉบ่บ GRI Standards ที่่�ระดำ่บความครบถึ้วนตาม 
ต่วชัี�ว่ดำหลู่ก (Core) แสดำงในหน้า 109-110 นำาเสนอความก้าวหน้า 
การปฏิิบ่ติงานตามเกณฑ์์ข่�นสูงส่ดำของข้อตกลูงโลูกแห�งสหประชัาชัาติ  
(UNGC) ในหน้า 111 การดำำาเนินงานตามแนวที่าง Task Force on 
Climate related Financial Disclosures (TCFD) ในหน้า 112 แลูะ
การดำำาเนินการเพ่�อเป้าหมายั่การพ่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืน (SDGs) ในหน้า 35 
รวมถึ่งการดำำาเนินการตามแนวที่างของ Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) ในหน้า 113
ข้อมูลดำ้านิเศรษฐกิจ ครอบคลู่มผลูการดำำาเนินการของบริษ่ที่ยั่�อยั่  
การร�วมค้า บริษ่ที่ร�วมแลูะบริษ่ที่อื�น ท่ี่�งในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศ เพ่�อให้ 
สอดำคลู้องกบ่รายั่งานประจำาปี ยั่กเว้นการรายั่งานด้ำานเศรษฐกิจหม่นเวียั่น 
ที่่�ยั่่งไม�รวมบริษ่ที่ต่�งใหม� (น้อยั่กว�า 3 ปี) แลูะบริษ่ที่ที่่�ไดำ้ควบรวมกิจการ  
(น้อยั่กว�า 4 ปี)

ข้อมูลดำ้านิสิ�งแวดำล้อม สุขภาพัและความปลอดำภัยั่ ครอบคลู่ม 
ผลูการดำำาเนินการของบริษ่ที่ยั่�อยั่ที่่�ม่ส่ดำส�วนการถึือห้่นต่�งแต�ร้อยั่ลูะ  
20 บริษ่ที่ร�วมท่ี่� SCGP ม่อำานาจในการบริหาร รวมท่ี่�งบริษ่ที่ยั่�อยั่  
*แลูะบริษ่ที่ร�วมท่ี่�ต้องการเปิดำเผยั่ข้อมลูู ที่่�อยัู่�ในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ  
ยั่กเว้นการรายั่งานค�าใชั้จ�ายั่ เงินลูงที่่น แลูะผลูประโยั่ชัน์ที่างดำ้าน 

ระบับับัริหารจัดำการเพั่�อความยั่ั�งยั่ืนิ
ระบบบริหารจ่ดำการเพ่�อความยั่่�งยืั่น เพ่�อให้ม่�นใจว�า SCGP ม่ระบบ 
บริหารจด่ำการเพ่�อความยั่่�งยั่นืที่่�ครอบคลูม่ท่ี่�วท่ี่�งองค์กร บริษ่ที่จ้งได้ำขอ 
การรบ่รองระบบบริหารจด่ำการของบริษ่ที่ในกลู่�มธ่รกจิ ตามมาตรฐานสากลู 
ต�าง ๆ เชั�น มาตรฐานระบบบริหารงาน ค่ณภาพ (ISO 9001 - Quality 
Management System) มาตรฐานระบบการจ่ดำการสิ�งแวดำลู้อม  
(ISO 14001 - Environmental Management System) มาตรฐานระบบ  
การจ่ดำการอาชัีวอนาม่ยั่แลูะความปลูอดำภ่ยั่ (OHSAS/TIS 18001/ISO 
45001) - Occupational Health and Safety Management System)  
แลูะมาตรฐานการจด่ำการป่าไม้อยั่�างยั่่�งยืั่น (FSC - Forest Stewardship  
Council) โดำยั่ในปี 2564 ม่บริษ่ที่ที่่�ไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานค่ณภาพร้อยั่ลูะ 93 มาตรฐานระบบการจ่ดำการสิ�งแวดำลู้อม
ร้อยั่ลูะ 82 มาตรฐานระบบการจ่ดำการอาชัีวอนาม่ยั่ แลูะความปลูอดำภ่ยั่
ร้อยั่ลูะ 73 แลูะมาตรฐานการจ่ดำการป่าไม้อยั่�างยั่่�งยั่ืนร้อยั่ลูะ 97

การรับัรองรายั่งานิ
ข้อมูลูผลูการดำำาเนินงานดำ้านเศรษฐกิจในรายั่งานฉบ่บน่�ไดำ้มาจากระบบ
การเกบ็ข้อมลููที่างบญ่ชีัเชั�นเด่ำยั่วกบ่รายั่งานประจำาปี โดำยั่ได้ำรบ่การสอบบ่ญชีั 
จากผู้สอบบ่ญชัีร่บอน่ญาต

ในส�วนของข้อมูลูผลูการดำำาเนินงานดำ้านสิ �งแวดำลู้อม ส่ขภาพแลูะ 
ความปลูอดำภ่ยั่ ได้ำม่การตรวจรบ่รองความถึกูต้องแลูะความสอดำคลู้อง 
ตามแนวที่างการรายั่งานของ GRI Standards โดำยั่บริษ่ที่ที่่�ปร้กษา 
ภายั่นอกตามที่่�กำาหนดำไว้ รายั่ลูะเอ่ยั่ดำในหน้า 106-107

รายงานฉบัับัน้�และฉบัับัที่้�ผ่่านมา

บัริษัที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
เลูขที่่� 1 ถึนนปูนซิเมนต์ไที่ยั่ บางซ่�อ 
กร่งเที่พฯ 10800

สอบัถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิมได้้ที่้�

สามารถด้าวน์โหลด้
ได้้จากเว็บัไซติ์ข้อง SCGP

โที่รศัพัที่์ : +66 2586 1227-8

E-mail : scgpackaging@scg.com

Website : www.scgpackaging.com

สิ�งแวดำลู้อมแลูะการลูะเมิดำแลูะค�าปรบ่ที่างด้ำานกฎหมายั่ท่ี่�จะรายั่งานข้อมูลู 
เฉพาะในประเที่ศเที่�าน่�น ท่ี่�งน่�ยั่่งไม�รวมบริษ่ที่ต่�งใหม� (น้อยั่กว�า 3 ปี)  
แลูะบริษ่ที่ท่ี่�ไดำ้ควบรวมกิจการ (น้อยั่กว�า 4 ปี) โดำยั่ม่รายั่ชั่�อบริษ่ที่ 
ดำ่งแสดำงในหน้า 104-105 
ข้อมลูด้ำานิสงัคม (นอกเหนอืจาก สขุภาพัและความปลอดำภยัั่) ครอบคลูม่ 
ผลูการดำำาเนินการของบริษ่ที่ยั่�อยั่ การร�วมค้า บริษ่ที่ร�วมแลูะบริษ่ที่อื�น  
ที่่�งในประเที่ศแลูะต�างประเที่ศเพ่�อให้สอดำคลู้องก่บรายั่งานประจำาปี

*บริษ่ที่ยั่�อยั่ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. เปิดำเผยั่ข้อมูลูดำ้าน 
สิ�งแวดำลู้อม ส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ ก�อนเกณฑ์์การรายั่งานข้อมูลู 
ด้ำานสิ�งแวดำลู้อม สข่ภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ท่ี่�บริษ่ที่กำาหนดำ แลูะรวมถึง่ 
ข้อมูลูดำ้านส่งคมอื�น ๆ เนื�องจากม่การใชั้ข้อมูลูของ PT Fajar Surya  
Wisesa Tbk. ในปี 2563 กำาหนดำเป้าหมายั่ลูดำการปลู�อยั่ก๊าซ 
เร่อนกระจกแลูะการปลู�อยั่มลูพ่ษที่างอากาศ
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่่�ยั�งยืน
SCGP 2564 (ประเที่ศไที่ยั่)

ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

ปรมิาณการผลิตและการใช้วัตถึ่ดิบั

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

610

610 
630

610 
3501

6c

6a, 6b

6a, 6b

0.1

2.4.4

GRI 301-1

GRI 301-2

GRI 301-1

3,411

5,224

2,887

NA

2560 THSI

3,439

5,483

2,550

NA

2561 Ecovadis

3,359

6,405

4,003

NA

3,480

4,507

1,909 

2,573 

2563 Circulytics

3,442

5,177

2,597 

NA

2562 CSA
2021

GRI
Standard2564

ปริมาณการผลูิต (พ่นต่น)

ปริมาณว่ตถึ่ดำิบที่่�งหมดำ (พ่นต่น) EN0.1

ปริมาณวต่ถึดิ่ำบจากวส่ด่ำท่ี่�นำากลูบ่มาใช้ัใหม� (พ่นต่น) EN0.1

ปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่หม่นเวียั่น (พ่นต่น) EN0.1

ปรมิาณการปล�อยกา๊ซเรอ่นกระจก

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4
32.6

25.4
32.6

32.6

25.4
32.6

25.4
32.6

32.6

25.2 
32.6

25.2 
32.6

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610 
305

610 
305

2.3.1

2.3.2

2.5.9

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-5

GRI 305-5

THSI

2.58

0.38

2.96

NA

0.45

13.2

0.86

3.41

0.99

2561 Ecovadis Circulytics2563

2.66

0.26

2.92

NA

0.43

12.8

0.87

3.35

1.00

2.53

0.38

2.91

NA

0.49

14.4

0.85

3.40

0.99

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

2.81

0.21

3.02

NA

0.37

11.0

0.89

3.39

1.00

2.52

0.27

2.79

1.30

0.14

4.6

0.80

2.86

0.82

ก๊าซเรอ่นกระจก Scope 1 (ลู้านต่นคารบ์อนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1,*

ก๊าซเรอ่นกระจก Scope 2 (ลู้านต่นคารบ์อนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1,*

ก๊าซเรอ่นกระจก Scope 1+2 (ลู้านต่นคารบ์อนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1

ก๊าซคารบ์อนไดำออกไซดำจ์ากการเผาไหม้เชั่�อเพลูิงชัวีมวลู 
(ลู้านต่นคารบ์อนไดำออกไซดำเ์ที่่ยั่บเที่�า)

ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บปี 2563 
(ลู้านต่นต่นคารบ์อนไดำออกไซดำเ์ที่่ยั่บเที่�า) EN1.1

ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บปี 2563  (%)

ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจกต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(ต่นคารบ์อนไดำออกไซดำเ์ที่่ยั่บเที่�าต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์)

เป้าหมายั่ปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก เมื�อเที่่ยั่บก่บปี
ฐาน 2563 (ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า) EN1.1

เปา้หมายั่ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจก (ต่น CO2 ต�อต่น
ผลูิตภ่ณฑ์์)

ปริมาณวัตถึ่ดิบัจากวัสด่ที่่�นำากลับัมาใช้ใหม�
และวัตถึ่ดิบัจากวัสด่หม่นเวียน

พันตัน
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ปริมาณเช่้อเพลิงที่ดแที่น

สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงจ�ก 
วัสดุเห้ลือใชื่้ห้มุนเวยีนได้

สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงจ�ก 
วัสดุเห้ลือใชื่้ห้มุนเวยีนไม่ได้

13.29%
สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงชื่วีมวล

16.15%

70.56%

ปริมาณการใชั้พลู่งงาน (เพตะจูลู) EN2,*

ปริมาณความร้อนแลูะไอนำ�า (เพตะจูลู) EN2,*

ปริมาณเชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น (เพตะจูลู) EN2

• เชั่�อเพลูิงหม่นเวียั่นไดำ้ที่่�งหมดำ*
• เชั่�อเพลูิงชัีวมวลู
• เชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้หม่นเวียั่นไดำ้
• เชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้หม่นเวียั่นไม�ไดำ้

ส่ดำส�วนการใชั้เชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น (%) EN2

ปริมาณการใชั้เชั่�อเพลูิงสิ�นเปลูือง (เพตะจูน)*

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)

ปรมิาณการใช้พลังงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4
25.4
25.4
25.4

25.4

NA

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630
2.3.3

2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-3

THSI

40.97

39.58

10.76
0.96
9.80
1.08

29.9

NA

2561 Ecovadis Circulytics2563

40.79

39.87

10.40
1.59
8.81
1.94

31.0

NA

41.41

40.18

12.40
2.31
10.09
1.90

35.6

26.31

40.83

39.45

11.20
1.39
9.81
0.89

30.6

NA

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

40.39

39.13

9.50
0.95
8.55
1.25

27.5

NA

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลดลง
เมื�อเที่่ยบักับักรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2550 (ปี 2560-2563)

และเที่่ยบักับัปี 2563 (ปี 2564)
%

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกต�อตันผลิตภัณฑ์

ตันคื�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�ต่อตัน

สัดสว่นก�รใชื่้ 
เชื่่อ้เพลิงทดแทน

2564

35.6%
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ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 1000 mg/L) 
 (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 1000 mg/L)
 (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปรมิาณนำ้าจากภายนอกและค่ณภาพนำ้า

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

3260 
610 
630

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

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

THSI

65.49

21.10

44.00

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2561 Ecovadis Circulytics2563

54.77

17.08

30.64

0.00

0.42

0.00

7.00

0.00

0.00

54.05

18.17

35.45

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

61.32

19.50

41.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

67.20

21.76

44.97

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

ปริมาณพลู่งงานไฟูฟู้า (กิกะว่ตต์ชั่�วโมง) EN2,*

ปริมาณการขายั่ไฟู (เพตะจูลู)*

 
ปริมาณการใชั้พลู่งงานที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูลู)

ปริมาณการใชั้พลู่งงานที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2550 (%)
 
ปริมาณการใชั้พลู่งงานต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ (จิกกะจูลูต�อต่น
ผลูิตภ่ณฑ์์)
  
เป้าหมายั่การใชั้พลู่งงานเมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 
2550 (เพตะจูลู)  
 
เป้าหมายั่การใชั้พลู่งงาน (จิกกะจูลูต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์)

ปรมิาณการใช้พลังงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4

25.4

25.2

25.2

610
305
630

610
305

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305

610
305

2.3.3

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 302-4

THSI

385.06

0.07

3.67

8.2

11.91

44.64

12.98

2561 Ecovadis Circulytics2563

256.42

0.45

2.31

5.4

12.14

43.10

12.83

341.24

0.35

2.45

5.6

11.89

43.86

12.60

383.87

0.15

3.76

8.4

11.86

44.59

12.95

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

351.00

NA

3.03

7.0

11.84

43.42

12.73

ปริมาณนำ้าจากภายนอกที่่�ลดลง
เมื�อเที่่ยบักับักรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2557

%
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ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 1000 mg/L) ท่ี่�อยูั่�ใน 
 Water Stress Area (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าอื�น ๆ (ค�า TDS มากกว�า 1000 mg/L) ที่่�อยูั่�ใน 
 Water Stress Area (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,* 

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ 
ปีฐาน 2557 (ลู้านลููกบาศก์เมตร)

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ 
ปีฐาน 2557 (%)

ปริมาณนำ�ากลู่บมาใชั้ (ลู้านลููกบาศก์เมตร)*

ส่ดำส�วนนำ�ากลู่บมาใชั้ (%)

ปริมาณการใชั้นำ�าจากภายั่นอกต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ (ลููกบาศก์
เมตรต�อต่น)

เป้าหมายั่ปริมาณการใชั้นำ�าเมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2557 (ลู้านลููกบาศก์เมตร)

เป้าหมายั่ปริมาณการใชั้นำ�า (ลู้านลููกบาศก์เมตรต�อต่น)

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าผิวดำิน (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าใต้ดำิน (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าที่ะเลู (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� ผู้ให้บริการ แลูะผู้ใชั้รายั่อื�น 
(ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� ผู้ใชั้รายั่อื�น (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่�งหมดำ (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 1000 
mg/L) (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 
1000 mg/L) (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 
1000 mg/L) ที่่�อยัู่�ใน Water Stress Area 
(ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 
1000 mg/L) ที่่�อยัู่�ใน Water Stress Area
 (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*
 
ปริมาณ BOD (ต่น) EN3

ปริมาณ COD (ต่น) EN3

ปริมาณ TSS (ต่น) EN3

ปรมิาณนำ้าจากภายนอกและค่ณภาพนำ้า

ข้อมูลการดำาเนินงาน

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610 

3260
610 

3260
610

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

 

 

 
2.3.4

  
2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

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 303-4
 

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

 
GRI 303-4

 GRI 303-4

 

 

THSI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.96

4.32

7.07

9.75

19.05

 
68.45

 
19.91

NA
  
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

214
 

5,074

792

2561 Ecovadis Circulytics2563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.07

16.81

8.97

14.08

16.31

 
65.84

 
19.60

30.84
  

1.16

0.00

4.69

4.62

36.69

4.31

32.39

0.00

0.00

 

153
 

3,623

505

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.02

19.40

10.33

16.00

15.53

 
67.01

 
19.27

42.60
  

0.00

0.00

3.91

3.81

46.51

7.16

39.35

0.00

0.00

 

172
 

4,103

440

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

 

 

25.2

 
25.2

 
25.4
  

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4
 

25.4

25.4

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

7.12

10.40

8.39

12.04

17.82

 
68.44

 
19.88

NA
  
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

147
 

4,224

572

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.53

-0.80

6.12

8.35

19.70

 
66.67

 
19.54

NA
  
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

355
 

5,899

965

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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ปรมิาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ (พ่นต่น) EN4,*

ปรมิาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(กิโลูกร่มต�อต่น)

ปรมิาณการจ่ดำการของเส่ยั่อ่นตรายั่ EN4 

• การใชั้ซำ�า/การใชั้ใหม�/การนำากลู่บมาใชั้ประโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
/การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน (พ่นต่น)

• การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน (พ่นต่น) 

• การฝ่งักลูบ (ต่น)

ปรมิาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ที่่�จ่ดำเก็บในพ่�นที่่�จ่ดำเก็บ ณ สิ�นปี 
(พ่นต่น) EN4

ปรมิาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ (พ่นต่น) EN4,*

ปรมิาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(กิโลูกร่มต�อต่น) 

ปรมิาณการจ่ดำการของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ EN4 

• การใชั้ซำ�า/การใชั้ใหม�/การนำากลู่บมาใชั้ประโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
/การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน (พ่นต่น)

• การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน (พ่นต่น) 

• การฝ่งักลูบ (ต่น)

ปรมิาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ที่่�จ่ดำเก็บในพ่�นที่่�จ่ดำเก็บ 
ณ สิ�นปี (พ่นต่น) EN4

ออกไซดำข์องไนโตรเจน (พ่นต่น) EN5

ออกไซดำข์องไนโตรเจน โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติ
อยั่�างต�อเนื�อง (พ่นต่น) EN5,*

ออกไซดำข์องซ่ลูเฟูอร์ (พ่นต่น) EN5

ออกไซดำข์องซ่ลูเฟูอร์ โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติ
อยั่�างต�อเนื�อง (พ่นต่น) EN5,*

ปรมิาณฝ่่น่ (พ่นต่น) EN5

ปรมิาณฝ่่น่ โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง 
(พ่นต่น) EN5,*

ค�าใชั้จ�ายั่ดำ้านสิ�งแวดำลู้อม (ลู้านบาที่) 

เงนิลูงที่่นดำ้านสิ�งแวดำลู้อม (ลู้านบาที่)

ผลูประโยั่ชันจ์ากการลูงที่่นดำ้านสิ�งแวดำลู้อม 
(ลู้านบาที่) EN6

จำานวนการลูะเมิดำขอ้ผูกพ่นธท์ี่างกฎหมายั่
/ขอ้บ่งค่บ (คร่�ง) EN7

จำานวนเงนิค�าปร่บการลูะเมิดำขอ้ผูกพ่นธท์ี่างกฎหมายั่
/ขอ้บ่งค่บ (บาที่) EN7

จำานวนเงนิชัดำเชัยั่ที่่�ตอ้งจ�ายั่จากการลูะเมิดำขอ้ผูกพ่นธท์ี่าง
กฎหมายั่/ขอ้บ่งค่บ (บาที่) EN7

การจัดการของเส่ย/สารมลพษิที่างอากาศ/ค�าใช้จ�ายและเงนิที่่นด้านสิ�งแวดลอ้ม/การละเมิดขอ้ผูกพันที่างกฎหมาย ขอ้บัังคับั

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.2.3

2.2.3

2.2.3

2.2.4

2.2.4

2.2.4

610
630

610

610
3501

610

610

610
610
630

610

610
3501

610

610

610

610

610

610

610

610

610

610

6e

6d

6e

6d

GRI 306-3

GRI 306-4
GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 306-3

GRI 306-5
GRI 306-4

GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 305-7

GRI 305-7

GRI 305-7

GRI 307-1

GRI 307-1

GRI 307-1

THSI

1.61

0.47

1.24

0.32

0.00

NA

1,065.08

309.74

1,011.10

0.40

0.00

NA

2.86
 

NA 

2.20

 NA 

0.39
 

NA 

722

347

19

0

0

0

2561 Ecovadis Circulytics2563

2.66

0.79

2.66

0.02

0.77

0.11

1,042.74

310.44

1,064.32

0.00

0.00

123.63

2.97

3.12 

2.57

 2.28 

0.31

0.64 

742

330

8

0

0

0

2.98

0.86

2.94

0.01

0.00

0.14

1,108.77

318.60

1,129.30

0.00

0.00

103.10

NA

3.14 

NA

 1.99 

NA

0.52 

739

512

70

0

0

0

2.00

0.58

1.77

0.06

0.00

0.13

1,053.91

306.19

1,074.48

0.28

0.00

145.22

2.48
  
NA 

1.81

 NA

0.34

NA 

681

383

17

0

0

0

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

1.03

0.30

0.74

0.27

1.00

NA

1,025.32

300.56

1,044.21

1.32

0.00

NA

2.53
 

NA 

2.68

NA 

0.41
 

NA 

889

178

NA

0

0

0

%

สัดส�วนนำ้ากลับัมาใช้
ลูกบ�ศก์เมตรต่อตัน

ปรมิาณการใช้นำ้าจาภายนอกต�อตันผลิตภัณฑ์

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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ปรมิาณของเส่ยที่่�ถึูกแยกออกจากการกำาจัด - ประเที่ศไที่ย, GRI 306-4*

ของเส่ยไม�อันตราย
การใชั้ซำ�า
การใชั้ใหม�
การนำากลู่บมาใชัป้ระโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
การบำาบ่ดำ
ที่ั้งหมด

0.00
72,055.29

0.00
0.00

72,055.29

6,264.28
206,205.53

0.00
0.00

212,469.81

0.00
121,518.08

0.00
0.00

121,518.08

76.73
185,607.00

25.63
0.00

185,709.36

6,341.01
585,385.90

25.63
0.00

591,752.54

Onsite

ภายใน SCGP

Offsite 

ภายนอก SCGP

Factory In SCGP In SCG Out SCG

ของเส่ยอันตราย
การใชั้ซำ�า
การใชั้ใหม�
การนำากลู่บมาใชัป้ระโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
การบำาบ่ดำ
ที่ั้งหมด

0.00
2.82
0.00
0.00
2.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
49.76
0.00
0.00
49.76

21.36
625.17
87.34
0.00

733.87

21.36
677.75
87.34
0.00

786.45

ที่ั้งหมด
Total

ปรมิาณของเส่ยที่่�ถึูกส�งตรงไปเพ่�อกำาจัด - ประเที่ศไที่ย , GRI 306-5*

ของเส่ยไม�อันตราย
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน
การฝ่งักลูบ
การกำาจ่ดำโดำยั่วธิ่การอื�น ๆ 
ที่ั้งหมด

287,390.59
0.00
0.00
0.00

287,390.59

24,898.23
0.00
0.00
0.00

24,898.23

33,519.07
0.00
0.00
0.00

33,519.07

191,736.26
0.00
0.00
0.00

191,736.26

537,544.15
0.00
0.00
0.00

537,544.15

Onsite

ภายใน SCGP

Offsite 

ภายนอก SCGP

Factory In SCGP In SCG Out SCG

ของเส่ยอันตราย
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน
การฝ่งักลูบ
การกำาจ่ดำโดำยั่วธิ่การอื�น ๆ  
ที่ั้งหมด

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.25
0.00
0.00
0.00
6.25

2,143.85
9.67
0.00
0.00

2,153.52

2,150.10
9.67
0.00
0.00

2,159.77

กิโลกรัมตอ่ตัน

ปริมาณของเส่ยอันตรายต�อตันผลิตภัณฑ์
กิโลกรัมตอ่ตัน

ที่ั้งหมด
Total

2564 (ติันิ)

2564 (ติันิ)

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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2. การรายั่งานิปริมาณ
 2.1 การคำานวณปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำจากกระบวนการผลูิตโดำยั่ตรง (Scope 1)
   • เกิดำจากกระบวนการเผาไหม้
    • รายั่งานจากปริมาณการใชั้เชั่�อเพลูิง (ตามนำ�าหน่กหร่อปริมาตร) อาที่ิ ปริมาณนำ�าม่นหร่อก๊าซธรรมชัาติ x ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�อ้างอิงจาก 
องค์การบริหารจ่ดำการก๊าซเร่อน กระจก (องค์การมหาชัน) (TGO) กรณ่ที่่�นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change  
2006”, (IPCC)
    • รายั่งานจากปริมาณการใช้ัเช่ั�อเพลูงิ (ตามค�าความร้อน) อาทิี่ ปริมาณถึ�านหิน x ค�าความร้อนx ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�อ้างองิจาก TGO กรณท่่ี่� 
นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change 2006”, (IPCC)
 2.2 การคำานวณปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่อ้อม (Scope 2) จะรายั่งานจากปริมาณการซ่�อไฟูฟู้า ไอนำ�า x ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�อ้างอิง 
ค�าจาก TGO ผู้ผลูิตหร่อผู้ขายั่
3. การรายั่งานิการปล่อยั่ก๊าซเรือนิกระจก
 3.1 ครอบคลู่มถึ่งก๊าซ CO

2
 CH

4
 N

2
O HFCs PFCs แลูะ SF

6
 โดำยั่คำานวณแลูะแสดำงผลูในรูปก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าจากค�าศ่กยั่ภาพในการที่ำาให้เกิดำภาวะ

โลูกร้อน (Global Warming Potential : GWP) ที่่�กำาหนดำโดำยั่ IPCC
 3.2 ม่การใชั้ข้อมูลูปี 2563 ที่่�งธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ (รวม PT Fajar Surya Wisesa Tbk.) เพ่�อใชั้เป็นปีฐานในการกำาหนดำเป้าหมายั่ใหม�ในการลูดำ
การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกลูงรอ้ยั่ลูะ 20 ภายั่ในปี 2573 แลูะปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนยั่์ (Net Zero) ภายั่ในปี 2593

EN1 ก๊าซเร่อนกระจก

1. ผลูการดำำาเนินงานการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลูดำลูงในปี 2560 - 2563 (ธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่) เป็นผลูการดำำาเนินงานเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2550 แลูะไดำ้ม่ 
 การกำาหนดำเป้าหมายั่การลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกใหม�ในปี 2564 โดำยั่กำาหนดำให้ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�ลูดำลูงในปี 2564 เที่่ยั่บก่บปี 2563 (รวมธ่รกิจ 
 ในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ)

EN1.1

หมายั่ถึ่งปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกจากการดำำาเนินกิจการ ที่่�คำานวณตาม “แนวท�งก�รร�ยง�นและคืำ�นวณก๊�ซเร่อนกระจก” ของ WRI/ WBCSD GHG  
Emissions Protocol รวมถึ่ง calculation tool จาก The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) โดำยั่ม่หลู่กการดำ่งน่�
1. ขอบัเขติการรายั่งานิ
 1.1 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ตรง (Scope 1)
เกิดำจากกระบวนการผลูิตหรอ่กิจกรรมต�าง ๆ ที่่�ม่แหลู�งกำาเนิดำอยัู่�ในความดำูแลู ควบค่ม แลูะบรหิารจ่ดำการของบรษิ่ที่ หรอ่โรงงาน อาที่ิ การปลู�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจก 
ที่่�เกดิำข้�นจากการเผาไหม้ที่่�อยัู่�กบ่ที่่� การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกดิำข้�นจากการเผาไหม้ที่่�ม่การเคลูื�อนที่่� การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกดิำข้�นจากการร่�วไหลู การปลู�อยั่ 
ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นปฏิิกิรยิั่าเคม่ การปลู�อยั่คารบ์อนไดำออกไซดำท์ี่่�เกิดำจากการเผาไหม้ชัวีมวลู ก๊าซชัวีภาพ แลูะการเผา Lime Mud ที่่� Lime Kiln ให้ที่ำาการ 
รายั่งานแยั่กออกจาก Scope 1 เนื�องจากคารบ์อนที่่�ประกอบอยัู่�ในชัวีมวลู ก๊าซชัวีภาพ แลูะปูนขาวม่แหลู�งกำาเนิดำจากธรรมชัาติ
 1.2 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ออ้ม (Scope 2)
เกิดำจากการปลู�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจกที่างออ้มจากการใชั้พลู่งงาน ไดำ้แก� ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำจากการผลูิตไฟูฟูา้ ความรอ้น หรอ่ไอนำ�าที่่�ถึูกนำาเข้ามาจาก 
ภายั่นอกเพ่�อใชัง้านภายั่ในองคก์ร
 1.3 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ออ้ม (Scope 3) 
เกดิำจากการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่างอ้อมอื�น ๆ  ได้ำแก� ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�เกดิำข้�นจากกิจกรรมต�าง ๆ  นอกเหนอืจากท่ี่�ระบ่ในประเภที่ท่ี่� 1 แลูะประเภที่ท่ี่� 2 (อยัู่�ระหว�าง 
ศ่กษาแลูะเก็บรวบรวมขอ้มูลูในส�วน Transportation, Processing of sold products, Use of sold products, End-of-life treatment of sold products)

EN1 ก๊าซเร่อนกระจก

ปริมาณวต่ถึดิ่ำบท่ี่�งหมดำ แลูะปริมาณวต่ถึดิ่ำบจากวส่ด่ำท่ี่�นำากลูบ่มาใช้ัใหม� ปี 2560-2563 รายั่งานรวมข้อมลููปริมาณเศษกระดำาษท่ี่�เป็นวต่ถึด่ำบิสำาหรบ่โรงงานในต�างประเที่ศ  
ในข้อมูลูประเที่ศไที่ยั่ดำ้วยั่
สำาหร่บในปี 2564 แยั่กรายั่งานปริมาณว่ตถึ่ดำิบที่่�งหมดำ ปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่ที่่�นำากลู่บมาใชั้ใหม� แลูะปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่หม่นเวียั่น รายั่งานแยั่กตามที่่�ต่�ง 
ของโรงงานที่่�ม่การใชั้ว่ตถึ่ดำิบ

EN0.1

พันตัน

ปริมาณการจัดการของเส่ยอันตราย
โดยการเผาที่ำาลายโดยไม�ได้พลังงาน

พันตัน

ปริมาณการจัดการของเส่ยไม�อันตราย
โดยการเผาที่ำาลายโดยไม�ได้พลังงาน
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หมายั่ถ่ึงปริมาณสารมลูพ่ษที่างอากาศ อาที่ ิ ออกไซด์ำของไนโตรเจน ออกไซด์ำของซลู่เฟูอร์ แลูะฝ่่น่ท่ี่�เกดิำจากการเผาไหม้ต�าง ๆ แลูะเป็นองค์ประกอบอยัู่�ในกระบวนการผลูติ  
ซ้�งชันิดำของสารมลูพ่ษจะข้�นอยัู่�ก่บกระบวนการผลูิตของแต�ลูะหน�วยั่ปฏิิบ่ติการ โดำยั่อ้างอิงผลูแลูะวิธ่การตรวจว่ดำตามที่่�กฎหมายั่กำาหนดำ อาที่ิ US EPA หร่อมาตรฐาน 
เที่่ยั่บเที่�า
การรายั่งานปริมาณสารมลูพ่ษ โดำยั่การคำานวณปริมาณความเข้มข้นท่ี่�ได้ำจากการส่�มตรวจวด่ำสารมลูพ่ษท่ี่�ระบายั่จากปลู�อง (Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวด่ำ  
โดำยั่ห้องปฏิิบ่ติการที่่�ไดำ้ร่บการร่บรองแลูะข้�นที่ะเบ่ยั่นก่บกรมโรงงานอ่ตสาหกรรม ประกอบก่บอ่ตราการไหลูของลูมร้อนที่่�ปลู�อยั่แลูะชั่�วโมงการผลูิตของหม้อต้มไอนำ�า 
นอกจากน่�ย่ั่งม่การดำำาเนนิการตรวจวด่ำค�าการระบายั่มลูพ่ษจากปลู�องด้ำวยั่ระบบการตรวจวด่ำมลูพ่ษที่างอากาศจากปลู�องแบบอต่โนม่ตอิยั่�างต�อเนื�อง (Continuous Emission  
Monitoring Systems, CEMs) 
• กลู่�มธร่กจิกลู�องบรรจภ่่ณฑ์์ แลูะบรรจภ่่ณฑ์์พลูาสตกิ ดำำาเนนิการตรวจวด่ำค�าการระบายั่มลูพ่ษที่างอากาศจากปลู�องด้ำวยั่วิธก่ารส่�มตรวจวด่ำสารมลูพ่ษท่ี่�ระบายั่จากปลู�อง  
(Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจว่ดำโดำยั่ห้องปฏิิบ่ติการที่่�ไดำ้ร่บการร่บรองแลูะข้�นที่ะเบ่ยั่นก่บกรมโรงงานอ่ตสาหกรรม
• ปี 2564 กลู่�มธ่รกิจเยั่ื�อแลูะกระดำาษ เริ�มรายั่งานผลูการตรวจว่ดำค�าการระบายั่มลูพ่ษที่างอากาศจากปลู�องแบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง (Continuous Emission  
Monitoring System, CEMs) แลูะม่การใชั้ข้อมูลูปี 2563 ที่่�งธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ (รวม PT Fajar Surya Wisesa Tbk.) ดำ้วยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบ 
อ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�องเป็นข้อมูลูปีฐานในการกำาหนดำเป้าหมายั่การลูดำการปลู�อยั่มลูพ่ษที่างอากาศ
a. ปรมิาณออกไซดำข์องไนโตรเจน เที่�าก่บ 0.797 พ่นต่น
b. ปรมิาณออกไซดำข์องซ่ลูเฟูอร์ เที่�าก่บ 1.61 พ่นต่น
c. ปรมิาณฝ่่น่ เที่�าก่บ 0.35 พ่นต่น

EN5 มลพษิที่างอากาศ

EN6 สิที่ธิประโยชน์ที่างภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงที่่น (BOI) สำาหรับัโครงการด้านสิ�งแวดล้อม

EN7 จำานวน/ค�าปรับัหร่อเปรียบัเที่่ยบัปรับั ในกรณ่ของการละเมิด ข้อผูกพันธ์ที่างกฎหมาย/ข้อบัังคับัที่่�มากกว�า 10,000 เหรียญสหรัฐ

• การจ่ดำการนำ�า (ประกอบดำ้วยั่ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก นำ�าที่่�ผ�านการบำาบ่ดำก�อนปลู�อยั่สู�แหลู�งร่บนำ�าภายั่นอก แลูะนำ�าที่่�นำากลู่บมาใชั้ใหม�) เป็นการพ่จารณาประเมิน 
ประสิที่ธิภาพการนำานำ�าจากแหลู�งต�าง ๆ มาใชั้
• ปริมาณการด่ำงนำ�าจากภายั่นอก (Water withdrawal) หมายั่ถึง่ปริมาณนำ�าจากแหลู�งนำ�าดำบิต�างๆ มาใช้ัในกระบวนการผลูติ สำาน่กงาน การซ�อมบำารง่ แลูะสาธารณปูโภค  
โดำยั่แบ�งแหลู�งนำ�าดำิบออกเป็น 5 แหลู�ง คือ นำ�าผิวดำิน นำ�าใต้ดำิน นำ�าที่ะเลู นำ�าประปา นำ�าที่่�ถึูกผลูิตข้�นมาพร้อมก่บกระบวนการผลูิต ซ้�งไดำ้ข้อมูลูมาจากหลู่กฐานที่างบ่ญชัี  
หร่อการอ�านค�าจากมิเตอร์
• ค่ณภาพแหลู�งนำ�า หมายั่ถึ่ง ค่ณภาพนำ�าของแหลู�งนำ�าต�าง ๆ จากการตรวจว่ดำค�า TDS (Total Dissolved Solids) คือ ของแข็งลูะลูายั่ในนำ�า ดำ้วยั่วิธ่ตามมาตรฐาน  
เพ่�อใชั้ในการแบ�งประเภที่ค่ณภาพของแหลู�งนำ�า เป็น 2 ประเภที่ ดำ่งน่�
• นำ�าหม่นเวียั่น (Water recycle) หมายั่ถึ่ง ปริมาณนำ�าที่่�นำากลู่บมาใชั้ในที่่กกิจกรรมของโรงงานหลู่งผ�านกระบวนการปร่บปร่งค่ณภาพแลู้ว โดำยั่ไม�น่บรวมนำ�าที่่�ไม�ผ�าน 
การปร่บปร่งค่ณภาพ
• ค่ณภาพนำ�าที่ิ�ง (Effluent) หมายั่ถึ่งค่ณภาพนำ�าที่่�ปลู�อยั่ออกสู�ภายั่นอก อาที่ิ BOD COD แลูะสารแขวนลูอยั่ ที่่�ม่การตรวจว่ดำความเข้มข้นดำ้วยั่วิธ่การมาตรฐาน  
ประกอบก่บปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่�ปลู�อยั่สู�แหลู�งร่บนำ�าภายั่นอก
• ค่ณภาพแหลู�งร่บนำ�า หมายั่ถึ่ง ค่ณภาพของแหลู�งร่บนำ�าต�าง ๆ จากการตรวจว่ดำค�า TDS (Total Dissolved Solids) คือ ของแข็งลูะลูายั่ในนำ�า ดำ้วยั่วิธ่มารตรฐาน  
เพ่�อใชั้ในการแบ�งประเภที่ค่ณภาพของแหลู�งนำ�า เป็น 2 ประเภที่ ดำ่งน่�

EN3 นำ้า

การใช้ัพลู่งงานรวมประกอบด้ำวยั่พลู่งงานความร้อนแลูะพลู่งงานไฟูฟู้าที่่�งหมดำที่่�ใช้ัในพ่�นที่่�บริษ่ที่/โรงงาน ในส�วนของพลู่งงานความร้อนมก่ารแสดำงให้เหน็ถึ่งปริมาณแลูะ 
ส่ดำส�วนของเชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น แลูะแสดำงให้เห็นถึ่งปรมิาณเชั่�อเพลูิงชัวีมวลู ปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไดำ้ แลูะปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ 
ที่่�หม่นเวยีั่นไม�ไดำ้
ปริมาณการใชั้พลู่งงานความร้อน = ปริมาณนำ�าหน่กเชั่�อเพลูิง หร่อปริมาตรไอนำ�า (จากการประมาณการตามปริมาณท่ี่�ซ่�อ หร่อปริมาณท่ี่�เปลู่�ยั่นแปลูงในท่ี่� 
กองเก็บ) x ค�าความรอ้น (Low Heating Value) (ที่่�ไดำ้จากผลูการที่ดำลูองในหอ้งปฏิิบ่ติการหรอ่จากผู้ขายั่)
ปริมาณการใช้ัพลู่งงานไฟูฟู้า = ปริมาณไฟูฟู้าท่ี่�ใช้ัในรูปแบบของกระแสไฟูฟู้าท่ี่�ซ่�อจากแหลู�งกำาเนดิำไฟูฟู้าภายั่นอก สำาหร่บกิจกรรมของบริษ่ที่/โรงงาน แลูะไม�น่บรวม 
ไฟูฟูา้ที่่�สร้างข้�นเองจากการเผาไหม้เชั่�อเพลูิงเนื�องจากถึือไดำ้ว�าเปน็การน่บพลู่งงานซำ�า
เชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น = ปรมิาณเชั่�อเพลูิงชัวีมวลู, ปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไดำ้ แลูะปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไม�ไดำ้
เชั่�อเพลูิงชัวีมวลู = เชั่�อเพลูิงจาก ชัิ�นไมส้่บ, เปลูือกไม,้ ชัานออ้ยั่
เช่ั�อเพลูิงจากว่สดำเ่หลูอืใช้ัหมน่เวียั่นได้ำ = เช่ั�อเพลูิงจากว่สดำ่ที่่�ไม�ใช้ัแลู้ว หร่อเหลูอืใช้ัจากกระบวนการผลูติ ที่่มาจากธรรมชัาต ิ เชั�น นำ�ายั่างดำำาจากกระบวนการผลูติเยั่ื�อ  
ก๊าซชัวีภาพ แลูะกากตะกอนจากระบบบำาบ่ดำนำ�าเส่ยั่
เช่ั�อเพลูิงจากวส่ด่ำเหลูอืใช้ัหม่นเวียั่นไม�ได้ำ = เช่ั�อเพลูิงจากวส่ด่ำท่ี่�ไม�ใช้ัแลู้ว หร่อเหลูอืใช้ัจากกระบวนการผลูติ ที่่�มาจากเช่ั�อเพลูิงฟูอสซิลู เชั�น Waste reject แลูะ Used oil 
พลู่งงานหมน่เวียั่น = พลู่งงานสะอาดำที่่�ได้ำจากธรรมชัาต ิได้ำแก� พลู่งงานชีัวมวลู (Biomass, Biogas, Sludge, Black Liquor), พลู่งงานแสงอาที่คิย์ั่, พลู่งงานลูม,  
พลู่งงานนำ�า, พลู่งงานความรอ้นใต้พภ่พ เพ่�อนำามาใชั้ที่ดำแที่นพลู่งงานจากเชั่�อเพลูิงฟูอสซลิู

EN2 พลังงาน

การจ่ดำการของเส่ยั่เป็นการพ่จารณาเพ่�อประเมินประสิที่ธิภาพของกระบวนการผลูิต การเพ่�มค่ณภาพของสินค้า แลูะการลูดำต้นที่่นของกระบวนการผลูิตต�างๆ  
โดำยั่ SCGP จ่ดำที่ำา แนวที่างการเก็บรวบรวมแลูะรายั่งานขอ้มูลูดำ้านสิ�งแวดำลูอ้ม ต่�งแต�ปี 2556 เพ่�อใชั้เปน็แนวที่างในการเก็บรวบรวมแลูะรายั่งานขอ้มูลูฯ สำาหร่บ 
บรษิ่ที่ต�าง ๆ ใน SCGP ปรมิาณของเส่ยั่อ่ตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายั่ถึ่ง ปรมิาณของเส่ยั่ที่่�เกิดำจากกระบวนการผลูิต แต�ไม�น่บรวมของเส่ยั่ที่่�ยั่่งอยัู่�ใน 
กระบวนการผลูิตที่่�สามารถึนำากลู่บเข้าผลูิตซำ�า (Work in Process, WIP) โดำยั่แบ�งเป็น 2 ประเภที่ คือ ของเส่ยั่อ่นตรายั่ (Hazardous Waste) แลูะของเส่ยั่ 
ไม�อ่นตรายั่ (Non Hazardous Waste) ตามประกาศกระที่รวงอ่ตสาหกรรมเร่�อง การกำาจ่ดำสิ�งปฏิิกูลูหรอ่ว่สดำ่ที่่�ไม�ใชั้แลู้ว ปี 2548
การรายั่งานิ
ปริมาณการก�อกำาเนดิำของเส่ยั่อต่สาหกรรม (Waste Generated) หมายั่ถึ่ง ปริมาณของเส่ยั่หร่อว่สด่ำท่ี่�ไม�ใช้ัแลู้ว ณ แหลู�งกำาเนดิำ หร่อ ก�อนเข้าอาคารเกบ็ของเส่ยั่ฯ  
หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กหรอ่การประมาณค�าของเส่ยั่ฯ
ปริมาณของเสย่ั่อต่สาหกรรมท่ี่�จด่ำเก็บในพ่�นท่ี่�จด่ำเกบ็ ณ สิ�นปี (Waste Stock) หมายั่ถึง่ ปริมาณของเสย่ั่ฯ ท่ี่�เกิดำข้�นท่ี่�ยั่ง่ไม�ได้ำจด่ำการ หร่อ เกบ็สะสมไว้ในพ่�นที่่�จด่ำเก็บ  
หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กหรอ่การประมาณค�าของเส่ยั่ฯ
ปริมาณของเส่ยั่อต่สาหกรรมที่่�นำาไปกำาจด่ำ (Waste Manage) หมายั่ถึ่ง ปริมาณของเส่ยั่ฯ ที่่�นำาไปจด่ำการที่่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก SCGP หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กเที่�าน่�น 
การจ่ดำการของเส่ยั่ภายั่ใน SCGP (Onsite) หมายั่ถึ่ง การจ่ดำการของเส่ยั่ที่่�ดำำาเนินการโดำยั่บริษ่ที่ที่่�อยัู่�ภายั่ในขอบเขตการบริหารงานของ SCGP
การจ่ดำการของเส่ยั่นอก SCGP (Offsite) หมายั่ถึ่ง การจ่ดำการของเส่ยั่ที่่�ดำำาเนินการโดำยั่บริษ่ที่ที่่�อยัู่�ภายั่นอกขอบเขตการบริหารงานของ SCGP
การรายั่งานปริมาณการจ่ดำการของเส่ยั่ ต่�งแต�ปี 2560 - 2563 เป็นไปตาม GRI 306-2 , 2016
การรายั่งานปริมาณการจ่ดำการของเส่ยั่ ปี 2564 เป็นไปตาม GRI 306-4 แลูะ GRI 306-5 , 2020

EN4 ของเส่ยอ่ตสาหกรรม
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อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงาน 
(รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1

• พน่กงาน
• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราความร่นแรงของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำ
งาน (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1

• พน่กงาน
• คู�ธ่รกิจ

จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ที่่�งหมดำ (รายั่) S1

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจ (ชัายั่ : หญิง) (ในพ่�นที่่�ที่ำางานแลูะขนส�งโดำยั่ตรง)

จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ในพ่�นที่่�ที่ำางาน (รายั่) S1  

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจ (ชัายั่ : หญิง)
 
จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ขนส�งแลูะจราจร (รายั่) S1,*

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจขนส�งโดำยั่ตรง (ชัายั่ : หญิง) 

• คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ (ชัายั่ : หญิง)

จำานวนอ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (case) S1,*

• พน่กงาน

อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต
(รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนอ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต
(รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

ข้อมูลการดำาเนินงาน

40.5
46.1

33.3 
40.6

33.3 
46.2

33.3 
40.6

33.3 
46.2

33.3 
40.6

33.3 
46.2
33.3 
46.2

33.3 
40.6

33.3 
40.6

33.3 
46.2

33.3 
46.2

601
610

601 
610

601
610

601 
610

601 
610

601 
610
601 
610

601 
610

601 
610

601 
610

601 
610

3.7.3
3.7.4

3.7.2

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

THSI

0.356
0.706

4.528
7.109

0 : 0

1 : 0

0 : 0

1 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0

0.000

1

0.050

2561 Ecovadis Circulytics2563

0.087
0.296

0.831
8.155

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0

0.000

0

0.000

0.266
0.261

2.788
5.556

1 : 0

0 : 0

1 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

1

0.044

0

0.000

0.522
0.678

10.200
8.098

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

2: 0

0

0.000

0

0.000

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

0.688
0.324

8.994
3.937

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0 : 0

0

0.000

0

0.000

อัตราการบัาดเจ็บัจากการที่ำางาน
ถึึงขั้นหย่ดงาน (คู�ธ่รกิจ)

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

อัตราการบัาดเจ็บัจากการที่ำางาน
ถึึงขั้นหย่ดงาน (พนักงาน)

ร�ยต่อ 1,000,000 ชื่ม.-คืน S1 ร�ยต่อ 1,000,000 ชื่ม.-คืน S1

ส่ขภาพและความปลอดภัย

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลู
กระที่บร่นแรง (รายั่) S1,*

• พน่กงาน

อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บ
ร่นแรง (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลู
กระที่บร่นแรง (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บ
ร่นแรง (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่
การบ่นที่่ก (รายั่) S1,*

• พน่กงาน

อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การ
บ่นที่่ก (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่
การบ่นที่่ก (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การ
บ่นที่่ก (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน (ชั่�วโมง) S1,*

• พน่กงาน

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนการเจ็บป่วยั่ แลูะโรคจากการที่ำางาน
ถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (รายั่),*
• พน่กงาน

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนการเจ็บป่วยั่ แลูะโรคจากการที่ำางานที่่�
ต้องม่การบ่นที่่กที่่�งหมดำ (รายั่),*
• พน่กงาน

• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราการเจ็บป่วยั่แลูะโรคจากการที่ำางาน 
(รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,* 

• พน่กงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-9

GRI 403-10

GRI 403-10

GRI 403-10

GRI 403-10

GRI 403-10

THSI

NA

NA

NA

NA

41

2.169

31

1.672

18,901,992.00

18,542,902.00

0

0

0

0

0

2561 Ecovadis Circulytics2563

0

0.000

1

0.027

23

1.006

27

0.727

22,869,682.70

37,155,610.20

0

0

0

0

0

0

0.000

2

0.065

26

1.151

31

1.013

22,593,454.96

30,598,421.83

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

30

1.423

43

1.823

21,078,804.75

23,585,144.27

0

0

0

0

0

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

NA

NA

NA

NA

30

1.526

50

2.521

19,654,400.95

19,833,700.27

0

0

0

0

0

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

601
610

จำานวนพน่กงาน (คน)

สด่ำส�วนพน่กงานหญิงในพน่กงานท่ี่�งหมดำ (%) S2

ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงในระดำ่บจ่ดำการ 
(Management) (%)

ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงในระดำ่บจ่ดำการ
ระดำ่บต้น (Junior Management) (%)

ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงในระดำ่บจ่ดำการ
ระดำ่บสูง (Top Management) (%)

ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงในระดำ่บจ่ดำการ
ในหน�วยั่งานที่่�สร้างรายั่ไดำ้ (%) S3

ส่ดำส�วนพน่กงานหญิงในระดำ่บจ่ดำการในหน�วยั่งาน
ดำ้านวิที่ยั่าศาสตร์แลูะเที่คโนโลูยั่่ %)

ส่ดำส�วนของพน่กงานจ่ดำการที่่�เป็นพน่กงานที่้องถึิ�น
ในต�างประเที่ศ (%) S4

ข้อมูลการดำาเนินงาน

33.3

33.3

33.3

GRI 102-8
GRI 102-7

GRI 405-1

GRI 102-8

THSI

6,818

16.7

19.0

20.7

9.1

30.2

NA

0.6

2561 Ecovadis Circulytics2563

6,416

17.5

20.6

23.0

7.7

28.4

NA

0.8

8,845

17.9

21.2

23.5

8.1

23.0

5.1

0.7

6,660

16.9

19.6

21.3

10.5

27.0

NA

0.9

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

6,748

16.9

18.9

20.8

6.3

26.3

NA

0.6

601
610
601
610
561
601
610
561

561

561

561

601
610

0.1

3.2.2

3.2.2

3.2.2

3.2.2

3.2.2

3.2.3

พนักงานและการพัฒนาสังคม
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ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบผู้บริหาร (Executive Level) 
(เฉพาะเงินเดำอืน) (บาที่) S5,* 

• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบผู้บริหาร หญงิต�อชัายั่ 
(Executive Level) (เฉพาะเงินเดืำอน) (บาที่)*

ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบผู้บริหาร (Executive Level) 
(เงินเดืำอนแลูะค�าตอบแที่นอื�น ๆ ) (บาที่)*
• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระดำบ่ผู้บริหาร (Executive Level) 
(เงินเดืำอนแลูะค�าตอบแที่นอื�น ๆ ) (บาที่)*

ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบจ่ดำการ (Management Level) 
(เฉพาะเงินเดำอืน) (บาที่)* 
• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบจด่ำการ หญิงต�อชัายั่ 
(Management Level) (เฉพาะเงินเดืำอน)*

ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบจ่ดำการ (Management Level) 
(เงินเดืำอนแลูะค�าตอบแที่นอื�น ๆ ) (บาที่)* 
• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบจด่ำการ หญิงต�อชัายั่ 
(Management Level) (เงินเดืำอนแลูะค�าตอบแที่น
อื�น ๆ )*

ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบบ่งคบ่บ่ญชัาแลูะวิชัาชีัพ 
แลูะระดำบ่ปฏิิบ่ตกิาร (Non-management Level) 
(เฉพาะเงินเดำอืน) (บาที่)* 
• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบบ่งคบ่บ่ญชัาแลูะวิชัาชีัพ แลูะ
ระด่ำบปฏิิบ่ตกิาร หญงิต�อชัายั่ 
(Non-management Level) (เฉพาะเงินเดำอืน)*

ค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบบ่งคบ่บ่ญชัาแลูะวิชัาชีัพ  แลูะระด่ำบ
ปฏิิบต่กิาร (Non-management Level) (เงินเดืำอน
แลูะค�าตอบแที่นอื�น ๆ )* 
• หญิง 
• ชัายั่

สด่ำส�วนค�าจ้างเฉลู่�ยั่ระด่ำบบ่งคบ่บ่ญชัาแลูะวิชัาชีัพ แลูะ
ระด่ำบปฏิิบ่ตกิาร หญงิต�อชัายั่ 
(Non-management Level) (เงินเดืำอนแลูะ
ค�าตอบแที่นอื�น ๆ )*

ข้อมูลการดำาเนินงาน

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

33.3

8.4

8.4

33.3

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

GRI 405-2

THSI

0

5,983,000

0

NA

NA

NA

2,120,000

2,309,000

0.918

2,938,000

3,402,000

0.864

508,000

424,000

1.198

NA

NA

NA

2561 Ecovadis Circulytics2563

0

6,844,000

0

NA

NA

NA

2,331,000

2,501,000

0.932

3,143,000

3,585,000

0.877

584,000

478,000

1.222

NA

NA

NA

0

5,368,444

0

0

8,955,339

0

2,208,303

2,187,859

1.009

2,942,157

3,132,744

0.939

584,901

476,272

1.228

792,075

773,453

1.024

0

6,723,000

0

NA

NA

NA

2,363,000

2,458,000

0.961

3,170,000

3,485,000

0.910

563,000

461,000

1.221

NA

NA

NA

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

0

6,342,000

0

NA

NA

NA

2,203,000

2,403,000

0.917

3,148,000

3,650,000

0.862

533,000

442,000

1.206

NA

NA

NA

601
610
601
610

601
610

601
610
601
610

601
610

601
610
601
610

601
610

601
610
601
610

601
610

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

สัดส�วนพนักงานหญิง
ในพนักงานที่ั้งหมด

% S2

สัดส�วนของพนักงานจัดการที่่�เป็น 
พนักงานที่้องถึิ�นในต�างประเที่ศ

% S4

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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จำานวนการจ้างงานพน่กงานพ่การ (คน) S6

ส่ดำส�วนจำานวนพน่กงานพ่การ (%) 

ส่ดำส�วนการม่ส�วนร�วมในสหภาพแรงงาน/
องค์กรแรงงาน (%) S7

ส่ดำส�วนการลูาหยั่่ดำของพน่กงาน (%)
• ลูาป่วยั่
• ลูาหยั่่ดำจากการที่ำางาน
• อื�นๆ

จำานวนพน่กงานจ้างใหม� (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานจ้างใหม� (%)

ค�าใชั้จ�ายั่ในการร่บพน่กงานใหม�เฉลู่�ยั่ต�อคน (บาที่/คน)

จำานวนพน่กงานลูาออกโดำยั่สม่ครใจ (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานลูาออกโดำยั่สม่ครใจ (%)

จำานวนพน่กงานลูาออกที่่�งหมดำ (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานลูาออกที่่�งหมดำ (%)

การกลู่บมาที่ำางานหลู่งลูาคลูอดำ (คน) S8

• จำานวนพน่กงานลูาคลูอดำบ่ตร

• จำานวนพน่กงานที่่�กลู่บมาที่ำางานหลู่งลูาคลูอดำบ่ตร

ระดำ่บความผูกพ่นต�อองค์กรของพน่กงาน (%) S9

จำานวนชั่�วโมงฝ่ึกอบรมพน่กงานเฉลู่�ยั่ (ว่น/คน)

ค�าใชั้จ�ายั่ในการฝ่ึกอบรมเฉลู่�ยั่ (บาที่/คน)

มลููค�าเวลูาการที่ำากจิกรรมเพ่�อสง่คมของพนก่งาน (ลู้านบาที่)

การให้ในรูปแบบของสินค้า บริการ หร่ออื�นๆ (ลู้านบาที่)

ค�าใชั้จ�ายั่ในการบริหารจ่ดำการดำ้าน CSR (ลู้านบาที่)

ข้อมูลการดำาเนินงาน
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1. ข้อมลููจากระบบการบน่ที่่กเวลูาแลูะการเกบ็บน่ที่่กข้อมลููจากหน�วยั่งานการบค่คลูหร่อหน�วยั่งานบ่ญชีัหร่อหน�วยั่งานธ่รการที่่�เก่�ยั่วข้อง

2. ข้อมลููจากเอกสารที่่�มก่ารระบเ่วลูาที่ำางาน เชั�น ใบบน่ที่ก่เวลูา บน่ที่ก่เวลูาจากหน�วยั่งานบญ่ชีัที่่�ที่ำาจ�ายั่ค�าแรง หร่อหน�วยั่งานที่่�มห่ลูก่ฐานบน่ที่ก่จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน  
 หร่อเกบ็รวบรวมชั่�วโมงการที่ำางานจาก Work permit

3. ในกรณ่ที่่�บริษ่ที่หร่อโรงงานไม�มร่ะบบการบน่ที่่กเวลูา จะใช้ัวิธก่ารประมาณตามสตูรการคำานวณดำ่งน่�

จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน = (จำานวนคน x จำานวนว่นที่ำางาน x จำานวนชั่�วโมงการที่ำางานต�อว่นปกต)ิ + จำานวนรวมชั่�วโมงการที่ำางานที่่�ลู�วงเวลูา (เฉพาะกรณพ่น่กงาน
ปฏิบิต่ิการหร่อคู�ธ่รกิจ)

การคำานวณชั�วโมงการที่ำางาน

SCGP บ่นที่่กข้อมูลูดำ้านส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ที่่�เกิดำข้�นจากการที่ำางาน โดำยั่แบ�งออกเป็น 6 ประเภที่ คือ
1. จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิต หมายั่ถึ่ง จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากการบาดำเจ็บจากการที่ำางาน ไม�ว�าจะเส่ยั่ชัีวิตที่่นที่่ หร่อเส่ยั่ชัีวิตภายั่หลู่งที่่�เป็นผลูสืบเนื�องจากเหต่การณ์น่�น ๆ
2. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การบ่นที่่ก หมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บที่่�ต้องม่การบ่นที่่กที่่�งหมดำของพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจ ต�อ 1,000,000  
 ชั่�วโมงการที่ำางาน
3. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงานหมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงานของพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจ ต�อ 1,000,000  
 ชั่�วโมงการที่ำางาน

อ่บ่ติเหต่ถึ่งข่�นหยั่่ดำงาน หมายั่ถึ่ง อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานที่่�ที่ำาให้ม่ผู้บาดำเจ็บ เจ็บป่วยั่จนไม�สามารถึมาปฏิิบ่ติงานตามปกติในว่นที่ำางานถึ่ดำไป หร่อในกะถึ่ดำไปไดำ้  
รวมถึ่งกรณ่ที่่�ม่การบาดำเจ็บ เจ็บป่วยั่จนไม�สามารถึมาปฏิิบ่ติงานไดำ้ในภายั่หลู่งซ้�งเป็นผลูสืบเนื�องจากอ่บ่ติเหต่น่�น ๆ 

4. อต่ราความรน่แรงของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึง่ข่�นหยั่ด่ำงาน หมายั่ถ่ึง จำานวนวน่หยั่ด่ำงานจากการได้ำรบ่บาดำเจ็บถ่ึงข่�นหยั่ด่ำงาน ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน
5. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง หมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานในระดำ่บที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง ไม�รวมกรณ่เส่ยั่ชัีวิต  
 (รายั่) ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน
6. อ่ตราการเจ็บป่วยั่ แลูะโรคจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การบ่นที่่ก หมายั่ถึ่ง จำานวนพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจที่่�ไดำ้ร่บการเจ็บป่วยั่แลูะเป็นโรคจากการที่ำางานที่่�ต้องม่ 
 การบ่นที่่กที่่�งหมดำ (รายั่) ต�อ จำานวน 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน

ปรบ่ฐานการคำานวณใหม� จาก รายั่ หร่อ วน่/200,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน เป็นรายั่หร่อวน่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน เพ่�อให้เหมาะสมกบ่ขนาดำองค์กรแลูะการเปรียั่บเท่ี่ยั่บ
ในกลู่�มอ่ตสาหกรรมเดำ่ยั่วก่น
ปี 2563 เริ�มม่การเก็บแลูะคำานวณข้อมูลูการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง

การบัันที่ึกข้อมูลด้านส่ขภาพและความปลอดภัย

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

คำำ�นวนจ�กจำ�นวนพนักง�นทั้ั�งหมด ยกเว้นจำ�นวนพนักง�นของบริิษััทั้ลำำ�ดับทั้่� 5 6 15 31 แลำะ 35 ทั้่�อย่�ในขอบเขตริ�ยง�นก�ริพัฒน�ทั้่�ยั�งยืน

หน�วยงานที่่�สร้างรายได้ เช�น การตลาด การขาย การผลิต ฯลฯ

คำานวณจากจำานวนพนักงานระดับัจัดการที่่�เป็นพนักงานที่้องถึิ�นในต�างประเที่ศต�อจำานวนพนักงานที่้องถึิ�นในต�างประเที่ศที่ั้งหมด

จำานวนผู้บัริหารระดับัสูงที่ั้งหมดของบัริษัที่

พิการที่างสายตา ที่างภายภาพ หร่อความเคลื�อนไหว และพิการด้านอื�น ๆ เช�น การได้ยิน สมอง การสื�อสาร ฯลฯ

พนักงานที่่�เข้าร�วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน และพนักงานที่่�สังกัดบัริษัที่ที่่�ม่คณะกรรมการสวัสดิการฯ

พนักงานหญิงเที่�านั้นที่่�ม่สิที่ธิลาคลอดบั่ตรได้ตามกฎหมายไที่ย

ระดับัความผูกพันต�อองค์กรของพนักงานที่ำาการสำารวจอย�างเป็นที่างการ 2 ปี/ครั้ง

1. พน่กงาน คือ บ่คคลูที่่�ปฏิิบ่ติงานให้บริษ่ที่เต็มเวลูาตามส่ญญาจ้าง ไดำ้แก� พน่กงานระดำ่บปฏิิบ่ติการ ระดำ่บบ่งค่บบ่ญชัาแลูะวิชัาชัีพ แลูะระดำ่บจ่ดำการ รวมที่่�งพน่กงาน 
ที่ดำลูองงาน แลูะพน่กงานส่ญญาจ้างพ่เศษ
 • พน่กงานระดำ่บปฏิิบ่ติการ คือ พน่กงานที่่�ใชั้ที่่กษะแลูะเที่คนิคในการที่ำางานประจำา
 • พน่กงานบ่งค่บบ่ญชัาแลูะวิชัาชัีพ คือ พน่กงานที่่�ม่หน้าที่่�บริหารงานที่่�แน�นอนหร่อม่ผู้ใต้บ่งค่บบ่ญชัาที่่�เป็นระดำ่บปฏิิบ่ติการ
 • พน่กงานระดำ่บจ่ดำการ คือ ผู้บริหารที่่�ม่หน้าที่่�ร่บผิดำชัอบในการกำาหนดำกลูยั่่ที่ธ์หร่อนโยั่บายั่ ม่หน้าที่่�กระจายั่งาน แลูะควบค่มผู้ใต้บ่งค่บบ่ญชัาให้ปฏิิบ่ติงานตาม 
  นโยั่บายั่ แลูะงานประจำาว่น
 • พน่กงานส่ญญาจ้างพ่เศษ คือ ผู้ปฏิิบ่ติงานภายั่ใต้ส่ญญาจ้างเป็นการชั่�วคราวที่่�ม่กำาหนดำระยั่ะเวลูาจ้างเริ�มต้นแลูะสิ�นส่ดำที่่�แน�นอน

2. คู�ธ่รกิจ คือ ผู้ท่ี่�ไดำ้ร่บความยั่ินยั่อมให้ที่ำางานหร่อบริการหร่อที่ำาประโยั่ชัน์ให้บริษ่ที่
 นอกเหนือจากพน่กงานของบริษ่ที่ตามความหมายั่ข้างต้น คู�ธ่รกิจแบ�งเป็น 3 ประเภที่ดำ่งน่�
 1) คู�ธ่รกิจที่่�อยัู่�ภายั่ใต้การควบค่มของบริษ่ที่ คือ คู�ธ่รกิจที่่�ปฏิิบ่ติงานให้ก่บบริษ่ที่ ซ้�งงานแลูะ/หร่อสถึานที่่�ปฏิิบ่ติงานควบค่มโดำยั่บริษ่ที่ (ไม�รวมคู�ธ่รกิจจากกิจกรรม 
   ขนส�ง)
 2) คู�ธ่รกิจขนส�งโดำยั่ตรง คือคู�ธ่รกิจขนส�งที่่�บริหารจ่ดำการภายั่ใต้แบรนดำ์ SCGP
 3) คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ คือ คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ ที่่�ไม�ไดำ้บริหารจ่ดำการภายั่ใต้แบรนดำ์ SCGP

ข้อมลููของพน่กงานแลูะคู�ธร่กจิท่ี่�อยัู่�ภายั่ใต้การควบคม่ของบริษ่ที่ จะถูึกนำาไปใช้ัวิเคราะห์เป็นหน�วยั่จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน สำาหรบ่คู�ธ่รกจิขนส�งในบริษ่ที่เอสซีจี โลูจิสตกิส์ 
แมเนจเม้นที่์ จำาก่ดำจะแสดำงข้อมูลูเป็นจำานวนกิโลูเมตร

นอกจากน่� SCGP ย่ั่งม่นิยั่ามของคู�ธ่รกิจท่ี่�ไม�อยูั่�ภายั่ใต้การควบค่มของบริษ่ที่ คือ คู�ธ่รกิจที่่�ไม�อยัู่�ภายั่ใต้การดูำแลู โดำยั่บริษ่ที่ไม�ม่ส�วนในการควบค่มวิธ่การที่ำางาน 
แลูะบริษ่ที่ไม�ได้ำควบคม่สถึานท่ี่�ปฏิิบ่ตงิานน่�น ๆ แลูะบค่คลูท่ี่� 3 คอื บ่คคลูอื�น ๆ ท่ี่�ไม�ใชั�พน่กงานแลูะไม�ใชั�คู�ธ่รกจิ ซ้�งไม�ได้ำปฏิิบติ่งานให้กบ่บริษ่ที่ ซ้�งจะไม�รวมในข้อมลููท่ี่�แสดำง 

S1 ข้อมูลจำานวนพนักงานและคู�ธ่รกิจ



SCGP SD REPORT 2021 93

รายั่ไดำ้จากการขายั่ (พ่นลู้านบาที่)

   
กำาไรสำาหร่บปี (พ่นลู้านบาที่)

EBITDA (พ่นลู้านบาที่)

ผลูประโยั่ชันข์องพน่กงาน ประกอบดำ้วยั่ เงนิเดำือน ค�าจ้าง 
สว่สดำิการ ค�าใช้ัจ�ายั่โครงการสมที่บเงนิแลูะโครงการผลู
ประโยั่ชันท์ี่่�กำาหนดำไว้ (ลู้านบาที่)

เงนิปันผลูจ�ายั่ใหผู้้ถึือห่้น บรษิ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ 
(มหาชัน) (ลู้านบาที่) EC1

ต้นที่่นที่างการเงนิที่่�จ�ายั่ให้แก�ผู้ ให้กู้ยั่ืมเงนิ (ลู้านบาที่)

ภาษทีี่่�จ�ายั่ให้ร่ฐบาลูแลูะหน�วยั่งานราชัการที่อ้งถึิ�น อาที่ิ 
ภาษเีงนิไดำ้นิติบ่คคลู ภาษบีำาร่งที่อ้งถึิ�น ภาษีโรงเรอ่น แลูะ
ภาษธี่รกิจเฉพาะ (ลู้านบาที่)

เงนิสน่บสน่นองคก์ร 7ลูำาดำ่บแรก EC2 (บาที่)

เงนิสน่บสน่นกิจกรรมที่่�เก่�ยั่วขอ้งก่บการเมือง 
(ลู้านบาที่) EC3

สิที่ธิประโยั่ชันท์ี่างภาษแีลูะอื�น ๆ จากการส�งเสรมิการ
ลูงที่่นแลูะการวิจ่ยั่แลูะพ่ฒนา (ลู้านบาที่)

ขอ้รอ้งเรยีั่นผ�านระบบ SCG Whistleblowing 
System (จำานวน)

เงนิลูงที่่นเพ่�อการวิจ่ยั่ พ่ฒนา แลูะนว่ตกรรม 
(ลู้านบาที่) EC4

คู�ธ่รกิจที่่�ไดำ้ร่บการประเมินความเส่�ยั่งดำ้านสิ�งแวดำลู้อม 
ส่งคมแลูะการกำาก่บดำูแลู (% ของมูลูค�าการจ่ดำหา) EC5

ส่ดำส�วนมูลูค�าการจ่ดำหาแยั่กตามภูมิศาสตร์ (% ของมูลูค�า
การจ่ดำหา) EC6 

• ในประเที่ศ
• ต�างประเที่ศ

รายั่ไดำ้จากการขายั่สินค้าแลูะบรกิารที่่�ม่มูลูค�าเพ่�มสูง 
(พ่นลู้านบาที่)

รายั่ไดำ้จากการขายั่สินค้าแลูะบรกิารที่่�ม่มูลูค�าเพ่�มสูง (%)

รายั่ไดำ้จากการขายั่สินค้าแลูะบรกิารที่่�ไดำ้ร่บฉลูาก SCG 
Green Choice (พ่นลู้านบาที่) 

รายั่ไดำ้จากการขายั่สินค้าแลูะบรกิารที่่�ไดำ้ร่บฉลูาก SCG 
Green Choice (%)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบัคล่มผลการดำาเนินการของบัริษัที่ย�อย การร�วมค้า บัริษัที่ร�วมและบัริษัที่อื�น ที่ั้งในประเที่ศและต�างประเที่ศ

ข้อมูลการดำาเนินงาน

8.4

0.1

1.6.1

610

GRI 201-1 
GRI 10

GRI 201-1
GRI 201-1

GRI 201-1

GRI 201-1

GRI 201-1

GRI 201-1

GRI 201-1

GRI 205-3

THSI

87

   
6

15

   

8,673

  
7,815

1,040

1,296

NA

0

406

8

425

100

57
43

 
44

51

30

34

2561 Ecovadis Circulytics2563

93

   
6

17

   

10,603 

  
1,932

1,452

1,756

500,177.01

0

244

10

529

100

55
45

 
58

63

31

34

124

   
8

21

   

11,687

  
2,790

1,180

1,933

2,447,321.15

0

293

8

958

100

88
12

 
59

48

56

45

89

   
5

15

   

10,025

  
3,300

1,741

1,621

NA

0

408

3

584

100

53
47

 
46

52

14

16

2562 CSA
2021

GRI
Standard25642560

81

   
4

12

   

8,318

  
782

883

737

NA

0

375

7

574

NA

51
49

 
38

47

22

27

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

EC1
EC2

EC3

EC4
EC5
EC6

เงินปันผลูที่่�บริษ่ที่จ�ายั่ให้ผู้ถึือห่้นเป็นเงินปันผลูรวมอ้างอิงจาก รายั่ประจำาปี โดำยั่ในปี 2562 จ�ายั่เป็นเงินสดำแลูะเป็นห่้นสาม่ญปันผลู
7 ลูำาดำ่บแรกขององค์กรที่่� SCGP ให้เงินสน่บสน่น คือ 1. สภาอ่ตสาหกรรมแห�งประเที่ศไที่ยั่ 2. สถึาบ่นการจ่ดำการบรรจ่ภ่ณฑ์แ์ลูะรีไซเคิลูเพ่�อสิ�งแวดำลูอ้ม 3. 
A CIRCULAR ECONOMY FOR FLEXIBLE PACKAGING 4. หอการค้า 5. Foodvalley 6. Techinical Association of Pulp and Paper Industry 
7. สมาคมอ่ตสาหกรรมเยั่ื�อแลูะกระดำาษไที่ยั่
SCGP วางต่วเป็นกลูางที่างการเมือง โดำยั่ไม�ม่นโยั่บายั่สน่บสน่นดำ้านการเงินหร่อรูปแบบอื�นแก�พรรคการเมือง กลู่�มแนวร�วมที่างการเมือง หร่อผู้ลูงสม่ครร่บ
เลูือกต่�งที่างการเมือง ที่่�งในระดำ่บที่้องถึิ�น ระดำ่บภูมิภาค หร่อระดำ่บประเที่ศ หร่อบ่คคคผู้ม่อิที่ธิพลูที่างการเมือง หร่อน่กวิ�งเต้นที่างการเมือง หร่อผู้ไดำ้ร่บ
ประโยั่ชัน์ที่างการเมืองแลูะอื�น ๆ ที่่�ม่ลู่กษณะคลู้ายั่คลู่งก่น (เชั�น การซ่�อเส่ยั่ง)
ในปี 2562 รายั่งานในห่วข้อ ลูงที่่นเพ่�อการวิจ่ยั่แลูะพ่ฒนา แต�หมายั่รวมถึ่งการลูงที่่นเพ่�อนว่ตกรรมดำ้วยั่ 
เริ�มม่การประเมินความเส่�ยั่งดำ้านสิ�งแวดำลู้อม ส่งคมแลูะการกำาก่บดำูแลูคู�ธ่รกิจ ในปี พ.ศ. 2561
พ่จารณาแยั่กภูมิศาสตร์ตามข้อมูลูผู้ขายั่แลูะพ่จารณาตามสก่ลูเงินในการซ่�อขายั่

%

รายได้จากการขายสินค้าและบัริการ
ที่่�ม่มูลค�าเพิ่มสูง

รายได้จากการขายสินค้าและบัริการ
ที่่�ได้รับัฉุลาก SCG Green Choice

%
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รายได้จากการขาย 1

กำาไร (ขาดที่่น) ก�อนภาษี 2

ค�าใช้จ�ายภาษีเงินได้ตามงบัการเงิน

 อัตราภาษีเงินได้ที่่�แที่้จริง (%) 3

อัตราภาษีที่่�กำาหนดไว้ (%)

จ�ายภาษีเงินได้

อัตราจ�ายภาษีเงินได้ (%)

 
  

ภาษีเงินได้

ภาษีโรงเร่อน

ภาษีธ่รกิจเฉุพาะ

อื�น ๆ

รวม

(ล้านบัาที่)

ประเที่ศ
ปี

2563
2564

 
2563
2564

2563
2564

2563
2564

 

2020 
 2021 

 2020 
 2021 

2563
2564

  
2563
2564

 
2563
2564

 
2563
2564

 
2563
2564

อินโดน่เซีย เวียดนาม ฟิิลิปปินส์ มาเลเซียไที่ย

 61,251 
 70,773 

 6,746 
 8,016 

 1,203 
 1,339 

 18%
 17%

 20%

 1,117 
 1,406 

 17%
 18%

 1,343 
 1,084 

 29 
 5 

 - 
 - 

 1 
 1 

 1,373 
 1,090 

 17,576 
 28,115 

 470 
 1,579 

 (348)
 577 

 N/A
 37%

22%

 172 
 512 

 
37%
 32%

 151 
 508 

 - 
 1 

 - 
 - 

 35 
 48 

 186 
 557 

 10,835 
 19,045 

 1,288 
 1,209 

 139 
 102 

 11%
 8%

20%

 162 
 191 

 
13%
 16%

 134 
 161 

 - 
 - 

 - 
 - 

 26 
 33 
 

 160 
 194 

 2,346 
 3,620 

 (19)
 286 

 11 
 65 

 N/A
 23%

 25%

 38 
 78 

 N/A
 27%

5 
 57 

 14 
 14 

 15 
 11 

 - 
 - 
 

 34 
 82 

 778 
 976 

 (24)
 - 

 (1)
 (1)

 4%
 N/A

 24%

 - 
 - 

 0% 
 N/A

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 3 
 2 

 3 
 2 

งบัการเงินรวม

 92,786 
 124,223 

 8,241 
 11,655 

 1,001 
 2,065 

 12%
 18%

 N/A

 1,489 
 2,247 

 18%
19%

 1,633 
 1,818 

 43 
 20 

 15 
 11 

 65 
 84 

 1,756 
 1,933 

ภาษีที่่�จ�ายให้แก�รัฐบัาลและหน�วยงานราชการที่้องถึิ�น

1 รายั่ไดำ้จากการขายั่ แยั่กตามที่่�ต่�งที่างภูมิศาสตร์ของลููกค้า
2 กำาไรก�อนส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลูงที่่นในบริษ่ที่ร�วมแลูะภาษีเงินไดำ้
3 คำานวณจากค�าใชั้จ�ายั่ภาษีเงินไดำ้ตามงบการเงิน หารดำ้วยั่กำาไรก�อนภาษี

ในปี 2564 SCGP ม่ค�าใชั้จ�ายั่ภาษีเงินไดำ้ตามงบการเงินรวมเที่�าก่บ 2,065 ลู้านบาที่ คิดำเป็นอ่ตราภาษีเงินไดำ้ที่่�แที่้จริงร้อยั่ลูะ 18 ที่่�งน่� อ่ตราภาษีเงินไดำ้ที่่�แที่้จริงตำ�ากว�าอ่ตราภาษีที่่�กำาหนดำไว้ 
ในแต�ลูะประเที่ศ สาเหต่หลู่กจากการไดำ้ร่บสิที่ธิประโยั่ชัน์ที่างภาษี

โดำยั่ในปี 2564 SCGP จ�ายั่ภาษีให้แก�ร่ฐบาลูแลูะหน�วยั่งานราชัการ รวมจำานวน 1,933 ลู้านบาที่

ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาระภาษีรวมที่่�จ�ายให้แก�รัฐบัาล และหน�วยงานราชการที่้องถึิ�น
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่่�ยั�งยืน
SCGP 2564 (ในิติ่างประเที่ศ)

ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

ปรมิาณการผลิตและการใช้วัตถึ่ดิบั

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

610

610 
630

610 
3501

6c

6a, 6b

6a, 6b

0.1

2.4.4

GRI 301-1

GRI 301-2

GRI 301-1

THSI Ecovadis

2,220

2,712

2,511

177

CirculyticsCSA
2021

GRI
Standard2564

ปริมาณการผลูิต (พ่นต่น)

ปริมาณว่ตถึ่ดำิบที่่�งหมดำ (พ่นต่น) EN0.1

ปริมาณวต่ถึดิ่ำบจากวส่ด่ำท่ี่�นำากลูบ่มาใช้ัใหม� (พ่นต่น) EN0.1

ปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่หม่นเวียั่น (พ่นต่น) EN0.1

ปรมิาณการปล�อยกา๊ซเรอ่นกระจก

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4
32.6

25.4
32.6

32.6

25.4
32.6

25.4
32.6

32.6

25.2 
32.6

25.2 
32.6

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610 
305

610 
305

2.3.1

2.3.2

2.5.9

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-5

GRI 305-5

THSI Ecovadis CirculyticsCSA
2021

GRI
Standard2564

1.85

0.24

2.09

0.1

-0.02

-0.8

0.94

2.03

0.91

ก๊าซเร่อนกระจก Scope 1 (ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1,*

ก๊าซเร่อนกระจก Scope 2 (ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1,*

ก๊าซเร่อนกระจก Scope 1+2 (ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์
เที่่ยั่บเที่�า) EN1

ก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์จากการเผาไหม้เชั่�อเพลูิงชัีวมวลู 
(ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า)

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บปี 2563 (ลู้าน
ต่นต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า) EN1.1

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บปี 2563 (%)

ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(ต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์)

เป้าหมายั่ปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจก เมื�อเที่่ยั่บก่บปี
ฐาน 2563 (ลู้านต่นคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�า) EN1.1

เป้าหมายั่ปริมาณก๊าซเร่อนกระจก (ต่น CO2 ต�อต่น
ผลูิตภ่ณฑ์์)

ปรมิาณการใชั้พลู่งงาน (เพตะจูลู) EN2,*

ปรมิาณความรอ้นแลูะไอนำ�า (เพตะจูลู) EN2,*

ปรมิาณเชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น (เพตะจูลู) EN2

• เชั่�อเพลูิงหม่นเวียั่นไดำ้ที่่�งหมดำ*
• เชั่�อเพลูิงชัวีมวลู
• เชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้หม่นเวยีั่นไดำ้
• เชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้หม่นเวยีั่นไม�ไดำ้

ส่ดำส�วนการใชั้เชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น (%) EN2

ปรมิาณการใชั้เชั่�อเพลูิงสิ�นเปลูือง (เพตะจูน)*

ปรมิาณการใช้พลังงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4
25.4
25.4
25.4

25.4

NA

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305
630
2.3.3

2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-3

THSI Ecovadis Circulytics

23.27

22.19

1.03
0.66
0.37
1.7

12.3

21.16

CSA
2021

GRI
Standard2564

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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ปรมิาณเช่อ้เพลิงที่ดแที่น

สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงชื่วีมวล

24.18%

สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงจ�ก 
วัสดุเห้ลือใชื่้ห้มุนเวยีนได้

13.55%

สัดสว่นก�รใชื่้ 
เชื่่อ้เพลิงทดแทน

2564

12.3%

สัดสว่นก�รใชื่้เชื่่อ้เพลิงจ�ก 
วัสดุเห้ลือใชื่้ห้มุนเวยีนไม่ได้

62.27%

ปริมาณพลู่งงานไฟูฟู้า (กิกะว่ตต์ชั่�วโมง) EN2,*

ปริมาณการขายั่ไฟู (เพตะจูลู)*

 
ปริมาณการใชั้พลู่งงานที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2550 (เพตะจูลู)

ปริมาณการใชั้พลู่งงานที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ 
ณ ปีฐาน 2550 (%)
 
ปริมาณการใชั้พลู่งงานต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(จิกกะจูลูต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์)
  
เป้าหมายั่การใชั้พลู่งงานเมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 
2550 (เพตะจูลู)  
 
เป้าหมายั่การใชั้พลู่งงาน (จิกกะจูลูต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์)

 

ปรมิาณการใช้พลังงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4

25.4

25.2

25.2

610
305
630

610
305

610
305
630

610
305
630

610
305
630

610
305

610
305

2.3.3

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 302-4

THSI Ecovadis Circulytics

299.85

0

1.55

6.2

10.48

24.82

11.18

CSA
2021

GRI
Standard2564

ปรมิาณนำ�าจากภายั่นอก (ลู้านลููกบาศกเ์มตร) EN3,*

ปรมิาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าจด่ำ (ค�า TDS นอ้ยั่กว�า 1000 mg/L) (ลู้านลููกบาศกเ์มตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใตด้ำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หรอ่ผู้ให้บรกิารรายั่อื�น

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

3260 
610 
630

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

GRI 303-3

GRI 303-3

GRI 303-3

GRI 303-3

GRI 303-3

24.80

16.07

4.38

0

4.35

ปริมาณนำ้าจากภายนอกและค่ณภาพนำ้า

ข้อมูลการดำาเนินงาน THSI Ecovadis CirculyticsCSA
2021

GRI
Standard2564
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ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าอื�น ๆ (ค�า TDS มากกว�า 1000 mg/L) (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 1000 mg/L) ท่ี่�อยูั่�ใน Water Stress Area (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,*

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก 
 จากแหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 1000 mg/L) ที่่�อยัู่�ใน Water Stress Area (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3,* 

 • นำ�าผิวดำิน

 • นำ�าใต้ดำิน

 • นำ�าที่ะเลู

 • นำ�าจากประปา หร่อผู้ให้บริการรายั่อื�น

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2557 (ลู้านลููกบาศก์เมตร)

ปริมาณนำ�าจากภายั่นอกที่่�ลูดำลูง เมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2557 (%)

ปริมาณนำ�ากลู่บมาใชั้ (ลู้านลููกบาศก์เมตร)*

ส่ดำส�วนนำ�ากลู่บมาใชั้ (%)

ปริมาณการใชั้นำ�าจากภายั่นอกต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ (ลููกบาศก์เมตรต�อต่น)

เป้าหมายั่ปริมาณการใชั้นำ�าเมื�อเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2557 (ลู้านลููกบาศก์เมตร)

เป้าหมายั่ปริมาณการใชั้นำ�า (ลู้านลููกบาศก์เมตรต�อต่น)

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าผิวดำิน (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าใต้ดำิน (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าที่ะเลู (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� ผู้ให้บริการ แลูะผู้ใชั้รายั่อื�น 
(ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� ผู้ใชั้รายั่อื�น (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่�งหมดำ (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 1000 mg/L) (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 
1000 mg/L) (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าจ่ดำ (ค�า TDS น้อยั่กว�า 
1000 mg/L) ที่่�อยัู่�ใน Water Stress Area 
(ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3

ปริมาณนำ�าที่ิ�งสู� แหลู�งนำ�าอื�นๆ (ค�า TDS มากกว�า 
1000 mg/L) ที่่�อยัู่�ใน Water Stress Area
 (ลู้านลููกบาศก์เมตร) EN3
 
ปริมาณ BOD (ต่น) EN3

ปริมาณ COD (ต่น) EN3

ปริมาณ TSS (ต่น) EN3

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.2

25.2
 

25.4
  

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4
 

25.4

25.4

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610

3260 
610
3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610

3260
610
 

3260
610

3260
610

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4
  

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

2.3.4

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 303-4
 

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

GRI 303-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.06

37.80

2.76

10.00

11.17

39.87

17.96

15.53
  
0

0

0.03

0

15.55

11.98

3.58

0

0

1,288

3,990

714

ปริมาณนำ้าจากภายนอกและค่ณภาพนำ้า

ข้อมูลการดำาเนินงาน THSI Ecovadis CirculyticsCSA
2021

GRI
Standard2564

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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ปริมาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ (พ่นต่น) EN4

ปริมาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(กิโลูกร่มต�อต่น)

ปริมาณการจ่ดำการของเส่ยั่อ่นตรายั่ EN4 

• การใชั้ซำ�า/การใชั้ใหม�/การนำากลู่บมาใชั้ประโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
/การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน (พ่นต่น)

• การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน (พ่นต่น) 

• การฝ่ังกลูบ (ต่น)

ปริมาณของเส่ยั่อ่นตรายั่ที่่�จ่ดำเก็บในพ่�นที่่�จ่ดำเก็บ ณ สิ�นปี
(พ่นต่น) EN4

ปริมาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ (พ่นต่น) EN4

ปริมาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ต�อต่นผลูิตภ่ณฑ์์ 
(กิโลูกร่มต�อต่น) 

ปริมาณการจ่ดำการของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ EN4 

• การใชั้ซำ�า/การใชั้ใหม�/การนำากลู่บมาใชั้ประโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
/การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน (พ่นต่น)

• การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน (พ่นต่น) 

• การฝ่ังกลูบ (ต่น)

ปริมาณของเส่ยั่ไม�อ่นตรายั่ที่่�จ่ดำเก็บในพ่�นที่่�จ่ดำเก็บ 
ณ สิ�นปี (พ่นต่น) EN4

ออกไซดำ์ของไนโตรเจน (พ่นต่น) EN5

ออกไซดำ์ของไนโตรเจน โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติ
อยั่�างต�อเนื�อง (พ่นต่น) EN5

ออกไซดำ์ของซ่ลูเฟูอร์ (พ่นต่น) EN5

ออกไซดำ์ของซ่ลูเฟูอร์ โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติอยั่�าง
ต�อเนื�อง (พ่นต่น) EN5

ปริมาณฝ่่่น (พ่นต่น) EN5

ปริมาณฝ่่่น โดำยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง 
(พ่นต่น) EN5

ค�าใชั้จ�ายั่ดำ้านสิ�งแวดำลู้อม (ลู้านบาที่) 

เงินลูงที่่นดำ้านสิ�งแวดำลู้อม (ลู้านบาที่)

ผลูประโยั่ชัน์จากการลูงที่่นดำ้านสิ�งแวดำลู้อม 
(ลู้านบาที่)

จำานวนการลูะเมิดำข้อผูกพ่นธ์ที่างกฎหมายั่
/ข้อบ่งค่บ (คร่�ง)

จำานวนเงินค�าปร่บการลูะเมิดำข้อผูกพ่นธ์ที่างกฎหมายั่
/ข้อบ่งค่บ (บาที่)

จำานวนเงินชัดำเชัยั่ที่่�ต้องจ�ายั่จากการลูะเมิดำข้อผูกพ่นธ์ที่าง
กฎหมายั่/ข้อบ่งค่บ (บาที่)

การจัดการของเส่ย/สารมลพษิที่างอากาศ/ค�าใช้จ�ายและเงนิที่่นด้านสิ�งแวดลอ้ม/การละเมิดขอ้ผูกพันที่างกฎหมาย ขอ้บัังคับั

ข้อมูลการดำาเนินงาน

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.3.5

2.2.3

2.2.3

2.2.3

2.2.4

2.2.4

2.2.4

610
630

610

610
3501

610

610

610
610
630

610

610
3501

610

610

610

610

610

610

610

610

610

610

6e

6d

6e

6d

GRI 306-3

GRI 306-4
GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 306-3

GRI 306-5
GRI 306-4

GRI 306-5

GRI 306-5

GRI 305-7

GRI 305-7

GRI 305-7

GRI 307-1

GRI 307-1

GRI 307-1

THSI Ecovadis Circulytics

60.97

27.47

47.30

0.05

14,804

0.04

380.09

171.23

340.61

36.05

2,945.86 

0.00

NA

0.69 

NA

 1.81 

NA

0.43 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

CSA
2021

GRI
Standard2564
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ปริมาณของเส่ยที่่�ถึูกแยกออกจากการกำาจัด - ต�างประเที่ศ, GRI 306-4

ของเส่ยไม�อันตราย
การใชั้ซำ�า
การใชั้ใหม�
การนำากลู่บมาใชัป้ระโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
การบำาบ่ดำ
ที่ั้งหมด

0.00
46,305.27

0.00
0.00

46,305.27

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,816.73
152,033.02

0.00
0.00

164,849.75

12,816.73
152,033.02

0.00
0.00

164,849.75

Onsite

ภายใน SCGP

Offsite 

ภายนอก SCGP

Factory In SCGP In SCG Out SCG

ของเส่ยอันตราย
การใชั้ซำ�า
การใชั้ใหม�
การนำากลู่บมาใชัป้ระโยั่ชัน์ใหม�อื�น ๆ 
การบำาบ่ดำ
ที่ั้งหมด

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

237.27
29,737.58
195.29
0.00

30,170.14

237.27
29,737.58

195.29
0.00

30,170.14

2564 (ติันิ)

ที่ั้งหมด
Total

ที่ั้งหมด
Total

ปริมาณของเส่ยที่่�ถึูกส�งตรงไปเพ่�อกำาจัด - ต�างประเที่ศ, GRI 306-5

ของเส่ยไม�อันตราย
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน
การฝ่งักลูบ
การกำาจ่ดำโดำยั่วธิ่การอื�น ๆ
ที่ั้งหมด

129,459.92
0.00
0.00
0.00

129,459.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
36,051.72
2,945.86
472.85

39,470.43

129,459.92
36,051.72
2,945.86
472.85

168,930.35

Onsite

ภายใน SCGP

Offsite 

ภายนอก SCGP

Factory In SCGP In SCG Out SCG

ของเส่ยอันตราย
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาเพ่�อเอาพลู่งงาน
การกำาจ่ดำโดำยั่การเผาที่ำาลูายั่โดำยั่ไม�ไดำ้พลู่งงาน
การฝ่งักลูบ
การกำาจ่ดำโดำยั่วธิ่การอื�น ๆ  
ที่ั้งหมด

17,045.12
0.00
0.00
0.00

17,045.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

83.47
54.93

14,804.02
257.82

15,200.24

17,128.59
54.93

14,804.02
257.82

32,245.35

2564 (ติันิ)
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การใช้ัพลู่งงานรวมประกอบด้ำวยั่พลู่งงานความร้อนแลูะพลู่งงานไฟูฟู้าที่่�งหมดำที่่�ใช้ัในพ่�นที่่�บริษ่ที่/โรงงาน ในส�วนของพลู่งงานความร้อนมก่ารแสดำงให้เหน็ถึ่งปริมาณแลูะ 
ส่ดำส�วนของเชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น แลูะแสดำงให้เห็นถึ่งปรมิาณเชั่�อเพลูิงชัวีมวลู ปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไดำ้ แลูะปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ 
ที่่�หม่นเวยีั่นไม�ไดำ้
ปริมาณการใชั้พลู่งงานความร้อน = ปริมาณนำ�าหน่กเชั่�อเพลูิง หร่อปริมาตรไอนำ�า (จากการประมาณการตามปริมาณท่ี่�ซ่�อ หร่อปริมาณท่ี่�เปลู่�ยั่นแปลูงในท่ี่� 
กองเก็บ) x ค�าความรอ้น (Low Heating Value) (ที่่�ไดำ้จากผลูการที่ดำลูองในหอ้งปฏิิบ่ติการหรอ่จากผู้ขายั่)
ปริมาณการใช้ัพลู่งงานไฟูฟู้า = ปริมาณไฟูฟู้าท่ี่�ใช้ัในรูปแบบของกระแสไฟูฟู้าท่ี่�ซ่�อจากแหลู�งกำาเนดิำไฟูฟู้าภายั่นอก สำาหร่บกิจกรรมของบริษ่ที่/โรงงาน แลูะไม�น่บรวม 
ไฟูฟูา้ที่่�สร้างข้�นเองจากการเผาไหม้เชั่�อเพลูิงเนื�องจากถึือไดำ้ว�าเปน็การน่บพลู่งงานซำ�า
เชั่�อเพลูิงที่ดำแที่น = ปรมิาณเชั่�อเพลูิงชัวีมวลู, ปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไดำ้ แลูะปรมิาณเชั่�อเพลูิงจากว่สดำ่เหลูือใชั้ที่่�หม่นเวยีั่นไม�ไดำ้
เชั่�อเพลูิงชัวีมวลู = เชั่�อเพลูิงจาก ชัิ�นไมส้่บ, เปลูือกไม,้ ชัานออ้ยั่
เช่ั�อเพลูิงจากว่สดำเ่หลูอืใช้ัหมน่เวียั่นได้ำ = เช่ั�อเพลูิงจากว่สดำ่ที่่�ไม�ใช้ัแลู้ว หร่อเหลูอืใช้ัจากกระบวนการผลูติ ที่่มาจากธรรมชัาต ิ เชั�น นำ�ายั่างดำำาจากกระบวนการผลูติเยั่ื�อ  
ก๊าซชัวีภาพ แลูะกากตะกอนจากระบบบำาบ่ดำนำ�าเส่ยั่
เช่ั�อเพลูิงจากวส่ด่ำเหลูอืใช้ัหม่นเวียั่นไม�ได้ำ = เช่ั�อเพลูิงจากวส่ด่ำท่ี่�ไม�ใช้ัแลู้ว หร่อเหลูอืใช้ัจากกระบวนการผลูติ ที่่�มาจากเช่ั�อเพลูิงฟูอสซิลู เชั�น Waste reject แลูะ Used oil 
พลู่งงานหมน่เวียั่น = พลู่งงานสะอาดำที่่�ได้ำจากธรรมชัาต ิได้ำแก� พลู่งงานชีัวมวลู (Biomass, Biogas, Sludge, Black Liquor), พลู่งงานแสงอาที่คิย์ั่, พลู่งงานลูม,  
พลู่งงานนำ�า, พลู่งงานความรอ้นใต้พภ่พ เพ่�อนำามาใชั้ที่ดำแที่นพลู่งงานจากเชั่�อเพลูิงฟูอสซลิู

EN2 พลังงาน

2. การรายั่งานิปริมาณ
 2.1 การคำานวณปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำจากกระบวนการผลูิตโดำยั่ตรง (Scope 1)
   • เกิดำจากกระบวนการเผาไหม้
    • รายั่งานจากปริมาณการใชั้เชั่�อเพลูิง (ตามนำ�าหน่กหร่อปริมาตร) อาที่ิ ปริมาณนำ�าม่นหร่อก๊าซธรรมชัาติ x ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�อ้างอิงจาก 
องค์การบริหารจ่ดำการก๊าซเร่อน กระจก (องค์การมหาชัน) (TGO) กรณ่ที่่�นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change  
2006”, (IPCC)
    • รายั่งานจากปริมาณการใช้ัเช่ั�อเพลูงิ (ตามค�าความร้อน) อาทิี่ ปริมาณถึ�านหิน x ค�าความร้อนx ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�อ้างองิจาก TGO กรณท่่ี่� 
นอกเหนือจาก TGO ให้อ้างอิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change 2006”, (IPCC)
 2.2 การคำานวณปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่อ้อม (Scope 2) จะรายั่งานจากปริมาณการซ่�อไฟูฟู้า ไอนำ�า x ค�าการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�อ้างอิง 
ค�าจาก TGO ผู้ผลูิตหร่อผู้ขายั่
3. การรายั่งานิการปล่อยั่ก๊าซเรือนิกระจก
 3.1 ครอบคลู่มถึ่งก๊าซ CO
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6
 โดำยั่คำานวณแลูะแสดำงผลูในรูปก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์เที่่ยั่บเที่�าจากค�าศ่กยั่ภาพในการที่ำาให้เกิดำภาวะ

โลูกร้อน (Global Warming Potential : GWP) ที่่�กำาหนดำโดำยั่ IPCC
 3.2 ม่การใชั้ข้อมูลูปี 2563 ที่่�งในแลูะต�างประเที่ศ (รวม PT Fajar Surya Wisesa Tbk.) เพ่�อใชั้เป็นปีฐานในการกำาหนดำเป้าหมายั่ใหม�ในการลูดำการปลู�อยั่ 
ก๊าซเร่อนกระจกลูง รอ้ยั่ลูะ 20 ที่่กการดำำาเนินธ่รกิจภายั่ในปี 2573 แลูะปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกส่ที่ธิเป็นศูนยั่์ (Net Zero emission) ภายั่ในปี 2593
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1. ผลูการดำำาเนินงานการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�ลูดำลูงในปี 2560-2563 (ธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่) เป็นผลูการดำำาเนินงานเที่่ยั่บก่บกรณ่ปกติ ณ ปีฐาน 2550 แลูะไดำ้ม่ 
การกำาหนดำเป้าหมายั่การลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกใหม�ในปี 2564 โดำยั่กำาหนดำให้ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�ลูดำลูงในปี 2564 เท่ี่ยั่บก่บปี 2563 (รวมธ่รกิจ 
ในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ)
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หมายั่ถึ่งปริมาณการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกจากการดำำาเนินกิจการ ที่่�คำานวณตาม “แนวท�งก�รร�ยง�นและคืำ�นวณก๊�ซเร่อนกระจก” ของ WRI/ WBCSD GHG  
Emissions Protocol รวมถึ่ง calculation tool จาก The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) โดำยั่ม่หลู่กการดำ่งน่�
1. ขอบัเขติการรายั่งานิ
 1.1 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ตรง (Scope 1)
เกิดำจากกระบวนการผลูิตหรอ่กิจกรรมต�าง ๆ ที่่�ม่แหลู�งกำาเนิดำอยัู่�ในความดำูแลู ควบค่ม แลูะบรหิารจ่ดำการของบรษิ่ที่ หรอ่โรงงาน อาที่ิ การปลู�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจก 
ที่่�เกดิำข้�นจากการเผาไหม้ที่่�อยัู่�กบ่ที่่� การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกดิำข้�นจากการเผาไหม้ที่่�ม่การเคลูื�อนที่่� การปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�เกดิำข้�นจากการร่�วไหลู การปลู�อยั่ 
ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นปฏิิกิรยิั่าเคม่ การปลู�อยั่คารบ์อนไดำออกไซดำท์ี่่�เกิดำจากการเผาไหม้ชัวีมวลู ก๊าซชัวีภาพ แลูะการเผา Lime Mud ที่่� Lime Kiln ให้ที่ำาการ 
รายั่งานแยั่กออกจาก Scope 1 เนื�องจากคารบ์อนที่่�ประกอบอยัู่�ในชัวีมวลู ก๊าซชัวีภาพ แลูะปูนขาวม่แหลู�งกำาเนิดำจากธรรมชัาติ
 1.2 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ออ้ม (Scope 2)
เกิดำจากการปลู�อยั่ก๊าซเรอ่นกระจกที่างออ้มจากการใชั้พลู่งงาน ไดำ้แก� ปรมิาณก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำจากการผลูิตไฟูฟูา้ ความรอ้น หรอ่ไอนำ�าที่่�ถึูกนำาเข้ามาจาก 
ภายั่นอกเพ่�อใชัง้านภายั่ในองคก์ร
 1.3 ก๊าซเรอ่นกระจกที่่�เกิดำข้�นโดำยั่ออ้ม (Scope 3) 
เกดิำจากการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกที่างอ้อมอื�น ๆ  ได้ำแก� ปริมาณก๊าซเร่อนกระจกท่ี่�เกดิำข้�นจากกิจกรรมต�าง ๆ  นอกเหนอืจากท่ี่�ระบ่ในประเภที่ท่ี่� 1 แลูะประเภที่ท่ี่� 2 (อยัู่�ระหว�าง 
ศ่กษาแลูะเก็บรวบรวมขอ้มูลูในส�วน Transportation, Processing of sold products, Use of sold products, End-of-life treatment of sold products)

EN1 ก๊าซเร่อนกระจก

ปริมาณวต่ถึดิ่ำบท่ี่�งหมดำ แลูะปริมาณวต่ถึดิ่ำบจากวส่ด่ำท่ี่�นำากลูบ่มาใช้ัใหม� ปี 2560-2563 รายั่งานรวมข้อมลููปริมาณเศษกระดำาษท่ี่�เป็นวต่ถึด่ำบิสำาหรบ่โรงงานในต�างประเที่ศ  
ในข้อมูลูประเที่ศไที่ยั่ดำ้วยั่
สำาหร่บในปี 2564 แยั่กรายั่งานปริมาณว่ตถึ่ดำิบที่่�งหมดำ ปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่ที่่�นำากลู่บมาใชั้ใหม� แลูะปริมาณว่ตถึ่ดำิบจากว่สดำ่หม่นเวียั่น รายั่งานแยั่กตามที่่�ต่�ง 
ของโรงงานที่่�ม่การใชั้ว่ตถึ่ดำิบ

EN0.1
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หมายั่ถ่ึงปริมาณสารมลูพ่ษที่างอากาศ อาที่ ิ ออกไซด์ำของไนโตรเจน ออกไซด์ำของซลู่เฟูอร์ แลูะฝ่่น่ท่ี่�เกดิำจากการเผาไหม้ต�าง ๆ แลูะเป็นองค์ประกอบอยัู่�ในกระบวนการผลูติ  
ซ้�งชันิดำของสารมลูพ่ษจะข้�นอยัู่�ก่บกระบวนการผลูิตของแต�ลูะหน�วยั่ปฏิิบ่ติการ โดำยั่อ้างอิงผลูแลูะวิธ่การตรวจว่ดำตามที่่�กฎหมายั่กำาหนดำ อาที่ิ US EPA หร่อมาตรฐาน 
เที่่ยั่บเที่�า
การรายั่งานปริมาณสารมลูพ่ษ โดำยั่การคำานวณปริมาณความเข้มข้นท่ี่�ได้ำจากการส่�มตรวจวด่ำสารมลูพ่ษท่ี่�ระบายั่จากปลู�อง (Spot Check) ตามสภาวะจริงในขณะตรวจวด่ำ  
โดำยั่ห้องปฏิิบ่ติการที่่�ไดำ้ร่บการร่บรองแลูะข้�นที่ะเบ่ยั่นก่บกรมโรงงานอ่ตสาหกรรม ประกอบก่บอ่ตราการไหลูของลูมร้อนที่่�ปลู�อยั่แลูะชั่�วโมงการผลูิตของหม้อต้มไอนำ�า 
นอกจากน่�ย่ั่งม่การดำำาเนนิการตรวจวด่ำค�าการระบายั่มลูพ่ษจากปลู�องด้ำวยั่ระบบการตรวจวด่ำมลูพ่ษที่างอากาศจากปลู�องแบบอต่โนม่ตอิยั่�างต�อเนื�อง (Continuous Emission  
Monitoring Systems, CEMs) 
• ปี 2564 กลู่�มธ่รกิจเยั่ื�อแลูะกระดำาษ เริ�มรายั่งานผลูการตรวจว่ดำค�าการระบายั่มลูพ่ษที่างอากาศจากปลู�องแบบอ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�อง (Continuous Emission  
Monitoring System, CEMs) แลูะม่การใชั้ข้อมูลูปี 2563 ที่่�งธ่รกิจในประเที่ศไที่ยั่แลูะต�างประเที่ศ (รวม PT Fajar Surya Wisesa Tbk.) ดำ้วยั่เคร่�องตรวจว่ดำแบบ 
อ่ตโนม่ติอยั่�างต�อเนื�องเป็นข้อมูลูปีฐานในการกำาหนดำเป้าหมายั่การลูดำการปลู�อยั่มลูพ่ษที่างอากาศ
a. ปรมิาณออกไซดำข์องไนโตรเจน เที่�าก่บ 0.797 พ่นต่น
b. ปรมิาณออกไซดำข์องซ่ลูเฟูอร์ เที่�าก่บ 1.61 พ่นต่น
c. ปรมิาณฝ่่น่ เที่�าก่บ 0.35 พ่นต่น

EN5 มลพษิที่างอากาศ

EN6 สิที่ธิประโยชน์ที่างภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงที่่น (BOI) สำาหรับัโครงการด้านสิ�งแวดล้อม

• การจ่ดำการนำ�า (ประกอบดำ้วยั่ปริมาณนำ�าจากภายั่นอก นำ�าที่่�ผ�านการบำาบ่ดำก�อนปลู�อยั่สู�แหลู�งร่บนำ�าภายั่นอก แลูะนำ�าที่่�นำากลู่บมาใชั้ใหม�) เป็นการพ่จารณาประเมิน 
ประสิที่ธิภาพการนำานำ�าจากแหลู�งต�าง ๆ มาใชั้
• ปริมาณการด่ำงนำ�าจากภายั่นอก (Water withdrawal) หมายั่ถึง่ปริมาณนำ�าจากแหลู�งนำ�าดำบิต�างๆ มาใช้ัในกระบวนการผลูติ สำาน่กงาน การซ�อมบำารง่ แลูะสาธารณปูโภค  
โดำยั่แบ�งแหลู�งนำ�าดำิบออกเป็น 5 แหลู�ง คือ นำ�าผิวดำิน นำ�าใต้ดำิน นำ�าที่ะเลู นำ�าประปา นำ�าที่่�ถึูกผลูิตข้�นมาพร้อมก่บกระบวนการผลูิต ซ้�งไดำ้ข้อมูลูมาจากหลู่กฐานที่างบ่ญชัี  
หร่อการอ�านค�าจากมิเตอร์
• ค่ณภาพแหลู�งนำ�า หมายั่ถึ่ง ค่ณภาพนำ�าของแหลู�งนำ�าต�าง ๆ จากการตรวจว่ดำค�า TDS (Total Dissolved Solids) คือ ของแข็งลูะลูายั่ในนำ�า ดำ้วยั่วิธ่ตามมาตรฐาน  
เพ่�อใชั้ในการแบ�งประเภที่ค่ณภาพของแหลู�งนำ�า เป็น 2 ประเภที่ ดำ่งน่�
• นำ�าหม่นเวียั่น (Water recycle) หมายั่ถึ่ง ปริมาณนำ�าที่่�นำากลู่บมาใชั้ในที่่กกิจกรรมของโรงงานหลู่งผ�านกระบวนการปร่บปร่งค่ณภาพแลู้ว โดำยั่ไม�น่บรวมนำ�าที่่�ไม�ผ�าน 
การปร่บปร่งค่ณภาพ
• ค่ณภาพนำ�าที่ิ�ง (Effluent) หมายั่ถึ่งค่ณภาพนำ�าที่่�ปลู�อยั่ออกสู�ภายั่นอก อาที่ิ BOD COD แลูะสารแขวนลูอยั่ ที่่�ม่การตรวจว่ดำความเข้มข้นดำ้วยั่วิธ่การมาตรฐาน  
ประกอบก่บปริมาณนำ�าที่ิ�งที่่�ปลู�อยั่สู�แหลู�งร่บนำ�าภายั่นอก
• ค่ณภาพแหลู�งร่บนำ�า หมายั่ถึ่ง ค่ณภาพของแหลู�งร่บนำ�าต�าง ๆ จากการตรวจว่ดำค�า TDS (Total Dissolved Solids) คือ ของแข็งลูะลูายั่ในนำ�า ดำ้วยั่วิธ่มารตรฐาน  
เพ่�อใชั้ในการแบ�งประเภที่ค่ณภาพของแหลู�งนำ�า เป็น 2 ประเภที่ ดำ่งน่�

EN3 นำ้า

การจ่ดำการของเส่ยั่เป็นการพ่จารณาเพ่�อประเมินประสิที่ธิภาพของกระบวนการผลูิต การเพ่�มค่ณภาพของสินค้า แลูะการลูดำต้นท่ี่นของกระบวนการผลูิตต�าง ๆ  
โดำยั่ SCGP จ่ดำที่ำา แนวที่างการเก็บรวบรวมแลูะรายั่งานขอ้มูลูดำ้านสิ�งแวดำลูอ้ม ต่�งแต�ปี 2556 เพ่�อใชั้เปน็แนวที่างในการเก็บรวบรวมแลูะรายั่งานขอ้มูลูฯ สำาหร่บ 
บรษิ่ที่ต�าง ๆ ใน SCGP ปรมิาณของเส่ยั่อ่ตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายั่ถึ่ง ปรมิาณของเส่ยั่ที่่�เกิดำจากกระบวนการผลูิต แต�ไม�น่บรวมของเส่ยั่ที่่�ยั่่งอยัู่�ใน 
กระบวนการผลูิตที่่�สามารถึนำากลู่บเข้าผลูิตซำ�า (Work in Process, WIP) โดำยั่แบ�งเป็น 2 ประเภที่ คือ ของเส่ยั่อ่นตรายั่ (Hazardous Waste) แลูะของเส่ยั่ 
ไม�อ่นตรายั่ (Non Hazardous Waste) ตามประกาศกระที่รวงอ่ตสาหกรรมเร่�อง การกำาจ่ดำสิ�งปฏิิกูลูหรอ่ว่สดำ่ที่่�ไม�ใชั้แลู้ว ปี 2548
การรายั่งานิ
ปริมาณการก�อกำาเนดิำของเส่ยั่อต่สาหกรรม (Waste Generated) หมายั่ถึ่ง ปริมาณของเส่ยั่หร่อว่สด่ำท่ี่�ไม�ใช้ัแลู้ว ณ แหลู�งกำาเนดิำ หร่อ ก�อนเข้าอาคารเกบ็ของเส่ยั่ฯ  
หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กหรอ่การประมาณค�าของเส่ยั่ฯ
ปริมาณของเสย่ั่อต่สาหกรรมท่ี่�จด่ำเก็บในพ่�นท่ี่�จด่ำเกบ็ ณ สิ�นปี (Waste Stock) หมายั่ถึง่ ปริมาณของเสย่ั่ฯ ท่ี่�เกิดำข้�นท่ี่�ยั่ง่ไม�ได้ำจด่ำการ หร่อ เกบ็สะสมไว้ในพ่�นที่่�จด่ำเก็บ  
หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กหรอ่การประมาณค�าของเส่ยั่ฯ
ปริมาณของเส่ยั่อต่สาหกรรมที่่�นำาไปกำาจด่ำ (Waste Manage) หมายั่ถึ่ง ปริมาณของเส่ยั่ฯ ที่่�นำาไปจด่ำการที่่�งภายั่ในแลูะภายั่นอก SCGP หาโดำยั่การชั่�งนำ�าหน่กเที่�าน่�น 
การจ่ดำการของเส่ยั่ภายั่ใน SCGP (Onsite) หมายั่ถึ่ง การจ่ดำการของเส่ยั่ที่่�ดำำาเนินการโดำยั่บริษ่ที่ที่่�อยัู่�ภายั่ในขอบเขตการบริหารงานของ SCGP
การจ่ดำการของเส่ยั่นอก SCGP (Offsite) หมายั่ถึ่ง การจ่ดำการของเส่ยั่ที่่�ดำำาเนินการโดำยั่บริษ่ที่ที่่�อยัู่�ภายั่นอกขอบเขตการบริหารงานของ SCGP

EN4 ของเส่ยอ่ตสาหกรรม

EN7 จำานวน/ค�าปรับัหร่อเปรียบัเที่่ยบัปรับั ในกรณ่ของการละเมิด ข้อผูกพันธ์ที่างกฎหมาย/ข้อบัังคับัที่่�มากกว�า 10,000 เหรียญสหรัฐ
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
ส่ขภาพและความปลอดภัย

อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงาน (รายั่ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1 
• พน่กงาน
• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราความร่นแรงของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงาน (รายั่ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1

• พน่กงาน
• คู�ธ่รกิจ

จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ที่่�งหมดำ (รายั่) S1

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจ (ชัายั่ : หญิง) (ในพ่�นที่่�ที่ำางานแลูะขนส�งโดำยั่ตรง)

จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ในพ่�นที่่�ที่ำางาน(รายั่) S1

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจ (ชัายั่ : หญิง)

จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากอ่บ่ติเหต่ขนส�งแลูะจราจร (รายั่) S1,*

• พน่กงาน (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจขนส�งโดำยั่ตรง (ชัายั่ : หญิง)

• คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ  (ชัายั่ : หญิง)

จำานวนอ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (case) S1,*

• พน่กงาน

อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนอ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานถึ่งข่�นเส่ยั่ชัีวิต (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง (รายั่) S1,*

• พน่กงาน

อ่ตราการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ตอ้งม่การบ่นที่่ก (รายั่) S1,*

• พน่กงาน
อ่ตราการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ตอ้งม่การบ่นที่่ก (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• พน่กงาน

จำานวนการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ตอ้งม่การบ่นที่่ก (รายั่) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

อ่ตราการบาดำเจบ็จากการที่ำางานที่่�ตอ้งม่การบ่นที่่ก  (รายั่/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน) S1,*

• คู�ธ่รกิจ

จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน (ชั่�วโมง) S1,*

• พน่กงาน

• คู�ธ่รกิจ

ข้อมูลการดำาเนินงาน THSI Ecovadis CirculyticsCSA
2021

GRI
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ข้อมูลการดำาเนินงาน THSI Ecovadis CirculyticsCSA
2021

GRI
Standard2564

พนักงานและการพฒันาสังคม

0.1

3.2.6

3.5.1

3.5.6

3.5.6

3.5.7

3.4.1

3.4.1

601
610
601 
610 
561
601
610

601
610

601
610

601
610
601
610

จำานวนพน่กงาน (คน)

ส่ดำส�วนการม่ส�วนร�วมในสหภาพแรงงาน/องคก์รแรงงาน (%) S2

จำานวนพน่กงานจ้างใหม� (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานจ้างใหม� (%)

จำานวนพน่กงานลูาออกโดำยั่สม่ครใจ (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานลูาออกโดำยั่สม่ครใจ (%)

จำานวนพน่กงานลูาออกที่่�งหมดำ (คน)

ส่ดำส�วนพน่กงานลูาออกที่่�งหมดำ (%)

ระดำ่บความผูกพ่นต�อองค์กรของพน่กงาน (%) S3

จำานวนชั่�วโมงฝ่ึกอบรมพน่กงานเฉลู่�ยั่ (ว่น/คน)

ค�าใชั้จ�ายั่ในการฝ่กึอบรมเฉลู่�ยั่ (บาที่/คน)

14,496

100

343

6.0

401

7.0

401

7.0

79

2

608

GRI 102-8 
GRI 102-7

GRI 401-1

GRI 401-1

GRI 401-1

 

GRI 404-1

33.3

33.3

33.3

33.3 
39.5
39.5
33.3 
39.5
39.5

39.2
33.3 
37.4
37.4
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1. พน่กงาน คือ บ่คคลูที่่�ปฏิิบ่ติงานให้บริษ่ที่เต็มเวลูาตามส่ญญาจ้าง ไดำ้แก� พน่กงานระดำ่บปฏิิบ่ติการ ระดำ่บบ่งค่บบ่ญชัาแลูะวิชัาชัีพ แลูะระดำ่บจ่ดำการ รวมที่่�งพน่กงาน 
ที่ดำลูองงาน แลูะพน่กงานส่ญญาจ้างพ่เศษ
 • พน่กงานระดำ่บปฏิิบ่ติการ คือ พน่กงานที่่�ใชั้ที่่กษะแลูะเที่คนิคในการที่ำางานประจำา
 • พน่กงานบ่งค่บบ่ญชัาแลูะวิชัาชัีพ คือ พน่กงานที่่�ม่หน้าที่่�บริหารงานที่่�แน�นอนหร่อม่ผู้ใต้บ่งค่บบ่ญชัาที่่�เป็นระดำ่บปฏิิบ่ติการ
 • พน่กงานระดำ่บจ่ดำการ คือ ผู้บริหารที่่�ม่หน้าที่่�ร่บผิดำชัอบในการกำาหนดำกลูยั่่ที่ธ์หร่อนโยั่บายั่ ม่หน้าที่่�กระจายั่งาน แลูะควบค่มผู้ใต้บ่งค่บบ่ญชัาให้ปฏิิบ่ติงานตาม 
  นโยั่บายั่ แลูะงานประจำาว่น
 • พน่กงานส่ญญาจ้างพ่เศษ คือ ผู้ปฏิิบ่ติงานภายั่ใต้ส่ญญาจ้างเป็นการชั่�วคราวที่่�ม่กำาหนดำระยั่ะเวลูาจ้างเริ�มต้นแลูะสิ�นส่ดำที่่�แน�นอน

2. คู�ธ่รกิจ คือ ผู้ท่ี่�ไดำ้ร่บความยั่ินยั่อมให้ที่ำางานหร่อบริการหร่อที่ำาประโยั่ชัน์ให้บริษ่ที่
 นอกเหนือจากพน่กงานของบริษ่ที่ตามความหมายั่ข้างต้น คู�ธ่รกิจแบ�งเป็น 3 ประเภที่ดำ่งน่�
 1) คู�ธ่รกิจที่่�อยัู่�ภายั่ใต้การควบค่มของบริษ่ที่ คือ คู�ธ่รกิจที่่�ปฏิิบ่ติงานให้ก่บบริษ่ที่ ซ้�งงานแลูะ/หร่อสถึานที่่�ปฏิิบ่ติงานควบค่มโดำยั่บริษ่ที่ (ไม�รวมคู�ธ่รกิจจากกิจกรรม 
   ขนส�ง)
 2) คู�ธ่รกิจขนส�งโดำยั่ตรง คือคู�ธ่รกิจขนส�งที่่�บริหารจ่ดำการภายั่ใต้แบรนดำ์ SCGP
 3) คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ คือ คู�ธ่รกิจขนส�งอื�น ๆ ที่่�ไม�ไดำ้บริหารจ่ดำการภายั่ใต้แบรนดำ์ SCGP

ข้อมูลูของพน่กงานแลูะคู�ธ่รกิจท่ี่�อยูั่�ภายั่ใต้การควบค่มของบริษ่ที่จะถึูกนำาไปใชั้วิเคราะห์เป็นหน�วยั่ชั่�วโมงการที่ำางาน สำาหร่บคู�ธ่รกิจขนส�งในบริษ่ที่เอสซีจี โลูจิสติกส์  
แมเนจเม้นที่์ จำาก่ดำจะแสดำงข้อมูลูเป็นจำานวนกิโลูเมตร

นอกจากน่� SCGP ย่ั่งม่นิยั่ามของคู�ธ่รกิจท่ี่�ไม�อยูั่�ภายั่ใต้การควบค่มของบริษ่ที่ คือ คู�ธ่รกิจที่่�ไม�อยัู่�ภายั่ใต้การดูำแลู โดำยั่บริษ่ที่ไม�ม่ส�วนในการควบค่มวิธ่การที่ำางาน 
แลูะบริษ่ที่ไม�ได้ำควบคม่สถึานท่ี่�ปฏิิบ่ตงิานน่�น ๆ แลูะบค่คลูท่ี่� 3 คอื บ่คคลูอื�น ๆ ท่ี่�ไม�ใชั�พน่กงานแลูะไม�ใชั�คู�ธ่รกจิ ซ้�งไม�ได้ำปฏิิบติ่งานให้กบ่บริษ่ที่ ซ้�งจะไม�รวมในข้อมูลูท่ี่�แสดำง 

S1 ข้อมูลจำานวนพนักงานและคู�ธ่รกิจ

1. ข้อมลููจากระบบการบน่ที่่กเวลูาแลูะการเกบ็บน่ที่่กข้อมลููจากหน�วยั่งานการบค่คลูหร่อหน�วยั่งานบ่ญชีัหร่อหน�วยั่งานธ่รการที่่�เก่�ยั่วข้อง

2. ข้อมลููจากเอกสารที่่�มก่ารระบเ่วลูาที่ำางาน เชั�น ใบบน่ที่ก่เวลูา บน่ที่ก่เวลูาจากหน�วยั่งานบญ่ชีัที่่�ที่ำาจ�ายั่ค�าแรง หร่อหน�วยั่งานที่่�มห่ลูก่ฐานบน่ที่ก่จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน  
 หร่อเกบ็รวบรวมชั่�วโมงการที่ำางานจาก Work permit

3. ในกรณ่ที่่�บริษ่ที่หร่อโรงงานไม�มร่ะบบการบน่ที่่กเวลูา จะใช้ัวิธก่ารประมาณตามสตูรการคำานวณดำ่งน่�

จำานวนชั่�วโมงการที่ำางาน = (จำานวนคน x จำานวนว่นที่ำางาน x จำานวนชั่�วโมงการที่ำางานต�อว่นปกต)ิ + จำานวนรวมชั่�วโมงการที่ำางานที่่�ลู�วงเวลูา (เฉพาะกรณพ่น่กงาน
ปฏิบิต่ิการหร่อคู�ธ่รกิจ)

การคำานวณชั�วโมงการที่ำางาน

S2

S3

พนักงานที่่�เข้าร�วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน และพนักงานที่่�สังกัดบัริษัที่ที่่�ม่คณะกรรมการสวัสดิการฯ

ระดับัความผูกพันต�อองค์กรของพนักงานที่ำาการสำารวจอย�างเป็นที่างการ 2 ปี/ครั้ง

SCGP บ่นที่่กข้อมูลูดำ้านส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ที่่�เกิดำข้�นจากการที่ำางาน โดำยั่แบ�งออกเป็น 6 ประเภที่ คือ
1. จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิต หมายั่ถึ่ง จำานวนผู้เส่ยั่ชัีวิตจากการบาดำเจ็บจากการที่ำางาน ไม�ว�าจะเส่ยั่ชัีวิตที่่นที่่ หร่อเส่ยั่ชัีวิตภายั่หลู่งที่่�เป็นผลูสืบเนื�องจากเหต่การณ์น่�น ๆ
2. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การบ่นที่่ก หมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บที่่�ต้องม่การบ่นที่่กที่่�งหมดำของพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจ ต�อ 1,000,000  
 ชั่�วโมงการที่ำางาน
3. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงานหมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถึ่งข่�นหยั่่ดำงานของพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจ ต�อ 1,000,000  
 ชั่�วโมงการที่ำางาน

อ่บ่ติเหต่ถึ่งข่�นหยั่่ดำงาน หมายั่ถึ่ง อ่บ่ติเหต่จากการที่ำางานที่่�ที่ำาให้ม่ผู้บาดำเจ็บ เจ็บป่วยั่จนไม�สามารถึมาปฏิิบ่ติงานตามปกติในว่นที่ำางานถึ่ดำไป หร่อในกะถึ่ดำไปไดำ้  
รวมถึ่งกรณ่ที่่�ม่การบาดำเจ็บ เจ็บป่วยั่จนไม�สามารถึมาปฏิิบ่ติงานไดำ้ในภายั่หลู่งซ้�งเป็นผลูสืบเนื�องจากอ่บ่ติเหต่น่�น ๆ 

4. อต่ราความรน่แรงของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานถ่ึงข่�นหยั่ด่ำงาน หมายั่ถ่ึง จำานวนวน่หยั่ด่ำงานจากการได้ำรบ่บาดำเจ็บถ่ึงข่�นหยั่ด่ำงาน ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน
5. อ่ตราการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง หมายั่ถึ่ง จำานวนรายั่ของการบาดำเจ็บจากการที่ำางานในระดำ่บที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง ไม�รวมกรณ่เส่ยั่ชัีวิต  
 (รายั่) ต�อ 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน
6. อ่ตราการเจ็บป่วยั่ แลูะโรคจากการที่ำางานที่่�ต้องม่การบ่นที่่ก หมายั่ถึ่ง จำานวนพน่กงานแลูะ/หร่อคู�ธ่รกิจ ที่่�ไดำ้ร่บการเจ็บป่วยั่ แลูะเป็นโรคจากการที่ำางานที่่�ต้องม่ 
 การบ่นที่่กที่่�งหมดำ (รายั่) ต�อ จำานวน 1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน

ปร่บฐานการคำานวณใหม� จาก รายั่ หร่อ ว่น/200,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน เป็นรายั่หร่อว่น/1,000,000 ชั่�วโมงการที่ำางาน เพ่�อให้เหมาะสมก่บขนาดำองค์กรแลูะการ 
เปรียั่บเที่่ยั่บในกลู่�มอ่ตสาหกรรมเดำ่ยั่วก่น
ปี 2563 เริ�มม่การเก็บแลูะคำานวณข้อมูลูการบาดำเจ็บจากการที่ำางานที่่�ส�งผลูกระที่บร่นแรง

การบัันที่ึกข้อมูลด้านส่ขภาพและความปลอดภัย

* อยัู่�ในขอบเขตการตรวจประเมินโดำยั่ Deloitte (หน้า 106-107)
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บริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน)

บริษ่ที่ยั่�อยั่

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (นวนคร)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (ปที่่มธาน่)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (สม่ที่รปราการ)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (ราชับ่รี)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (สงขลูา)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (ชัลูบ่รี)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (ปราจีนบ่รี)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (สระบ่รี)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (กำาแพงเพชัร)

บริษ่ที่กลู่�มสยั่ามบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ (บางซ่�อ)

บริษ่ที่ไที่ยั่คอนเที่นเนอร์ขอนแก�น จำาก่ดำ 

บริษ่ที่ไที่ยั่คอนเที่นเนอร์ระยั่อง จำาก่ดำ

บริษ่ที่ตะว่นนาบรรจ่ภ่ณฑ์์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่โอเรียั่นที่์คอนเที่นเนอร์ จำาก่ดำ (สม่ที่รสาคร)

บริษ่ที่โอเรียั่นที่์คอนเที่นเนอร์ จำาก่ดำ (อ้อมน้อยั่)

บริษ่ที่โอเรียั่นที่์คอนเที่นเนอร์ จำาก่ดำ (นครปฐม)

New Asia Industries Co., Ltd.

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.

Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

PT Primacorr Mandiri

PT Indoris Printingdo

PT Indocorr Packaging Cikarang

บริษ่ที่เอสซีจีพี โซลููชั่�น จำาก่ดำ

บริษ่ที่พรีซิชั่�น พริ�นที่์ จำาก่ดำ

TCG Solutions Pte. Ltd.

Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

TCG Rengo (S) Limited *

PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box. 

PT Bahana Buana Box

PT Rapipack Asritama 

บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ (กาญจนบ่รี)

บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ (ราชับ่รี)

บริษ่ที่สยั่ามคราฟูที่์อ่ตสาหกรรม จำาก่ดำ (บางซ่�อ)

Vina Kraft Paper Co., Ltd.

บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน) (กาญจนบ่รี)

บริษ่ที่ไที่ยั่เคนเปเปอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน) (ปราจีนบ่รี)

United Pulp and Paper Co., Inc.

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.

PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

PT Dayasa Aria Prima

บริษ่ที่เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยั่่� จำาก่ดำ

บริษ่ที่เอสซีจีพี-ที่่ พลูาสติกส์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่คอนิเมก จำาก่ดำ

บริษ่ที่เอสซีจีพี รีจิดำ พลูาสติกส์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่วีซี� แพ็คเกจิ�ง (ประเที่ศไที่ยั่) จำาก่ดำ

บริษ่ที่ที่่ซี เฟูลู็กซิเบิ�ลูแพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ

บริษ่ที่พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ (สม่ที่รสาคร)

บริษ่ที่พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ (สม่ที่รสงคราม)

บริษ่ที่พรีแพค ประเที่ศไที่ยั่ จำาก่ดำ (ระยั่อง)

Tin Thanh Packing Joint Stock Company

SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.

Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation

Duy Tan Long An Company Limited

Duy Tan Precision Mold Company Limited

Duy Tan Binh Duong Plastics Company Limited
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อากาศ นำ้า ส่ขภาพและ
ความปลอดภยั

สังคม ระบับับัริหารจัดการ
เพ่�อความยั�งยืน

ลักษณะธ่รกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สัดส�วน
การถึือห่้น
โดยตรง / 

อ้อม
ที่ั้งหมด
(ร้อยละ)

บัริษัที่ที่่�อยู�ในขอบัเขตของรายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน ประจำาปี 2564
ข้อมลูด้ำานิสิ�งแวดำล้อม สขุภาพัและความปลอดำภยัั่ และระบับับัริหารจัดำการเพ่ั�อความยั่ั�งยั่นืิ
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MATA Plastic Company Limited

บริษ่ที่อินเตอร์เนชั่�นแนลู เฮลูธ์แคร์ แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ

Deltalab Global, S.L.U.

Deltalab, S.L.

Keylab, S.L.

Nirco, S.L.

Envases Farmaceuticos, S.A.

Equilabo Scientific, S.L.

Sanilabo, S.L.

บริษ่ที่ฟูินิคซ พ่ลูพ แอนดำ์ เพเพอร์ จำาก่ดำ (มหาชัน)

บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ (ผลูิตกระดำาษ)

บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ (Fest hub)

บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ (ผลูิตเยั่ื�อ-บ้านโป่ง)

บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ (ผลูิตเยั่ื�อ-ว่งศาลูา)

บริษ่ที่ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษไที่ยั่ จำาก่ดำ (บางซ่�อ)

Go-Pak UK Limited

Go-Pak Vietnam Limited

Go-Pak Paper Products Vietnam Company Limited

บริษ่ที่ฟูินิคซ ยัู่ที่ิลูิต่�ส์ จำาก่ดำ

Interpress Printers Sendirian Berhad*

บริษ่ที่สยั่ามฟูอเรสที่รี จำาก่ดำ

บริษ่ที่สยั่ามพนาเวศ จำาก่ดำ

บริษ่ที่สวนป่าร่งสฤษฎ์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่พน่สนิมิต จำาก่ดำ

บริษ่ที่ไที่ยั่พนาบูรณ์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่ไที่ยั่พนาราม จำาก่ดำ

บริษ่ที่ไที่ยั่พนาดำร จำาก่ดำ

บริษ่ที่ไที่ยั่พนาสณฑ์์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่ไที่ยั่วนภูมิ จำาก่ดำ

บริษ่ที่เอสซีจีพี เอ็คเซลูเลูนซ์ เที่รนนิ�ง เซ็นเตอร์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่อินวีนิค จำาก่ดำ

United Industrial Energy Corporation

บริษ่ที่ร�วมแลูะบริษ่ที่อื�น ๆ 

บริษ่ที่สยั่ามที่บพ่นแพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ

P&S Holdings Corporation

บริษ่ที่สยั่ามนิปปอน อินดำ่สเตรียั่ลู เปเปอร์ จำาก่ดำ

บริษ่ที่สหกรีน ฟูอเรสที่์ จำาก่ดำ
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69

1

2

3

4

บรรจ่ภ่ณฑ์์แบบคงรูป

กิจการลูงที่่น

กิจการลูงที่่น

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ว่สดำ่อ่ปกรณ์ที่างการแพที่ยั่์

ภาชันะบรรจ่อาหาร / เยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ภาชันะบรรจ่อาหาร / เยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ภาชันะบรรจ่อาหาร / เยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ภาชันะบรรจ่อาหาร / เยั่ื�อแลูะกระดำาษ

ภาชันะบรรจ่อาหาร / เยั่ื�อแลูะกระดำาษ

สำาน่กงาน

ภาชันะบรรจ่อาหาร 

ภาชันะบรรจ่อาหาร 

ภาชันะบรรจ่อาหาร 

สาธารณูปโภค

ภาชันะบรรจ่อาหาร

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

กิจการสวนป่า

ศูนยั่์ฝ่ึกอบรม

บริหารจ่ดำการสินที่ร่ยั่พ์แลูะที่ร่พยั่์สินที่างปัญญา

กิจการลูงที่่น

บรรจ่ภ่ณฑ์์จากเยั่ื�อแลูะกระดำาษ 

กิจการลูงที่่น

ผลูิตภ่ณฑ์์กระดำาษ

พลู่งงานแลูะสาธารณูปโภค

70

100

85

85

85

85

85

85

85

70

70

100

100

100

70

68

70

70

70

70

70

70

70

70

70

100

100

100

49

40

31

17

เวียั่ดำนาม

ไที่ยั่
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สเปน

สเปน

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

สหราชัอาณาจก่ร

เวียั่ดำนาม

เวียั่ดำนาม

ไที่ยั่

มาเลูเซียั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ไที่ยั่

ฟูิลูิปปินส์

ไที่ยั่

ฟูิลูิปปินส์
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ไที่ยั่
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NR = Non Relevance Information เป็นบริษ่ที่ที่่�ดำำาเนินการผลูิต แต�ข้อมูลูไม�ม่ความเก่�ยั่วข้อง หร่อไม�ม่น่ยั่สำาค่ญ 
ND = Not disclose this year (ยั่่งไม�เปิดำเผยั่ข้อมูลูในปีน่�)
              สำาน่กงาน/ลูงที่่น/ขายั่/บริการ ที่่�ไม�ต้องเก็บข้อมูลู แลูะบริษ่ที่ที่่�ไม�ม่การผลูิต
              เป็นบริษ่ที่ต่�งใหม� (น้อยั่กว�า 3 ปี) หร่อบริษ่ที่ที่่�เพ่�งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยั่กว�า 4 ปี) จ้งยั่่งไม�ต้องรายั่งานข้อมูลูสิ�งแวดำลู้อม ความปลูอดำภ่ยั่ การเจ็บป่วยั่แลูะโรคจากการที่ำางาน
ระบบบริหารจ่ดำการเพ่�อความยั่่�งยั่ืนไม�น่บบริษ่ที่ที่่�ข้อมูลูไม�ม่ความเก่�ยั่วข้องหร่อไม�ม่น่ยั่สำาค่ญ (NR) จากบริษ่ที่ยั่�อยั่ที่่�งหมดำแลูะบริษ่ที่ร�วมที่่�ต้องการเปิดำเผยั่ข้อมูลู  
โดำยั่บริษ่ที่ที่่�ไดำ้ร่บการร่บรอง ISO 9001 คิดำเป็น 93%, ISO 14001 คิดำเป็น 82%, ISO 45001 TIS/OHSAS 18001 คิดำเป็น 73% แลูะ FSCTM คิดำเป็น 97% (พ่จารณารายั่บริษ่ที่) 
สำาหร่บการรายั่งานข้อมูลูของบริษ่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จำาก่ดำ (มหาชัน) หมายั่รวมถึ่ง สำาน่กงานใหญ� หน�วยั่งานภายั่ใต้ SCGP
บริษ่ที่ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. เปิดำเผยั่ข้อมูลูดำ้านสิ�งแวดำลู้อม ส่ขภาพแลูะความปลูอดำภ่ยั่ก�อนเกณฑ์์ที่่�บริษ่ที่กำาหนดำ เนื�องจากใชั้ข้อมูลูของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. กำาหนดำ
เป้าหมายั่ลูดำการปลู�อยั่ก๊าซเร่อนกระจกแลูะการปลู�อยั่มลูพ่ษที่างอากาศ
บริษ่ที่ TCG Rengo (S) Limited ไม�ม่การดำำาเนินการ อยัู่�ระหว�างชัำาระบ่ญชัี
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สังคม ระบับับัริหารจัดการ
เพ่�อความยั�งยืน

ลักษณะธ่รกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สัดส�วน
การถึือห่้น
โดยตรง / 

อ้อม
ที่ั้งหมด
(ร้อยละ)

ส่ขภาพและ
ความปลอดภยั

บัริษัที่ที่่�อยู�ในขอบัเขตของรายงานการพัฒนาที่่�ยั�งยืน ประจำาปี 2564
ข้อมลูด้ำานิสิ�งแวดำล้อม สขุภาพัและความปลอดำภยัั่ และระบับับัริหารจัดำการเพ่ั�อความยั่ั�งยั่นืิ
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ดัชน่การปฏิบััติตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล
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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 Deloitte Touche 
Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. The independt Assurance Report is available in SCGP’s sustainability Report on page 100-107.  
The index below shows where the GRI disclosures are addressed in the One report (OR) or the Sustainability Report (SR).

GRI 102: General Disclosure

1. Organizational Profile
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

102-45
102-46
102-47
102-48*
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

103-1
103-2
103-3

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

102-18
102-20

102-16
102-17

102-14
102-15

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations 

SR COVER
OR inside front cover, SR6, 10

OR inside front cover
SR7

OR inside front cover, OR53
OR43

SR12, 91
SR89, 91, 102

SR61-62
SR78-79
OR62-75

SR35
SR68

Entities included in the consolidated financial statements 
Defining report content and topic Boundaries 
List of material topics 
Restatements of information
Changes in reporting 
Reporting period 
Date of most recent report 
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report 
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance 

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components 
Evaluation of the management approach

List of stakeholder groups 
Collective bargaining agreements
Identifying and selecting stakeholders 
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

Governance structure 
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 

Values, principles, standards, and norms of behavior 
Mechanisms for advice and concerns about ethics

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

GRI Standards Disclosure
Location (OR/ SR) External Assurance

Thailand Asean ex 
- Thailand

2. Strategy

3. Ethics and Integrity

4. Governance

5. Stakeholder Engagement

6. Reporting Practice 

GRI 103: Management Approach 

SR3
SR27-29, 32-33, 36-37

SR4-5, SR39-42
SR41-42

SR26, OR127
SR26

SR36-37
SR39-76
SR39-76

SR32, OR82-84
SR91, 102

SR30-31, 32-33, 36-37, OR82-84
SR32-33, OR82-84
SR32-33, OR82-84 

OR56-60
SR36-37

SR34
SR78
SR79
SR78
SR78
SR78
SR79
SR79

SR109-110
SR106-107
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GRI Standards Disclosure
Location (OR/ SR) External Assurance

Thailand Asean ex 
- Thailand

Economics

Economic Performance
201-1
202-2
205-2

301-1
301-2

302-1
302-4

Direct economic value generated and distributed
Proportion of senior management hired from the local community
Communication and training about anti-corruption policies and procedures

Materials used by weight or volume
Recycled input materials used

Energy consumption within the organization
Reduction of energy consumption

303-1
303-2
303-3
303-4

304-1

Interactions with water as a shared resource
Management of water discharge-related impacts
Water withdrawal
Water discharge

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

306-3
306-4
306-5
307-1
307-1
307-1

403-1
403-2
403-3

403-4

403-5
403-6

403-7 
403-9
403-10

Waste Generated
Waste Diverted from Disposal
Waste Directed from Disposal
Non-compliance with environmental laws and regulations
Amount of fines/penalties related to the above
Environmental liability accrued at year end

Occupational health and safety management system
Hazard identification, risk assessment and incident investigation
Occupational health services
Worker participation, consultation, and communication on occupational 
health and safety
Worker training on occupational health and safety
Promotion of worker health
Prevention of worker health and safety impacts directly linked by business 
relationships
Work-related injuries
Work-related ill health

305-1
305-2
305-5
305-7

Environment

Energy

Water and Effluents (2018)

Biodiversity

Emissions

Waste (2020)

Social

Occupational Health and Safety (2018)

404-1
405-1
405-2

412-2

413-1

Average hours of training per year per employee
Diversity of governance bodies and employees
Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Employee training on human rights policies or procedures

Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

Training and Education

Human Rights Assessment

Local Communities

Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Reduction of GHG emissions
Nitrogen oxides (NO

X
), sulfur oxides (SO

X
), and other significant air emissions

SR93, OR2
SR89

SR39-42

SR80
SR80

SR52-55, 81-82, 95-96
SR52-55, 81-82, 95-96

SR56-58, 82-84, 96-97
SR76

SR82-84, 87, 96-97, 101
SR83, 97

SR52-55, 80-81, 95
SR52-55, 80-81, 95
SR52-55, 80-81, 95

SR75-76, 84, 98

SR84
SR84-85
SR84-85

SR84
SR84
SR84

SR91, 102
SR89
SR90

SR65-68

SR69-72

SR48-51, OR78
SR49-50

SR49

SR48-51

SR48-51
SR49

SR48-51

SR48, 88-89, 102, OR78, 85-87
SR48, 88-89, 102, OR78, 85-87

SR59-60
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United Nations Global Compact (UNGC)
Communication on Progress

Implementing the Ten Principles into 
Strategies & Operations

• Robust Human Rights Management 
Policies & Procedures

• Robust Labour Management Policies 
& Procedures

• Robust Environmental Management 
Policies & Procedures

• Robust Anti-Corruption Management 
Policies & Procedures

Taking Action in Support of Broader 
UN Goals and Issues

Corporate Sustainability Governance and 
Leadership

Criterion 1: The COP describes mainstreaming into 
corporate functions and business units
Criterion 2: The COP describes value chain implementation

Criterion 3: The COP describes robust commitments, 
strategies or policies in the area of human rights
Criterion 4: The COP describes effective management 
systems to integrate the human rights principles
Criterion 5: The COP describes effective monitoring 
and evaluation mechanisms of human rights integration

Criterion 6: The COP describes robust commitments, 
strategies or policies in the area of labour
Criterion 7: The COP describes effective management 
systems to integrate the labour principles
Criterion 8: The COP describes effective monitoring and 
evaluation mechanisms of labour principles integration  
Criterion 9: The COP describes robust commitments, 
strategies or policies in the area of environmental stewardship
Criterion 10: The COP describes effective management 
systems to integrate the environmental principles
Criterion 11: The COP describes effective monitoring and 
evaluation mechanisms for environmental stewardship  
Criterion 12: The COP describes robust commitments, 
strategies or policies in the area of anti-corruption
Criterion 13: The COP describes effective management systems to 
integrate the anti-corruption principle
Criterion 14: The COP describes effective monitoring and 
evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption  
Criterion 15: The COP describes core business contributions 
to UN goals and issues
Criterion 16: The COP describes strategic social investments 
and philanthropy
Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy 
engagement
Criterion 18: The COP describes partnerships and 
collective action    
Criterion 19: The COP describes CEO commitment and 
leadership
Criterion 20: The COP describes Board adoption and oversight
Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement

8-9

80-84

69

111, 118

62-66, 69

63-68, 166-167

78
85-87

116, 195

195

76-79

6

30

25-27

8-9

10-15
82-84

3-4

30-33, 46-47, 61-62

28, 65-68

42, 65-68

65-68

63-64

63-64, 89-91, 102

13, 63-64, 89-91, 102

19-22, 25, 43-45
52-60, 70-76
80-87, 95-101

39-41

41-42

35

91

3-4

17-22, 55

3

26
32-33

Criteria of UNGC Advanced Level
AR

Disclose 

SR
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การดำาเนนิงานตามแนวที่าง
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

GOVERNANCE

STRATEGY

RISK MANAGEMENT

METRICS and TARGETS

Recommendations
AR

Disclose 

SR
Disclose the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.  
a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.  
b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks 
and opportunities  
Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization’s 
business, strategy, and financial planning where such information is material.  
a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has 
identified over the short, medium, and long term.  
b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the 
organization’s business, strategy, and financial planning.  
c) Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration 
different climate-related scenarios, including a 2oC or lower scenario.  

Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.  
a) Describe the organization’s processes for identifying and assessing 
climate-related risks.
b) Describe the organization’s processes for managing climate related risks.  
c) Describe how processes for identifying assessing, and managing climate-related 
risks are integrated into the organization’s overall risk management.  

Disclose the metrics and targets used to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities 
where such information is material.  
a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks 
and opportunities in line with its strategy and risk management process.  
b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) 
emissions, and the related risks.  
c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks 
and opportunities and performance against targets.  

AR = Annual Report 2021
SR = Sustainability Report 2021

62-66

73

62-75

78-79

85-87

73, 78-79, 85-87

26

27-29
52-55
56-58

26-29
52-55
56-58

13, 19, 46, 52, 56

52, 80-82, 95-96

13, 19, 43, 52, 56,
80-82, 95-96
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Sustainability Accounting Standards Board Response (SASB)

SASB Content Index

Disclosure Title Disclosure or 
Additional 

Explanation

Topic Disclosure 
Code

Page Unit

Gross global Scope 1 emissions, percentage covered under 
emissions-limiting regulations

Discussion of long-term and short-term strategy or plan to manage 
Scope 1 emissions, emissions reduction targets, and an analysis of 
performance against those targets

Air emissions of the following pollutants: (1) NO
x
 (excluding N

2
O), (2) 

SO
x
, (3) volatile organic compounds (VOCs), and (4) particulate 

matter (PM)

(1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3) 
percentage renewable, (4) total self-generated energy

(1) Total water withdrawn, (2) total water consumed, percentage of 
each in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress

Description of water management risks and discussion of 
strategies and practices to mitigate those risks

Number of incidents of non-compliance associated with water 
quality permits, standards, and regulations

Amount of hazardous waste generated, percentage recycled

Number of recalls issued, total units recalled

Discussion of process to identify and manage emerging materials 
and chemicals of concern

Percentage of raw materials from: (1) recycled content, (2) 
renewable resources, and (3) renewable and recycled content

Revenue from products that are reusable, recyclable, and/or 
compostable

Discussion of strategies to reduce the environmental impact of 
packaging throughout its lifecycle

Total wood fiber procured, percentage from certified sources

Total aluminum purchased, percentage from certified sources

Amount of production, by substrate

Percentage of production as: (1) paper/wood, (2) glass, (3) metal, 
and (4) plastic

Number of employees

RT-CP-110a.1

RT-CP-110a.2

RT-CP-120a.1

RT-CP-130a.1

RT-CP-140a.1

RT-CP-140a.2

RT-CP-140a.3

RT-CP-150a.1

RT-CP-250a.1

RT-CP-250a.2

RT-CP-410a.1

RT-CP-410a.2

RT-CP-410a.3

RT-CP-430a.1

RT-CP-430a.2

RT-CP-000.A

RT-CP-000.B

RT-CP-000.C

Greenhouse 
Gas Emissions

Air Quality

Energy 
Management

Water 
Management

Waste Management

Product Safety

Product Lifecycle 
Management

Supply Chain
Management

Activity Metric

52, 80,
95

52-55

84, 98

81-82
95-96

83
96-97

56-58

84
98

43-44

80, 95

19

60

80, 95

80, 102

Metric tons (t co
2
e)

Percentage (%)

N/A

Metric tons (t)

Gigajoules (GJ)

Percentage (%)

Thousand cubic 
meters (m3)

Percentage (%)

Number

Number

Metric tons (t)

Number

N/A

Percentage (%)
by weight

Reperting 
Currency

N/A

Metric tons (t)
Percentage (%)

Metric tons (t)
Percentage (%)

Metric tons (t)
Percentage (%)

Percentage (%)
by revenue

Number

0 Case

2,980 (Thailand)
60,973

(ASEAN ex-Thailand)

0 Case

2,102 MB
(Recyclable 

Polymer Container)

2,564,620 ton
100% of FSC-COC

Not Applicable

Annual Report 2021 
P.34

(1) 92%  (2) 8%
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