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Thailand Sustainability Investment
“สร้างโอกาสการลงทุนด้วยหุ้นยั่งยืน”

กระแสการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุน
ที่คำนึงถึงผลกระทบการสร้างคุณค่าทั้งในมิติ
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ยัง
คงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงาน
ของ The United Nations-supported Principles
for Responsible Investment (PRI) พบว่าในปี
2561 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการการลงทุน
อย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึง 81.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

สูงขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 68.4 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมถึงจำนวนนักลงทุนจากทั่วโลก
ที่เข้าลงนามรับหลักปฏิบัติการลงทุนอย่างมีความ
รับผิดชอบ (Principles for Responsible
Investment) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,961 ราย และกว่า
1,700 รายประกาศว่าได้นำประเด็นด้าน ESG
มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน
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สำหรับในประเทศไทย แนวโน้มการลงทุน
อย่างยั่งยืนเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่ง
เป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศไทย
ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลงทุนอย่างมี
ความรับผิดชอบ โดยถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ
ในการสร้างระบบนิเวศที่เกื้อหนุนการพัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว
และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้จัดทำ Thailand Sustainable Investment
หรือ “หุ้นยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2558 และพัฒนา
“ดัชนีความยั่งยืน SETTHSI Index” ในปี 2561
ซึ่งถือเป็นดัชนีความยั่งยืนแรกในประเทศไทย
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SET Sustainability Awards

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะ
ต้องสมัครใจเข้าร่วมการประเมินและต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินด้านความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 50%
ในแต่ละมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่
มีการประเมิน รวมถึงผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติ
อื่นๆ โดยในปี 2561 มี 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้
รับคัดเลือก ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนใน SET
73 บริษัท และ mai 6 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดรวม 10.13 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ
59.51 เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดทั้งหมดของ SET และ mai และมีผลตอบแทน
เงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นยั่งยืนอยู่ที่ 3.85% สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ณ 30 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.05%
บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของการผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
การเตรียมความพร้อมในการรับความเสี่ยงใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging
Risks) เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyberattacks)
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกะทันหัน
(Extreme Weather Events) การเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร
เป็นต้น โดยสามารถระบุผลกระทบและกำหนด
แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท
จดทะเบียนยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends)
ทั้งการคิดค้นนวัตกรรม สินค้า และบริการรูป
แบบใหม่ที่ตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
เป็นต้น

ต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

SET Sustainability Awards เป็นรางวัล
เกียรติยศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบองค์กร
ภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่
อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment: THSI) เพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์
โดยคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ทั้งนี้ พิจารณาบริษัทที่ได้
รับรางวัลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทและ
ผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืน
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน ดังนี้
• การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความ
ยั่งยืนขององค์กร: คณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่ได้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการและ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
• การกำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
(Materiality): บริษัทจดทะเบียนมีการกำหนด
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนโดยบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย
ระยะยาวและแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท
• การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs):
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บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุน
SDGs ในหลายเป้าหมาย เช่น เป้าหมายที่ 4 การ
สนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
เป้าหมายที่ 8 การสร้างการจ้างงานและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง และเป้าหมายที่ 13 การ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
สำหรับปี 2561 มี 29 บริษัทจดทะเบียน
ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards แบ่งเป็น
1) รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความ
ยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สำหรับ

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability
Awards ติดต่อกันตั้งแต่สามปี จำนวน 6 บริษัท
2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
(Best Sustainability Awards) จำนวน 5 บริษัท
3) รางวัลบริษัทจะทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น
(Outstanding Sustainability Awards) จำนวน
15 บริษัท และ 4) รางวัล Rising Stars
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านการ
ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่โดดเด่น จำนวน 3 บริษัท

79% ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards

มีการด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) มากกว่า 5 เป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลมากที่สุด
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ที่ปรึกษาคณะท�ำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
2. คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์
3. คุณวศิน วณิชย์วรนันต์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงาน ก.ล.ต.
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะท�ำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม

1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร
2. คุณภัทรียา เบญจพลชัย
3. คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
4. คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
5. คุณชลธร ดำรงศักดิ์
6. คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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1
กลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

สูงกว่า 100,000 ล้านบาท

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Our Way in Energy:
พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน
คือ พันธสัญญาใหม่ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบ
พลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Affordable)
มีเสถียรภาพ (Reliable)
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)
ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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BANPU

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.banpu.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจผลิตถ่านหินจากเหมืองทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย 2) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำ
จากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำพลังงานแห่งเอเชีย
ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กับ
ความยั่งยืน” บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่ง
ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยผนวกความยั่งยืน
เข้ากับระบบการบริหารจัดการ 2 ด้าน ได้แก่
การผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท
(Strategic Integration) และการผนวกความยั่งยืน
เข้ากับการดำเนินงานของบริษัท (Operational
Integration) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผนวกเรื่อง

ความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2561
ได้ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรใหม่เป็น “Banpu
Heart” ประกอบด้วย การมีใจรัก การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ การมุ่งมั่นยืนหยัด (Passionate, Innovative,
Committed) และได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรนี้
ในทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ
สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ด้วยการ
ผสมผสานรูปแบบการจัดหาพลังงานแบบดั้งเดิม
และพลังงานรูปแบบใหม่ รวมถึงนำเทคโนโลยีที่มี
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ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้
นอกจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์ Greener &
ในธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่ง Smarter บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจการวางระบบผลิต
เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการ พลังงานแบบครบวงจร (Smart Energy Solution)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบ้านปู
ในนาม “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” เมื่อปลายปี 2560
ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ลูกค้า และมีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
อย่างยั่งยืน
ในฐานะผู้ผลิตพลังงาน ความเสี่ยงจากการ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที
่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีความสำคัญและ
บ้านปูกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ และอาจ
ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs
มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและปริมาณ
ฝน รวมทั้งภาวะการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเป้าหมายที่ผนวกเข้ากับการดำเนินงาน
ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นไม่พบว่า แล้ว 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 “Clean Water
มีหน่วยธุรกิจของบ้านปูที่มีระดับความเสี่ยงด้าน and Sanitation” เป้าหมายที่ 7 “Affordable and
Clean Energy” เป้าหมายที่ 13 “Climate Action”
การขาดแคลนน้ำอย่างมีนัยสำคัญ
เป้าหมายที่ 15 “Life on Land” และเป้าหมายที่ 17
บ้านปูได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
“Partnership for the Goals”
ความเสี่ยงดังกล่าวผ่าน 2 แนวทางหลัก ดังนี้
โครงการการจัดการด้านความหลากหลาย
• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางชีวภาพ เป็นหนึ่งในตัวอย่างการดำเนินงาน
โดยกำหนดเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อย ของบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 15 “Life
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ทั้งธุรกิจ on Land” โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้าง
ถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า
เหมืองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (High
• การวางแผนการลงทุน โดยแสวงหา Biodiversity Value) และภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
โอกาสการลงทุนในพลังงานทางเลือกด้วยเป้าหมาย ดำเนินการผลิตจะสามารถบรรลุผลกระทบเชิงบวก
สัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Net Positive
Impact on Biodiversity) ณ วันปิดเหมือง
มากกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568
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ในปี 2560 บริษัทประกาศนโยบายความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการและป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้กำหนด
เป้าหมายระยะสั้นที่จะประเมินผลกระทบความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Impact
Assessment) สำหรับเหมืองในอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลียให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ปัจจุบัน
บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเหมืองบารินโต ประเทศอินโดนีเซีย

เรียบร้อยแล้ว และพบว่าบริษัทสามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกเมื่อเทียบกับความสมบูรณ์ของ
พื้นที่ก่อนการทำเหมือง อันเนื่องมาจากการวางแผน
การทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ภายหลังการทำเหมือง (Rehabilitation) และการ
ชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อื่น
(Offset) ซึ่งเหมืองบารินโตนี้ถือเป็นต้นแบบของ
การประเมินผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับเหมืองอื่นๆ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
79,737
ต้นทุนขาย
61,051
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
18,687
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,677
สินทรัพย์รวม
249,850
หนี้สินรวม
151,747
ส่วนผู้ถือหุ้น
78,875
EPS (บาท)
0.46
อัตรากำไร (ขาดทุน)
23.44
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
97,324
79,851
68,869
58,105
28,455
21,746
7,900
5,207
268,751 275,203
163,822 172,590
85,315
82,451
1.55
1.01
29.24
27.23

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
1.97

2560
7.47

2561*
5.88

2.36
2.72

9.62
2.19

8.90
3.92

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก
บริษัทมีเป้าหมายสนับสนุนและเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของโลก
หรือ Sustainable Development Goals
รวมถึงประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้น�ำที่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่ระดับสูงสุด
หรือ UN Global Compact LEAD Level
เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตจะมีคุณภาพ
มั่นคง มั่งคั่ง จะต้องมีพื้นฐานจากการบูรณาการทั้ง 3 มิติ
(Economic - Environment - Social : 2E1S) ของ
ความยั่งยืนอย่างสมดุล
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PTTGC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
http://www.pttgcgroup.com
ธุรกิจหลัก เป็นผูน้ ำ� ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ครบวงจรทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีหน่วยธุรกิจหลัก 8 หน่วย เช่น กลุม่ ผลิตภัณ์โอเลฟินส์ ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์
โพลิเมอร์ เป็นต้น และมีหน่วยธุรกิจบริการ 1 หน่วย มีฐานการผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 5 ประเทศ
โดยมีก�ำลังผลิตหลักกว่าร้อยละ 95 ในประเทศไทย
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การกำหนด
บทบาทต่อการค้นหาคุณค่าร่วมกับสังคม : การนำ
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์เข้ากับ
การดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทและสังคมไปพร้อมกัน โดยมีการทบทวนและ
จัดลำดับความสำคัญโครงการ CSR และกำหนด
ยุทธศาสตร์ Social Shared Value Roadmap
3) การสร้างความสมดุลใน 2E1S : การบริหาร
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหาชน) เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินงาน
เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคต ด้วยการ
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ
ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การรักษา
ระดับความยั่งยืน : มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อน
ความสำเร็จต่าง ๆ ที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
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(Economic, Environment, Social : 2E1S) โดย
สร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กรและขยายผล
สู่ความร่วมมือต่าง ๆ ผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs 4) การบูรณาการการทำงานด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิด Plastic
Circular Economy ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้
จัดตั้งหน่วยงาน Digital Transformation เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน รวมถึง
ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น เทคโนโลยี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ยานยนต์สำหรับอนาคต เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
(3D Printing) เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้า
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีดังกล่าว
ความเสี่ยงด้าน ESG มีส่วนสำคัญในการ
สร้างผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนิน
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทจึงได้บูรณาการความเสี่ยงด้าน ESG เข้ากับ
ในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกของ UN Global
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
อีกทั้งยังมีการติดตามรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ Compact ในระดับ LEAD บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย
โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยง ความรับผิดชอบ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
และปกป้องสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่เกิดขึ้น เช่น
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกำหนดให้มี
ความเสี่ยงด้านผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทบริหารจัดการ เป้าหมายที่มุ่งดำเนินการ 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่
ความเสี่ยงนี้โดยนำมาตรฐานสากล ISO 14064-1: เป้าหมายที่ 6 “Clean Water and Sanitization”
2006 มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบัญชีและรายงาน เป้าหมายที่ 12 “Responsible Consumption and
ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตลอดจน Production” เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” และ
มุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ 14 “Life Below Water”
โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
นอกจากนี้ บริษัทได้นำปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่
เป็นหนึ่งในโครงการที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมาย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาโครงการลงทุน
และจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption and
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Production” และเป้าหมายที่ 14 “Life Below Water”
อีกทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
ขยะพลาสติกในท้องทะเลที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ
บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Ecoalf ราชอาณาจักร
สเปน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการ
ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลของไทย ซึ่งปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท

สามารถกำจัดขยะพลาสติกจำนวน 10 ตันจาก
ท้องทะเลผ่านกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลและ
เก็บขยะบริเวณชายหาด โดยขยะพลาสติกทั้ง 10 ตันนี้
ได้นำมาแปรรูปด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถือเป็นการประยุกต์ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการนำ
ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
349,101
ต้นทุนขาย
307,064
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
42,038
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
25,602
สินทรัพย์รวม
393,166
หนี้สินรวม
144,497
ส่วนผู้ถือหุ้น
246,016
EPS (บาท)
5.74
อัตรากำไร (ขาดทุน)
12.04
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
439,921 388,937
382,271 341,346
57,650
47,591
39,298
36,008
434,964 456,345
154,700 159,414
274,870 292,149
8.79
7.99
13.10
12.24

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
7.25

2560
8.75

2561*
9.08

10.72
4.47

15.09
3.32

16.38
5.50

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นเรื่องที่เอสซีจีให้ความส�ำคัญอันดับหนึ่ง
เมื่อลงทุนอุตสาหกรรมแล้ว
ต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจีมองว่าจะอยู่ได้ต้องได้รับการยอมรับ
เราจึงพัฒนาสองด้านควบคู่กันไป
ด้านหนึ่งพัฒนาตามกลไกตลาดเศรษฐกิจ
อีกด้านคือการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
กับทุกๆ ตลาดที่เรามีส่วนร่วมอยู่
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SCC

บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
http://www.scg.com/
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
ได้แก่ 1) เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง: ผลิตและจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีตรูปแบบต่างๆ
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2) เอสซีจี เคมิคอลส์: ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร 3) เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง: ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เอสซีจีมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ
ในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า
และบริการที่มีความเป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
ให้ดีขึ้น และขยายการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและ
สังคมภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ของการดำเนินงาน และเพื่อให้บริษัทสามารถ

ปรับตัวให้ทันกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในยุคที่
โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาท
ต่อไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต และพฤติกรรมของผู้คน
เอสซีจีกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนภายใต้
หลักการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้
1) สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าแก่
สินค้า บริการ กระบวนการ ตลอดจนโมเดลธุรกิจ
(Innovation for Sustainability) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
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2) ดูแลกระบวนดำเนินงานตลอดห่วงโซ่
คุณค่าให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เพื่อช่วยลดผลกระทบและสร้างประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)
3) ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและภูมิต้านทานแก่สังคมเพื่อการ
ก้าวไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและสังคม
ที่ยั่งยืน (Sustainable Society)

Replenish) และการวิจัยพัฒนาเพื่อนำวัตถุดิบ
หรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงหาแนวทางในการ
เพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
2) พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ฉนวนกันความร้อน
สเตย์คูล ที่สามารถป้องกันความร้อนได้และช่วย
ประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ
3) ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมประโยชน์แก่
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยนำความรู้
การบริหารจัดการความเสี่ยง
และทักษะขององค์กรไปดำเนินงานร่วมกับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล (ESG)
เช่น โครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที ที่เน้น
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึง
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นความเสี่ยง ปลายน้ำ
ด้าน ESG ที่เอสซีจีให้ความสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ส่งผลกระทบแก่ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
องค์กรแล้ว วิกฤตการณ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นล้วนอาจส่งผลต่อความ
เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตาม
ต่อเนื่องของธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือต้นทุน แนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ เอสซีจี ที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง การให้ความสำคัญกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจ
จากเรื่องดังกล่าว เช่น
หมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเรื่องความต้องการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด
เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ ขณะเดียวกันเป็นการร่วมสนับสนุนเป้าหมาย
เชื้อเพลิงจากของเสีย (Waste to Energy) การ SDGs ที่ 12 “Responsible consumption and
จัดการน้ำด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse/Recycle, production”
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ด้วยแนวทาง Waste to Value ซึ่งมุ่งเน้น
การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาสร้าง
ให้เกิดมูลค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เอสซีจีให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ที่นำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิต เช่น การใช้เป็นวัสดุทดแทน
เชื้อเพลิงทดแทน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการดำเนินโครงการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้วัสดุและวัตถุดิบให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การนำท่อซึ่งผลิตจาก
เม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนเกรดพิเศษ (High Density
Polyethylene Pipe) สำหรับงานประปาและท่อส่งก๊าซ

ของธุรกิจเคมิคอลส์ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบ
เม็ดพลาสติกมาขึ้นรูปออกแบบเป็นที่อยู่อาศัย
จำลอง “บ้านปลาเอสซีจี” ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และช่วยให้
ชาวประมงพื้นบ้านมีแหล่งทำมาหากินใกล้ชายฝั่ง
มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันมีการ
วางบ้านปลาเอสซีจีไปแล้วกว่า 1,400 หลัง
ครอบคลุมกลุ่มประมงพื้นบ้านบริเวณทะเลชายฝั่ง
ของจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น
34 กลุ่ม ช่วยสร้างพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลได้กว่า
4,000 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
423,442
ต้นทุนขาย
319,021
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
104,421
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
56,084
สินทรัพย์รวม
539,688
หนี้สินรวม
258,070
ส่วนผู้ถือหุ้น
240,023
EPS (บาท)
46.74
อัตรากำไร (ขาดทุน)
24.66
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
450,921 361,215
349,307 285,662
101,614
75,553
55,041
34,281
573,412 592,399
271,587 284,266
261,098 267,324
45.87
28.57
22.53
20.92

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
12.45

2560
11.41

2561*
9.00

25.14
3.23

21.97
3.93

18.03
4.34

คุณอธิคม เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้วยพันธสัญญา
มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่น กลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า
ไทยออยล์ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม
ไทยออยล์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะสร้างสรรค์
คุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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TOP

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.thaioilgroup.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการกลั่นและจ�ำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็น
โรงกลัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ นอกจากนี้ ยังมีบริษทั ในเครือไทยออยล์
ทีป่ ระกอบธุรกิจการผลิตสารอะโรเมติกส์และสารตัง้ ต้นส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารท�ำความสะอาด
ธุรกิจการผลิตนํา้ มันหล่อลืน่ พืน้ ฐาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจขนส่งและบริการจัดเก็บนาํ้ มันปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจเคมีภัณฑ์
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มไทยออยล์กำหนดเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนในการเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จึงดำเนินธุรกิจโดยใช้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน “Value
Protection - Value Enhancement - Sustainable
Value Creation” ดังนี้ 1) การรักษาคุณค่าทางธุรกิจ
(Value Protection) มุ่งเน้นการปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติทางธุรกิจ กฎหมาย จรรยาบรรณ รวมถึง
การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการลงทุน การปฏิบัติการ และการจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การเพิ่มสมรรถนะด้าน
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน
รวมทั้งรักษาระดับต้นทุนให้แข่งขันได้ด้วยการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่าย 2) การพัฒนาคุณค่าทาง
ธุรกิจ (Value Enhancement) ด้วยการสนับสนุน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างขีด
25

มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ธุรกิจขนส่งซึ่งใช้น้ำมันดีเซล
ยังคงเป็นฐานหลักของประเทศ ในขณะที่รถยนต์
ไฟฟ้าจะมาแทนที่การใช้น้ำมันเบนซิน ไทยออยล์
จึงมุ่งเน้นการลงทุน (Refocus) ในเรื่องที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ จึงเกิดเป็นโครงการ
พลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP)
โดยเป็นการเพิ่มหน่วยกลั่นน้ำมันดิบใหม่ ขยาย
กำลังการกลั่น และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาเป็นน้ำมันเครื่องบิน
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ นอกจากนี้
ไทยออยล์ได้พิจารณาพอร์ตการลงทุนในธุรกิจที่เป็น
พลังงานสะอาดและธุรกิจที่ขยายออกจากธุรกิจหลัก
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผ่านกลุ่มกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital)
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และ Startup ที่เรียกว่าโครงการ TOP Venture
และบรรษัทภิบาล (ESG)
เพื่อเพิ่มโอกาสและกระจายความเสี่ยง และปรับตัว
ไทยออยล์ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เข้ากับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ใน 3 - 5 ปีข้างหน้า และพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
สู่ยุคคาร์บอนต่ำ พร้อมการเข้ามาของการพัฒนา
ไทยออยล์ผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและมีผลต่อรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต (Disruptive Technology) อาทิ รถยนต์ ยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กร โดยมีเป้าหมาย SDGs
ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ที่กำลังเข้ามาแทนที่ ที่สอดคล้องทั้งหมด 7 เป้าหมายและมีโครงการ
รถยนต์ที่ใช้แก๊สและน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น สำคัญที่ดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของคนใน ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
สังคม ที่เชื่อมโยงกันและถือเป็นความเสี่ยงต่อ
โครงการพลังงานสะอาด ไทยออยล์ดำเนิน
ความอยู่รอดของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันอย่างไทยออยล์ โครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงและขยายหน่วยกลั่น
ไทยออยล์จึงได้วิเคราะห์และทบทวน น้ำมันดิบใหม่ที่รองรับการกลั่นน้ำมันมาตรฐาน
ความต้องการกลุ่มสินค้าในอนาคต (Market Euro V และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 275,000
Re-segmentation) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจอากาศยาน บาร์เรลต่อวันเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่

ความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันระยะ
ยาว มุ่งเน้นการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มไทยออยล์
ทั้ง 2 ทิศทาง ได้แก่ ธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
และธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจหลัก 3) การสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืน (Sustainable Value Creation)
มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความพร้อม
เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผ่านโครงการ
การบริหารพอร์ตการลงทุน เพื่อเพิ่มสัดส่วนธุรกิจใหม่
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและการใช้
พลังงานในอนาคต
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พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุดอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 8 “Decent
Work and Economic Growth” เป้าหมายที่ 9
“Industry, innovation and infrastructure” และ
เป้าหมายที่ 12 “Responsible Consumption and
Production”
การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 3 “Good Health
and Well-being” เช่น 1) โครงการ Safe White
Green ปลอดภัย ไร้สารเสพติด ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นโครงการที่ไทยออยล์พัฒนาการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับกลุ่มพนักงาน
ผู้รับเหมา ทำให้สถิติความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินในปี 2560 ต่ำที่สุดในรอบหลายปีและไม่มี
การเสียชีวิตและปราศจากการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
2) โครงการด้านสุขภาวะของคนในชุมชนรอบ
โรงกลั่น ที่เรียกว่า แฟ้มประวัติสุขภาพครอบครัว
(Family and Community Assessment Program:
FAP) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับ
คนในชุมชนรอบพื้นที่โรงกลั่นตามช่วงอายุของ
สมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
274,739
ต้นทุนขาย
247,261
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
27,478
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
21,222
สินทรัพย์รวม
217,731
หนี้สินรวม
106,134
ส่วนผู้ถือหุ้น
106,857
EPS (บาท)
10.40
อัตรากำไร (ขาดทุน)
10.00
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
337,388 289,589
305,386 269,494
32,002
20,095
24,856
14,961
228,108 240,899
100,960 109,583
122,223 126,571
12.18
7.33
9.49
6.94

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
7.65

2560
7.24

2561*
5.11

21.30
3.74

21.70
4.35

18.08
7.07

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจ
และด�ำเนินการทุกก้าวย่างด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไออาร์พีซียังยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม แบบ 360 องศา และสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
โดยสร้างประโยชน์และตอบแทนสู่สังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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IRPC

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.irpc.co.th
ธุรกิจหลัก 1) ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย ม โดยมี โ รงกลั่ น น�้ ำ มั น เพื่ อ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น ดี เ ซล
น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน�้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ๆ จ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปเป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำเร็จรูป 3) ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น ท่าเรือน�้ ำลึก ถังเก็บผลิตภัณฑ์
และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทปิโตรเคมี
ชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 ไออาร์พีซีได้กำหนด
กลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก
ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง การขยายขีดความสามารถในการผลิตและ
การขยายตลาดใหม่ ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบ
องค์กรด้านความยั่งยืน โดยมีโครงการ EVEREST

ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็น
โครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่ช่วยยกระดับศักยภาพ
องค์กรในทุกมิติควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาพ
องค์กร (Organization Health) เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคลากรไออาร์พีซีให้พร้อมรับการ
เติบโตทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ไออาร์พีซี
มีโรงงานที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จำนวน 24 โรงงาน

ความเสี่ยงที่มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
ในระยะยาว
ไออาร์พีซียังได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risk) และส่งผลต่อ
การดำเนินธุรกิจของไออาร์พีซี เช่น ความเสี่ยง
จากเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า (EV Car)
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งอาจทำให้ยอดการจำหน่ายน้ำมันลดลง บริษัท
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ได้วางแผนรับมือโดยปรับธุรกิจไปสู่กลุ่มธุรกิจ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ปิโตรเคมีมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนา
ไออาร์พีซีตระหนักถึงความสำคัญของ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง ตลาดในอนาคต
มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการบริหาร
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยมีระบบ
ไออาร์พีซีให้ความสำคัญในด้านการพัฒนา
บริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทาง แหล่งน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชน
สากล ISO 31000:2009 และ ISO 22301:2012 ในพื้นที่แห้งแล้งโดยไม่จำกัดเฉพาะบริเวณพื้นที่
ในปี 2560 ไออาร์พีซีมีการประเมิน ผลิตหรือพื้นที่ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การทำให้
ในหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ชุมชนมีทรัพยากรน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค
การจัดซื้อจัดจ้าง การขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน บริโภค การทำการเกษตร สร้างรายได้ให้สามารถ
ราชการ การรับจ่ายเงิน และการบริหารโครงการ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย
เป็นต้น และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง SDGs ที่ 1 “No Poverty” เป้าหมายที่ 6 “Clean
ไว้อย่างครบถ้วน สำหรับความเสี่ยงด้านสังคม Water and Sanitation” และเป้าหมายที่ 12
และสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซีได้ใช้แนวทางการลด “Responsible Production and Consumption”
30

“โครงการลำไทรโยงโมเดล” เริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2557 โดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพ
ของบุคลากรของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ในการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ณ หมู่บ้านหนองยาง ตำบล
ลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้
เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและมีชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์
จากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในการทำการเกษตรได้
เพิ่มขึ้นเป็น 440 ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ
30,000 บาทต่อปี

จากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทได้สานต่อ
โครงการไออาร์พีซีลำไทรโยงโมเดล โดยมุ่งหวังให้
โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบในการช่วยต้าน
ภัยแล้งของบริษัทเอกชน ในปี 2561 บริษัทจึงนำ
โมเดลนี้ไปดำเนินการต่อ ณ ตำบลหนองแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยขุดคลองแก้มลิง
เพื่อรับน้ำหลากตามธรรมชาติและรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
บริเวณใกล้เคียง มีการวางท่อรับน้ำและนำดินที่ได้
จากการขุดคลองมาปรับปรุงถนนเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร ผลจากโครงการดังกล่าวทำให้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
185,041
ต้นทุนขาย
164,900
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
20,140
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
9,721
สินทรัพย์รวม
172,378
หนี้สินรวม
91,373
ส่วนผู้ถือหุ้น
80,920
EPS (บาท)
0.48
อัตรากำไร (ขาดทุน)
10.88
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
214,101 210,815
192,946 194,866
21,155
15,949
11,354
9,362
184,544 191,279
96,894 102,283
87,513
88,911
0.56
0.46
9.88
7.57

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
5.22

2560
5.24

2561*
4.41

12.41
4.58

13.48
3.26

16.12
5.18

คุณวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผมเชื่อว่าความส�ำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทเกิดจากการที่
บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างสม�่ำเสมอ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วยกัน 7 ด้าน
ความมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอสินค้าและบริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
รวมถึงความทุ่มเทของทีมบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ
ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของเรา
นอกจากนี้ เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ยังช่วยสร้างความส�ำเร็จร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยการช่วยสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เราด�ำเนินกิจการอยู่
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MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.minorinternational.com
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรม และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา
(Point-based Timeshare Project) และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจบันเทิง
และธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไมเนอร์พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยนำวิสัยทัศน์ ค่านิยม
กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็นปัจจัยในการกำหนดแนวทางสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ซึ่งประกอบด้วย
4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 2) การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

3) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร
และ 4) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
ปัจจัยเสริมที่ช่วยสร้างความสำเร็จอีก 2 ประการ
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บริษัทได้ระบุยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ที่สำคัญระหว่างปี 2560 - 2565 ได้แก่ 1) People :
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2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายหรือผลิตได้ไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลให้
บริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นหรือขาดแคลนวัตถุดิบ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไมเนอร์กำหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าและการตรวจสอบ
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้เกณฑ์ครอบคลุม
ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คู่ค้าในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน แนะนำโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
กับบริษัทในเครือ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงาน
ไมเนอร์ตระหนักถึงความเสี่ยง ESG ราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเสริมสร้าง
ที่สำคัญในสองประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงจาก ความสามารถของคู่ค้า
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความเสี่ยง
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ไมเนอร์ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี
เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อไมเนอร์ทำให้เกิด
คู่แข่งใหม่และแตกต่างไปจากคู่แข่งเดิม มีผลต่อ ซึ่งได้รับการพัฒนาตามแนวทางสู่การพัฒนา
โครงสร้างการติดต่อกับลูกค้าและวิธีการทำงาน อย่างยั่งยืนของไมเนอร์ และยังสอดคล้องกับ
ของพนักงาน ไมเนอร์จึงวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
5 ปี โดยพัฒนาและยกระดับระบบติดต่อกับลูกค้า ใน 7 หัวข้อ โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อใช้สร้างประสบการณ์และ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็น
ที่สนับสนุนการทำงาน เช่น ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
ในการทำงานซ้ำๆ เพื่อลดเวลาการทำงานของ ไม่เพียงแต่ภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชน
พนักงานให้หันมามุ่งเน้นการทำงานที่ยากขึ้นและ และประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสนับสนุนเป้าหมาย
เพิ่มมูลค่ามากขึ้น

การพัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีความสามารถ
อย่างยั่งยืน โดยลงทุนในการศึกษาของเยาวชน
และการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ 2) Supply
Chain : บริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
การพัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีประสิทธิภาพ 3) Planet : บริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โดยวัดและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งจากโครงการใหม่และโครงการที่ดำเนินงานอยู่
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SDGs ที่ 4 “Quality Education” และเป้าหมายที่ 8
“Decent Work and Economic Growth”
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (Minor Corporate University
หรือ MCU) เป็นตัวอย่างโครงการที่ช่วยสนับสนุน
เป้าหมาย SDGs ทั้งสองเป้าหมายข้างต้น โครงการนี้
ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ไมเนอร์ในการเป็นผู้นำ “ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้”
โดยบริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาโครงการ
ฝึกงาน สหกิจศึกษา และทวิภาคี รวมถึงขยายความ
ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทวิภาคีสำหรับ
ธุรกิจอาหารและโรงแรม ปัจจุบันมีนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ MCU ไปแล้วมากกว่า 19,000 คน
ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้
รับประสบการณ์การทำงานจริง สร้างรายได้
ระหว่างเรียนแล้ว ขณะเดียวกันยังได้รับหน่วยกิต
ในการเรียนด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว
ยังช่วยให้ไมเนอร์ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉลี่ย 3.1 ล้านบาทต่อปีและ
ลดอัตราการลาออกของพนักงานในระดับผู้จัดการ
ร้านได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
51,152
ต้นทุนขาย
21,761
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
29,390
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
6,590
สินทรัพย์รวม
108,453
หนี้สินรวม
67,656
ส่วนผู้ถือหุ้น
37,402
EPS (บาท)
1.50
อัตรากำไร (ขาดทุน)
57.46
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
55,001
44,160
22,646
18,773
32,355
25,387
5,415
3,944
118,444 159,035
68,423
95,538
47,329
60,930
1.22
0.85
58.83
57.49

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
11.57

2560
9.23

2561*
8.38

18.77
0.98

12.78
0.76

11.14
1.17

PTT Light Blue
C100

PTT Dark Blue
C100 M100 BL40

PTT Red
M100 Y100

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมสนับสนุนเป้าหมาย SDGs
ปตท. ได้น�ำ SDGs มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์
ทั้งในด้านการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ สังคม และการศึกษา
การด�ำเนินธุรกิจสีเขียว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ดี
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืนตลอดไป
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PTT

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.pttplc.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจทีด่ �ำเนินงานเองและธุรกิจ
ทีล่ งทุนผ่านบริษทั ในกลุม่ ได้แก่ การส�ำรวจและผลิต จัดหาและจัดจ�ำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ
ด�ำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์นำ�้ มันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่
และปิโตรเคมีในประเทศ และด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ปตท. กำหนดกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น “องค์กร
แห่งความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ”
ด้วยการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในองค์กรให้พร้อมรับกับสถานการณ์
โลกในปัจจุบัน ประกอบกับการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยแนวคิด Pride with Inclusiveness คือ
การสร้างองค์กรแห่งความภาคภูมิใจตามแนวทาง
บริหารจัดการด้านความยั่งยืน 3P (People,
Planet, Prosperity) ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงานและการเสริมสร้างคุณค่าร่วมให้แก่
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้กลุ่ม
ปตท. และสังคมไทยเติบโตไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ผนวกกับแนวคิด
Treasure for Sustainability ซึ่งมุ่งเน้นขยายการ
เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง PTT 3D ประกอบด้วย
DO NOW : การสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ
ชั้นนำ DECIDE NOW : การขยายการเติบโตและ
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การบริหารการลงทุนของทุกกลุ่มธุรกิจ DESIGN
NOW : การเตรียมความพร้อมขององค์กร
โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด เช่น การเริ่มลงทุนในธุรกิจ Corporate
Venture Capital ด้านพลังงานและเทคโนโลยี
ในต่างประเทศ

ยังใช้ Big Data & Analytics เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น PTT Blue Card, Amazon, Jiffy
และ Social Media นำมาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อ
สร้างแคมเปญต่างๆ ในการทำ Digital Marketing
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและ Life Style ของลูกค้า
แต่ละคนอีกด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้พลังงานในภาพรวม และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เช่น เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การผลิต
และควบคุมกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติ ปตท.
เล็งเห็นว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่ง
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงเริ่มพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ (Autonomous
Underwater Vehicle : AUV) เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องประจุไฟฟ้ารถยนต์
แบบติดผนัง (EV Wall Charger) สำหรับที่อยู่อาศัย
และสำนักงานทั่วไปเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ ทางด้านการตลาด

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ปตท. วิเคราะห์และทบทวนประเด็นสำคัญ
เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย SDGs ที่ให้
ความสำคัญ 7 เป้าหมาย ซึ่งนำมากำหนดแผนการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ Pride and
Treasure of Thailand โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน
ตาม SDGs เป้าหมายต่างๆ ดังนี้
การสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับประเทศ ตามเป้าหมาย SDGs
ที่ 7 “Affordable and Clean Energy” และเป้าหมาย
ที่ 8 “Decent Work and Economic Growth” โดยปตท.
ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
สะอาดในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในสัดส่วน
ร้อยละ 41 และเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้ประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานี
บริการ 1,627 แห่งทั่วประเทศ และเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอย่างเท่าเทียม
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การส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่
สังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมาย
SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption and
Production” เป้าหมายที่ 13 “Climate Action”
เป้าหมายที่ 14 “Life Below Water” และเป้าหมาย
ที่ 15 “Life On Land” ปตท. ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันสามารถเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านกระบวนการธุรกิจ

เช่น การดำเนินงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เชียงราย พัฒนาการปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟ
อย่างมีความรับผิดชอบด้วยการจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ในปี 2561
ปตท. รับซื้อเมล็ดกาแฟที่เกิดจากกระบวนการผลิต
อย่างมีความรับผิดชอบรวม 127.9 ตันเพื่อจัดส่ง
และจำหน่ายในร้านคาเฟ่อเมซอน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
ยอดขาย
1,718,846 1,995,722 1,718,738
ต้นทุนขาย
1,476,613 1,702,339 1,462,583
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
242,233 293,383 256,155
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
94,609 135,180 100,146
สินทรัพย์รวม
2,232,331 2,232,314 2,345,669
หนี้สินรวม
1,060,734 983,758 1,051,615
ส่วนผู้ถือหุ้น
762,948 818,672 855,074
EPS (บาท)
32.68
46.74
3.48
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.09
14.70
14.90
ขั้นต้น (%)

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
5.45

2560
6.61

2561*
5.76

12.96
2.69

17.09
3.64

16.47
4.15

ซีพีเอฟให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์
ซึ่งให้ความส�ำคัญตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
จนถึงมือผู้บริโภค ควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการจัดการที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ
มาตรฐานสากลและเป้าหมายความยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

ซีพีเอฟไม่หยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี
และลดความเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้และโภชนาการที่ดีในสังคมวงกว้าง
เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของผู้บริโภคทุกคน
คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.cpfworldwide.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจหลัก 3 ประเภท
ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและ
ร้านอาหาร โดยด�ำเนินธุรกิจใน 17 ประเทศ และส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนภารกิจความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหาร
มั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” บนพื้นฐาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร
ด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุข
ของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ตลอดจนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุน

ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตให้คงอยู่
สำหรับด้านอาหารมั่นคง บริษัทมีเป้าหมาย
ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอด
กระบวนการและการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้
สามารถผลิตและมีการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ
ในด้านสังคมพึ่งตน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคู่ค้า
ให้เติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงร่วมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน โดยดำเนินการให้เกษตรกรและ
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ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี และในด้านดินน้ำป่าคงอยู่
ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลังงาน น้ำ และ
ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพใน
สถานประกอบการและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ

เมื่อเดือนกันยายน 2559 เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ที่จะสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติ
ในการจัดการปัญหาเชื้อโรคดื้อยา และนำมาสู่การ
จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและ
การประกาศ “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยา
ต้านจุลชีพในสัตว์” ในปี 2560 รวมถึง “นโยบาย
และเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว”
เมื่อต้นปี 2561
ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว บริษัท
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่ใช้ฮอร์โมนซึ่งเป็น
สารต้องห้ามและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญ
เติบโต รวมถึงมุ่งมั่นในการลดการใช้ยาในสัตว์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี
ตามหลักสากล Five Freedoms มาตั้งแต่ปี 2539
โดยเป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับรอง
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ประเทศอังกฤษ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ซีพีเอฟตระหนักถึงความเสี่ยงในระดับโลก
ที่สำคัญในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา คือ ปัญหาเชื้อโรค
ดื้อยา (Antimicrobial Resistance) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีสูงถึง 700,000 ราย และ
หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะมีจำนวน
ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นหลายสิบเท่าหรือคิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ทำให้นานาประเทศและองค์กรความร่วมมือในระดับ
สากลได้ร่วมกันผลักดันนโยบายระดับชาติเพื่อ
ร่วมกันจัดการกับภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนภายใต้แนวคิด “One Health”
ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพคน
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรได้ร่วมลงนาม
ข้อตกลงโลก One Health Summit Priorities

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ซีพีเอฟมุ่งนำความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวม 10 เป้าหมาย
จาก 17 เป้าหมาย เพื่อร่วมยุติความยากจน ขจัด
ความไม่เท่าเทียม และจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ
ของบริษัทที่มีส่วนร่วมสนับสนุน SDGs คือ
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“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น หรือ CPF Healthier
Choice” ซึ่งสอดรับกับเป้าหมาย SDGs ที่ 3 “Good
Health and Well-Being” โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2563 ซึ่งในปี 2560
บริษัทสามารถดำเนินการได้แล้วร้อยละ 20
ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม CPF
Healthier Choice ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนา
จากผู้เชี่ยวชาญและนักโภชนาการที่มีความเข้าใจ
ในเรื่องสารอาหารที่ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ให้
ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ CP Balance
เป็นอาหารพร้อมรับประทานภายใต้แนวคิด
“Lo ในสิ่งที่ไม่ Hi ในสิ่งที่ใช่” โดยมุ่งลดคอเลสเตอรอล
ไขมันอิ่มตัว และโซเดียม ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
CP Delight ซึ่งเป็นอาหารว่างและอาหารพร้อม
รับประทานภายใต้แนวคิด “โปรตีนสูง แคลอรีต่ำ”
และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Smart Meal ซึ่งเป็น
อาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มที่เน้นการ
คัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
464,465
ต้นทุนขาย
391,822
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
72,643
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
14,703
สินทรัพย์รวม
582,179
หนี้สินรวม
388,473
ส่วนผู้ถือหุ้น
133,698
EPS (บาท)
1.99
อัตรากำไร (ขาดทุน)
15.64
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
501,508 398,261
441,422 350,662
60,086
47,600
15,259
13,855
593,497 617,944
366,855 399,536
168,015 165,441
1.91
1.64
11.98
11.95

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.08

2560
2.92

2561*
3.31

11.76
2.54

10.12
3.56

9.74
3.00

คุณปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี
ซึ่งท�ำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
และต้องสามารถเชื่อมต่อกับทุกสิ่งได้ตลอดเวลา (Hyper-connected)
จากเดิมที่ธุรกิจศูนย์การค้าอาจจะแค่น�ำสินค้าและบริการที่หลากหลายมารวมกันในที่เดียว
ให้คนสะดวกในการเข้ามาหาซื้อสินค้า แต่ในยุคปัจจุบันพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป
จากการซื้อสินค้าตามร้านค้าเป็นซื้อออนไลน์ ท�ำให้ศูนย์การค้าในวันนี้ต้องเป็นมากกว่าแค่
สถานที่ส�ำหรับเดินช้อปปิ้ง เรามองว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยี
ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการเพียงแค่สิ่งของอีกต่อไป เขาต้องการสังคม ประสบการณ์
และแรงบันดาลใจ นี่จึงเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยการน�ำเสนอ
‘ประสบการณ์ความสุข’ จากนี้ไปเราจะท�ำให้ศูนย์การค้ากลายเป็นสถานที่ที่คนมาใช้ชีวิต
ของแต่ละบุคคล ของครอบครัว ของกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนๆ กัน
และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ชุมชนต้องการ ดังที่เราเรียกว่า “Center of Life”
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.cpn.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ประกอบด้วย
ศูนย์การค้า 32 แห่ง อาคารส�ำนักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยและโครงการ
คอนโดมิเนียม 7 แห่ง อีกทั้งลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซีพีเอ็นได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน และศูนย์กลาง
ของการใช้ชีวิต หรือ “Center of life” โดย
ผนวกการบริหารความยั่งยืนในการวางกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจใน 4 ด้านคือ
1) New Retail Destination : การขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาศูนย์การค้าให้
เป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตและ
ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร

การออกกำลังกาย ค้นหาแรงบันดาลใจ หรือพักผ่อน
กับครอบครัว
2) Portfolio Management : การบริหาร
และจัดการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สนับสนุนให้ร้านค้ามี
ความเข้มแข็งและสามารถเติบโตในธุรกิจไปพร้อมกับ
ซีพีเอ็น รวมถึงการเปิดช่องทางการขายเพื่อ
สนับสนุนสินค้าชุมชน เป็นต้น
3) Diversified Asset : การกระจายฐาน
ธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และประเภทการลงทุน เช่น
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การขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่หรือธุรกิจประเภทอื่น
ที่เอื้อกับธุรกิจศูนย์การค้า
4) Operational Excellence : การบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งนำมาตรฐานระดับโลกมาปรับใช้ และมุ่งมั่น
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนรากฐานการมี
บรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาพื้นที่
ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
จัดตั้งศูนย์ราชการร่วม หรือ Government center
เพื่อการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
เป็นต้น
3) Digital Platform : พัฒนาระบบพื้นฐาน
เพื่อรองรับพฤติกรรมคนยุคดิจิทัลที่ชอบการช้อปปิ้ง
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยพัฒนาบริการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
Integrated Market Platform เพิ่มช่องทางให้ผู้ขาย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ และร่วมมือกับพันธมิตร
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ธนาคารในการผลักดันให้เกิดการซื้อสินค้าแบบ
ซีพีเอ็นตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ไร้เงินสด การมอบประสบการณ์โปรโมชั่นแบบ
กับ ESG ที่สำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันจาก รายบุคคล หรือ Real-Time Personalize Offer
ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
จึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงและ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เทรนด์ในระดับสากล ดังนี้
ซีพีเอ็นมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
1) Destination Concept : สร้างจุดหมาย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 8 เป้าหมาย ซึ่งหนึ่งใน
ในการมาศูนย์การค้าสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การตระหนัก
ให้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบในเรื่อง ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เดียวกัน มีกิจกรรมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ในเรื่องที่สนใจ และสามารถต่อยอดสู่ เท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
การเป็นเครือข่ายใหม่ๆ
ของบริษัท ซีพีเอ็นจึงกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจที่
2) Partnership : เน้นความร่วมมือกับ สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 12 “Responsible
พันธมิตรในธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโต Consumption and Production” เป้าหมายย่อย
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนา ที่ 12.2 การบรรลุการจัดการอย่างยั่งยืนและใช้
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ในศูนย์การค้ารวม 28 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุน
กว่า 190 ล้านบาท ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Specific Energy Consumption:
SEC) เฉพาะในส่วนการใช้พลังงานของซีพีเอ็นลดลง
ร้อยละ 3.6 นอกจากนี้ ยังร่วมกับคู่ค้าและผู้รับเหมา
ก่อสร้างในการนำหลัก 4R มาเป็นแนวทางในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ อาทิ การใช้เทคนิค
ใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
ก่อสร้าง การนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้หมุนเวียนเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเกิดของเสีย

ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป้าหมายที่ 12.5 การลดการเกิดของเสียโดยให้มี
การป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำ
กลับมาใช้ใหม่
บริษัทตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ลงร้อยละ 2 ในปี 2561 และ
ร้อยละ 20 ในปี 2568 (เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2558)
และตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะต่อลูกค้าลง
ร้อยละ 5 ภายในปี 2562 โดยในปี 2560 ซีพีเอ็น
นำเทคนิคและมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
27,634
ต้นทุนขาย
14,041
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
13,593
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
9,244
สินทรัพย์รวม
104,527
หนี้สินรวม
51,523
ส่วนผู้ถือหุ้น
52,037
EPS (บาท)
2.06
อัตรากำไร (ขาดทุน)
49.19
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
28,785
25,255
14,518
13,009
14,267
12,246
13,568
8,686
120,574 160,437
56,694
84,962
61,801
63,985
3.02
1.94
49.56
48.49

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
30.70

2560
38.27

2561*
31.05

18.87
1.23

23.84
0.97

17.83
1.88

คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
กรรมการผู้จัดการ

โฮมโปร มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) ผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ สร้างความส�ำเร็จร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / พาณิชย์
http://www.homepro.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง
ปรับปรุง อาคาร บ้าน และทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชอื่
โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศกว่า 106 สาขา
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยบทบาทในการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก
สินค้าเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
โฮมโปรให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่
ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ผ่านการเสนอสินค้า
และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้า และร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมของ
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ
สำเร็จร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจ

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(SDGs) โดยกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กรให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์กรใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ : มุ่งพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการขยายธุรกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 2) ด้านสังคม : ยกระดับ
ความเป็นอยู่ให้กับสังคมและชุมชน ตลอดจน
สร้างคุณค่าร่วมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม : ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่ม
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กลุ่มลูกค้า เช่น การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โฮมโปรกำหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยศึกษาและติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำเสนอทางเลือก
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคล
การอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าผ่าน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท และพัฒนาช่องทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
การสื่อสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อให้
และบรรษัทภิบาล (ESG)
สามารถสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจน
โฮมโปรมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานเพื่อ
เป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการทบทวนความเสี่ยงที่ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
เกี่ยวข้องพบว่า ความเสี่ยงด้านภูมิประชากรศาสตร์
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
(Demographic) เป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้าน ESG
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ที่บริษัทให้ความสำคัญและอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
โฮมโปรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทำให้กลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความเป็นอยู่
และมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างจากเดิม ที่ดีให้กับคนในสังคมขณะเดียวกันสามารถลด
บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า SDGs ที่สำคัญ ได้แก่ เป้าหมายที่ 12 “Responsible
ดังกล่าวด้วยการเพิ่มสินค้ากลุ่มเสริมสร้างความ Consumption and Production” เป้าหมายที่ 13
ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ราวพยุง กระเบื้อง “Climate Action” เป้าหมายที่ 15 “Life on Land”
กันลื่น โถสุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงให้ความรู้ เช่น การจัดหาสินค้าในกลุ่ม Eco Product ซึ่ง
ด้านการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แก่ผู้บริโภคให้เกิด ประกอบด้วยสินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน ( Energy
ความเข้าใจมากขึ้น
Saving) รักษาป่าไม้ (Sustainable Forest) ประหยัด
นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง น้ำ (Water Saving) สุขภาพและความปลอดภัย
เทคโนโลยี (Technology Disruption) เป็นอีก (Health & Safety) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ (Environmental Friendly) และลดก๊าซเรือนกระจก
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการลดใช้พลังงาน 4) ด้านการกำกับดูแล :
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5) ด้านการบริหารความเสี่ยง : กำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผล
ต่อการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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(Carbon Care) รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 สัญลักษณ์
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อภายในและภายนอก พร้อมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้า
เลือกใช้สินค้า ECO Product ทำให้ในครึ่งปีแรก
ของปี 2561 มีสัดส่วนการขายสินค้า ECO Product
กว่าร้อยละ 30.8 ของการขายสินค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการเพื่อ
สนับสนุนการสร้างงานและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับเหมารายย่อยผ่าน “โครงการเถ้าแก่น้อย” ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 8 “Decent Work

and Economic Growth” โดยกระจายงานด้านการ
จัดส่งและงานบริการ Home Service ให้กับคู่ค้า
บริษัท Outsource บริษัทรับเหมาช่วงรายย่อยที่ยัง
ขาดทุนทรัพย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานใน
การทำธุรกิจ ซึ่งทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
ทราบวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เดียวกันกับโฮมโปร ปัจจุบันมีการพัฒนาช่าง
ในโครงการทั่วประเทศกว่า 1,265 ทีม

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
58,634
ต้นทุนขาย
42,405
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
16,230
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,125
สินทรัพย์รวม
51,746
หนี้สินรวม
34,256
ส่วนผู้ถือหุ้น
17,490
EPS (บาท)
0.31
อัตรากำไร (ขาดทุน)
27.68
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
59,888
47,157
44,050
33,318
15,839
13,840
4,886
3,927
50,949
48,510
32,315
30,289
18,635
18,221
0.37
0.30
26.45
29.35

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
6.75

2560
7.61

2561*
8.04

23.99
2.45

27.05
2.11

30.86
2.08

คุณอาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เราให้ความส�ำคัญต่อพันธกิจ
ในการมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก
ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
ความมุ่งมั่นของเราคือการท�ำสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี
โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่เราอยู่บนวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น
สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญยังคงเป็นเรื่องของความยั่งยืนอยู่เสมอ
เพราะนั่นคือคุณค่าหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
http://www.indoramaventures.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินงานในรูปแบบ Holding company ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ผลิตและจ�ำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene
Glycol (EO&EG) Purified Terephthalic Acid (PTA) Polyethylene Terephthalate (PET) เส้นใย
และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
อินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักดีว่าการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยแนวทาง
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในประเด็น
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน
และด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม บริษัท
จึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบ
เชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยลง ท่ามกลางความท้าทาย

ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรม การดูแลผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุนมนุษย์
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็น
ที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทดำเนินกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นการสานความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่
คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมแก้ไข
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ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้
บริษัทกำหนดเป้าหมายในการเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การ
รีไซเคิล รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อก้าว
ไปสู่เป้าหมาย “เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่
สร้างผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมเพื่อสังคม”

ภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ
การวิเคราะห์ shadow price และผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนามาตรฐานองค์กรสำหรับกลยุทธ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy Corporate
Standard) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทั่วโลก
ในด้านการปฏิบัติอันเป็นเลิศเพื่อสภาพภูมิอากาศ
แนวทางดังกล่าวรวมถึงการบริหารจัดการก๊าซ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
เรือนกระจก พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการและดัชนีชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) รวมทั้งกำหนด
และบรรษัทภิบาล (ESG)
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยธุรกิจ
บริษัทมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยง และผลิตภัณฑ์เฉพาะให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความเสี่ยงทั่วโลก ลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ครอบคลุมประเด็นการดำเนินงานทั้งในด้าน
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถ
บริษัทได้ผนวกเป้าหมาย SDGs เข้าอยู่ใน
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หน่วยธุรกิจของบริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น ยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความเสี่ยงที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้และส่งผลกระทบ การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การผลักดันธุรกิจรีไซเคิล
ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หลังข้อตกลง และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 8 “Decent
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 Work and Economic Growth” เป้าหมายที่ 12
(COP 21) โดยได้เตรียมการป้องกันผลสะท้อน “Responsible Consumption and Production”
ของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง เป้าหมายที่ 14 “Life Below Water” และ
และเศรษฐกิจ บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ เป้าหมายที่ 15 “Life on Land” บริษัทมุ่งเน้นการ
ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลได้
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ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส
ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมผลิต PET ระดับโลกและ
ผู้ดำเนินการรีไซเคิลรายใหญ่ บริษัทร่วมมือกับ
Unilever บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภครายใหญ่ และ Ioniqa บริษัทสตาร์ทอัพจาก
เนเธอร์แลนด์ ในการคิดค้นพัฒนานำขยะ PET
ที่รีไซเคิลไม่ได้ เช่น ขวดที่มีสีมาทำให้แตกตัวจนถึง
ระดับโมเลกุลพื้นฐาน และในขณะเดียวกันก็คัดแยก
สีและสารปนเปื้อนอื่นๆ ออก โมเลกุลดังกล่าวจะ
ทำให้กลับสู่สภาพ PET บริสุทธ์แบบใสที่โรงงานของ

ไอวีแอล ด้วยโรงงานการผลิต 75 แห่งใน 25 ประเทศ
ทั่วโลก บริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยี
ใหม่นี้มาใช้ และจากการร่วมมือกันทั้งสามฝ่ายทำให้
มั่นใจว่า เทคโนโลยีนี้จะผ่านขั้นตอนการพัฒนา
และสามารถนำมาใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
การรีไซเคิลเคมีภัณฑ์ทำให้ขยะ PET หลังการบริโภค
ถูกแปลงสภาพกลับไปเป็นสารตั้งต้นและนำไป
ผลิต PET คุณภาพสูงสำหรับบรรจุอาหารได้ต่อไป
คาดการณ์ว่า PET แบบหมุนเวียนนี้จะสำเร็จภายใน
ปี 2562

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
254,620
ต้นทุนขาย
218,198
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
36,422
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
16,197
สินทรัพย์รวม
258,380
หนี้สินรวม
166,566
ส่วนผู้ถือหุ้น
89,055
EPS (บาท)
3.15
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.30
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
286,332 255,735
240,889 208,481
45,444
47,254
20,883
24,111
282,358 356,713
163,372 206,681
117,062 144,178
3.98
4.26
15.87
18.48

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
6.15

2560
7.17

2561*
9.29

19.18
1.43

20.26
1.14

26.99
1.76

คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารกสิกรไทยด�ำเนินธุรกิจ
บนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาลที่ดี
สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยยุทธศาสตร์ที่ท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ปรัชญาของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ได้ถูกปลูกฝัง
และหล่อหลอมในทุกกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
จนเป็นกรีนดีเอ็นเอขององค์กรที่สร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย
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KBANK

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.kasikornbank.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งตามที่ได้รบั อนุญาต
ไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจ�ำนวน 1,026 สาขา
นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
Centricity) โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามปณิธาน “บริการทุกระดับ
ประทับใจ” พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายให้ธนาคารเป็น
แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์
ทุกด้านของชีวิต (Customers’ Life Platform of
Choice) เพื่อให้บริการของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วม

ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าจนสามารถ
คาดการณ์ความคาดหวังของลูกค้าได้ล่วงหน้า และ
สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกัน
มีการคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
นำไปปฏิบัติ มีการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติในสายงานต่างๆ หล่อหลอม
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จนกลายเป็น “กรีน ดีเอ็นเอ” ในบุคลากรของธนาคาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ 4) ศึกษารายละเอียดและ
เจรจาความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงเครดิต
ทุกคน
และการจัดการผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
5) พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ พร้อมกำหนดเงื่อนไข
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 ธนาคาร
ได้พิจารณาสินเชื่อตามหลักการดังกล่าวจำนวน
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ธนาคารกสิกรไทยตระหนักดีว่า ธุรกิจ 44 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติ 33 โครงการ
ธนาคารมีบทบาทในการสนับสนุนหรือป้องกัน และอนุมัติแบบมีเงื่อนไข 3 โครงการ
การดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
และสังคมจากการสนับสนุนทางการเงินของธนาคาร
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ดังนั้น ธนาคารจึงกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย
ธนาคารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 เป้าหมายหลัก
สากล โดยบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็น
ไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการพิจารณาสินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ตลอดจน สาระสำคัญของธนาคาร ในขณะเดียวกันยังให้การ
สนับสนุนอีก 8 เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าอย่าง
การลงทุนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ธนาคารมุ่งเน้น
ที่ธนาคารสนับสนุนได้รับการพิจารณาผลกระทบ การพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งให้มีประสิทธิภาพ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรอบคอบ
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่าง
ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเภท ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้าน ESG ของธนาคารประกอบด้วย SDGs ที่ 10 “Reduced Inequalities” โดยหนึ่งใน
1) การจัดประเภทโครงการ Project finance ตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ คือ K PLUS ซึ่งเป็น
และประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
เบื้องต้น 2) ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารของ มือถือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
สายงานธุรกิจและสายงานบริหารความเสี่ยง ในชีวิตประจำวันของลูกค้า สามารถทำธุรกรรม
3) รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การเงินด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยประหยัด
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เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นและผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ขยายการให้บริการทางการเงินผ่านไปรษณีย์ไทย
เป็นรายแรก ทำให้ธนาคารขยายจุดให้บริการ
เพิ่มขึ้นเป็น 13,772 จุดทั่วประเทศ นับเป็น
การร่วมกันพัฒนาศักยภาพช่องทางการให้บริการ
ที่จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการใช้บริการที่
สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เวลาการเดินทางสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น และเอื้อให้ระบบเศรษฐกิจการเงินปรับตัว
เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจ
การเงินของไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง (Inclusivity) ธนาคารได้พัฒนา
K PLUS Beacon แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
รายได้ดอกเบี้ย
115,873 119,337
91,942
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
26,195
25,176
18,875
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
89,678
94,161
73,067
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
40,174
34,338
31,426
สินทรัพย์รวม
2,845,868 2,900,841 3,053,804
หนี้สินรวม
2,491,956 2,513,018 2,640,480
ส่วนผู้ถือหุ้น
321,746 348,625 370,536
EPS (บาท)
16.79
14.35
13.13
อัตรากำไร (ขาดทุน)
77.39
78.90
79.47
ขั้นต้น (%)

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
22.46

2560
19.03

2561*
23.06

13.23
2.25

10.24
1.72

10.42
2.07

คุณพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน ด้วยขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึ้นประกอบกับ
ความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจส�ำรวจและผลิตและพร้อมรองรับ
แผนพัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้พื้นฐานกรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และยังสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
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PTTEP

บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.pttplc.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีโครงการด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 40 โครงการ ใน 11 ประเทศ นอกจากนี้
ยังประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลการ
ดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจ
สีเขียว เพื่อสร้างการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ปตท.สผ. จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกรอบการ
บริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นองค์ประกอบ
สามด้าน ได้แก่ 1) การปรับปรุงการดำเนินงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง 2) การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และ 3) การสร้างคุณค่าสู่สังคม
ซึ่ง ปตท. สผ. ดำเนินนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนนี้ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ “RESETREFOCUS-RENEW” ประกอบด้วย RESET :
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ภายใต้วิกฤตราคาน้ำมัน REFOCUS : เน้นขยายการ
ลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง RENEW :
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
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จากความมุ่งมั่นเหล่านี้ ส่งผลให้ ปตท.สผ.
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่ม
น้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจ
ครบวงจร (Oil and Gas Upstream and Integrated
Industry) และยังได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับในดัชนี
FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 3 อีกด้วย

ข้อกำหนดดังกล่าว โดยพิจารณาใช้ราคาคาร์บอน
อ้างอิงให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด
ในแต่ละประเทศที่ ปตท.สผ. ดำเนินการ ซึ่งเป็น
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น สำหรับ
แผนระยะยาว มีการกำหนดแผนเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายระยะสั้น
และระยะกลางที่ร้อยละ 20 และร้อยละ 25
ภายในปี 2563 และ 2573 ตามลำดับ เมื่อเทียบ
กับปีฐาน 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 ปตท.สผ.
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า
1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในปัจจุบันธุรกิจน้ำมันและก๊าซต้องเผชิญ
กับความท้าทายที่หลากหลาย หนึ่งในความท้าทาย
ที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของ
ปตท.สผ. เช่น ความรุนแรงของพายุไซโคลนหรือ
น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อแท่นผลิต อีกทั้ง
การประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีคาร์บอน
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ปตท.สผ. จึงได้ทบทวนมาตรฐาน
การออกแบบแท่นผลิตและกระบวนการผลิต
ให้ความแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในอนาคตที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดภาษีคาร์บอนสำหรับโครงการที่
ดำเนินการในประเทศที่มีข้อกำหนดภาษีคาร์บอน
และได้ประยุกต์ใช้ Carbon Pricing ในการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการสำหรับประเทศที่ยังไม่มี

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ปตท.สผ. ได้พิจารณาและกลั่นกรอง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17
เป้าหมาย และได้กำหนดให้มีการผลักดัน 5 เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและ
ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Issues)
ของ ปตท.สผ. ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 “Good Health
and Well-being” เป้าหมายที่ 4 “Quality Education”
เป้าหมายที่ 7 “Affordable and Clean Energy”
เป้าหมายที่ 8 “Decent Work and Economic
Growth” และเป้าหมายที่ 16 “Peace, Justice
and Strong Institution” โดยบริษัทมีการกำหนด
เป้าหมายย่อยและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แผนงานต่างๆ เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุ
SDGs ทั้ง 5 เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน
ของ ปตท.สผ. เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสนับสนุน
เป้าหมาย SDGs ที่ 3 “Good Health and
Well-being” โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแล
ความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยของทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงดำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของชุมชน
ในพื้นที่ที่มีประชากรรายได้น้อยอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น หรือขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ เช่น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน

วัยเรียนในประเทศอินโดนีเซีย โครงการโรงเรียน
อนามัยห่างไกลพยาธิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เป็นต้น
นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญของ ปตท.สผ.
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ
โดยมุ่งเน้นการผลิตก๊าซธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ได้มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายที่ 7 “Affordable and
Clean Energy” ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
150,217
ต้นทุนขาย
12,464
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
137,753
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
12,860
สินทรัพย์รวม
676,890
หนี้สินรวม
268,906
ส่วนผู้ถือหุ้น
407,984
EPS (บาท)
2.76
อัตรากำไร (ขาดทุน)
91.70
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
147,725 124,546
12,472
10,818
135,253 113,728
20,579
27,372
628,121 622,525
251,747 240,869
376,375 381,656
4.54
6.57
91.56
91.31

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
8.40

2560
13.40

2561*
21.45

3.15
3.12

5.25
3.25

9.73
3.26

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารมีความเชื่อว่า
ธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น
มิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการเฉพาะหน้าเท่านั้น
หากแต่เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัว
ภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังค�ำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืน
และเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
อันน�ำมาซึ่งเสียงชื่นชม ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจ
ให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่
ของธนาคารในการก้าวสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด”
หรือ The Most Admired Bank
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.scb.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินครบวงจรส�ำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน
โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา บริการด้านแบงก์แอสชัวรันซ์ บริการ
ด้านการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการ
จัดการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สนิ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรโดยมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
(The Most Admired Bank) ภายใต้กลยุทธ์การ
ดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตรงกับความต้องการและสามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว
ธนาคารจึงได้ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ดูแล

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกระดับ สร้างคุณค่า
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานและให้ความ
เสมอภาคกับพนักงานทุกคน รวมถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นความคล่องตัวและ
กล้าตัดสินใจ
ด้วยบทบาทของธนาคารในการสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคม
ในวงกว้าง ธนาคารได้ยกระดับการดำเนินงานด้าน
การพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible
Lending) โดยนำแนวปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์
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การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์

และจัดการความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ระดับสากลมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการปรับ
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม โดยมุ่งพัฒนาช่องทางเพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายและ
สะดวกมากยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการถ่ายทอดความรู้
ด้านการออมและวินัยทางการเงินที่ดีสู่สังคมผ่าน
ช่องทางการให้บริการและการสื่อสารของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย
หลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ในด้านการกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) และการสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

To be the Most
PREFERRED
Partner

To be the Most
PRUDENT Bank

มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
คือเส้นทางสู่ความยั่งยืน
ของธนาคารไทยพาณิชย์

To be the Most
RESPONSIBLE
Corporate Citizen

To be the Most
CARING
Employer

To be the Most
SUSTAINABLE
RETURN Company

Guide) ของธนาคาร โดยระบุประเภทของสินเชื่อ
ที่ธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และ
กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector Specific Guide)
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ
ที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงิน
มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ธนาคารดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด
ความยั่งยืน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และทบทวน
ประเด็นความยั่งยืนจากความเสี่ยงด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี และ
ในปี 2560 ธนาคารได้ยกระดับการดำเนินงาน
ด้านการพิจารณาสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
(Responsible Lending) โดยนำแนวปฏิบัติ
สำหรับการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมระดับสากล เช่น แนวปฏิบัติ
ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporate: IFC) และหลักการอีเควเตอร์
(Equator Principles) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงาน
สำหรับธนาคารในการบริหารความเสี่ยงและป้องกัน
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นๆ
ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร
มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมสำหรับการ
พิจารณาสินเชื่อโครงการ (Project Finance)
พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ดำเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ธนาคารไทยพาณิชย์มีเจตนารมณ์ที่
จะร่วมส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ โดยพิจารณาสนับสนุนเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน
ของธนาคารตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2560
ธนาคารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs
จำนวน 6 เป้าหมาย โดยหนึ่งในตัวอย่างการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
รับมือกับความท้าทายของบริบทการดำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารให้ความ
สำคัญกับการยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้
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สามารถปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล โดยมีการ
จัดตั้งสถาบันฝึกอบรม SCB Academy ขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานทุกระดับ
การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนระบบคลาวน์
(Clound-based Learning Platform) การส่งเสริม
การหมุนเวียนงานในองค์กรเพื่อสร้างโอกาส
การเติบโตในอาชีพของพนักงาน โดยการพัฒนา
ศักยภาพต่างๆ ดำเนินการควบคู่ไปกับการ
สร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งการ
ดำเนินงานเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
ที่ 8 “Decent Work and Economic Growth”

การสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ของธนาคาร
ไม่เพียงแต่ดำเนินการในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานเท่านั้น ในด้านสังคมวงกว้างธนาคารได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและร่วมส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless
Society) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1 “No
poverty” และเป้าหมายที่ 9 “Industry, Innovation
and Infrastructure” โดยธนาคารได้พัฒนาระบบ
การชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งเป็นช่องทางการ
ชำระเงินที่จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ลดความยุ่งยากและต้นทุนใน
การบริหารเงินสด

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
รายได้ดอกเบี้ย
122,443 125,113
95,796
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
33,994
32,804
24,225
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
88,449
92,310
71,571
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
47,612
43,152
32,984
สินทรัพย์รวม
2,913,023 3,024,032 3,097,906
หนี้สินรวม
2,578,725 2,660,269 2,724,560
ส่วนผู้ถือหุ้น
334,089 363,464 372,723
EPS (บาท)
14.01
12.69
9.70
อัตรากำไร (ขาดทุน)
72.24
73.78
74.71
ขั้นต้น (%)

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
29.02

2560
25.86

2561*
26.12

14.84
3.61

12.37
3.67

11.60
4.09

ADVANC

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://investor.ais.co.th
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคม ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด บริษัทได้วางกลยุทธ์
การดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านเศรษฐกิจ : มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริม open
innovation ที่เปิดกว้างทางการสร้างนวัตกรรม
และการสร้างระบบนิเวศ IoT (Internet of
Things) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับ
การปกป้องระบบสารสนเทศและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 2) ด้านสังคม :
ให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถรองรับการก้าวสู่
ยุคดิจิทัลและดูแลพนักงานแบบองค์รวม (Employee
Well-being) และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
ทุกกลุ่มโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มขีดความ
สามารถในการผลิตและการค้าของภาคเกษตรกรรม
ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยและความสุข
บนสังคมไซเบอร์ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม : ดำเนิน
โครงการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดทุกช่วง
กิจกรรมธุรกิจให้น้อยที่สุด
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้จัดทำแนวทาง
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เอไอเอสได้วางแนวทางการพัฒนาความ
ยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมาย
หลักที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ เป้าหมาย SDG ที่ 3 “Good
health and Well-being” และเป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation, and Infrastructure” โดยมีตัวอย่าง
โครงการสำคัญ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.
ออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพคนไทยอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเครื่องมือ
สื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ. สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในการส่งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ และพิกัดแผนที่
ทำให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลด้านสาธารณสุขได้รวดเร็ว
และแม่นยำ ปัจจุบันมี รพ. สต. ในโครงข่ายกว่า
1,200 แห่งทั่วประเทศ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ที่สำคัญ ได้แก่
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี :
เอไอเอสกำหนดกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภคและเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาสินค้าและ
การบริการลูกค้ายุคดิจิทัล เช่น การพัฒนาธุรกิจ
ดิจิทัลคอนเทนต์ การให้บริการผ่าน AI หรือ AIS
Aunjai chatbot 2) ความเสี่ยงจากการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล : บริษัทให้ความสำคัญกับ
การสรรหาพนักงานที่มีทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับโลก เพื่อพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อม
ให้แก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
152,150
ต้นทุนขาย
82,992
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
69,158
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
30,667
สินทรัพย์รวม
275,670
หนี้สินรวม
232,962
ส่วนผู้ถือหุ้น
42,569
EPS (บาท)
10.31
อัตรากำไร (ขาดทุน)
45.45
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
157,722 125,271
92,259
75,041
65,463
50,230
30,077
22,843
284,067 291,392
233,641 240,570
50,320
50,675
10.12
7.68
41.51
40.10

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
20.08

2560
18.98

2561*
18.15

67.44
8.84

64.76
5.28

66.07
3.99

AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.airportthai.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การ
บริหารจัดการและการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึง่ ท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่งนี้
ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ภายใต้แนวคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” ซึ่ง
หมายถึง การเป็นสนามบินที่ชุมชนและสังคมยอมรับ
และต้องการมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นสนามบินที่สร้าง
คุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หรือ ทอท. มีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ
ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ: ให้ความสำคัญกับการรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศและการ
พัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยาน 2) สังคม:
มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและ
ดูแลพัฒนาสังคมโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) สิ่งแวดล้อม: รักษาความสมบูรณ์ของ
สภาพแวดล้อมรอบท่าอากาศยาน โดยมุ่งพัฒนาเป็น
ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
airport) นอกจากนี้ ทอท. มีการจัดทำแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ทอท. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk) โดยพิจารณาจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) ประกอบกับ
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ในปี 2560 ทอท. ได้เชื่อมโยงเป้าหมาย
SDGs เข้ากับกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น 8 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมาย
สำคัญที่มุ่งตอบสนอง คือ เป้าหมาย SDGs ที่ 13
“Climate Action” ทอท. มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยาน
สากลชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมโปรแกรม Airport Carbon
Accreditation โดย Airports Council International
Europe (ACI Europe) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้
ท่าอากาศยานสมาชิกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจริงจังและมีการรับรองผลการดำเนินงานใน
4 ระดับ จากการที่ ทอท. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ ทอท. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานที่มีท่าอากาศยานภายใต้
การดูแลเข้ารับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’
มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แนวโน้มในอุตสาหกรรมการให้บริการท่าอากาศยาน
โดยประเด็น Emerging Risk ที่มีความสำคัญ ได้แก่
1) ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทอท. ได้มีระบบการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 มีการติดตั้ง
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกำหนด
มาตรการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
2) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
อาจมีแนวโน้มให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
สายการบินชั้นประหยัด และการเพิ่มขึ้นของ
ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ ทอท. จำเป็นต้องวางแผน
พัฒนาโครงสร้างของท่าอากาศยานให้สามารถ
รองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและผู้โดยสารที่
เป็นผู้สูงอายุ ตลอดจนฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เป็น
ผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
50,962
ต้นทุนขาย
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
50,962
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
19,571
สินทรัพย์รวม
172,216
หนี้สินรวม
50,638
ส่วนผู้ถือหุ้น
121,322
EPS (บาท)
13.70
อัตรากำไร (ขาดทุน)
100.00
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 30 กันยายน
2560
2561*
54,901
45,790
54,901
45,790
20,684
19,923
178,410 178,936
46,721
39,987
131,376 138,592
1.45
1.39
100.00
100.00

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
37.08

2560
36.45

2561*
42.45

17.03
1.72

16.37
1.26

17.83
1.37

BAY

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.krungsri.com
ธุรกิจหลัก ธนาคารในเครือของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุป๊ (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงิน
ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล
ยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างคุณค่า
ความยั่งยืน : มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่
พนักงานและผู้บริหารด้านความยั่งยืน รวมถึง
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
2) การตอบแทนคืนสู่สังคม : มุ่งเน้นการสร้างการ
มีส่วนร่วมผูกพันกับชุมชน ผ่านโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ 3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :
ส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานที่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ :
มุ่งเน้นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคม
ในกรณีต่างๆ

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจในการ “มุ่งสู่การเป็น
สถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลก
ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า” สร้างคุณค่า
ร่วมกับสังคม สร้างความก้าวหน้าและการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 ธนาคารยังคงสานต่อ
แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
“The Krungsri’s 4 CSR Pillars” ที่สามารถสะท้อน
และครอบคลุมความรับผิดชอบต่อประเด็นความ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ด้วยตระหนักว่าผู้ให้บริการทางการเงิน
ถือได้ว่าเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ ธนาคาร
จึงต้องดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นผลจากการตัดสินใจดำเนินงานขององค์กร
ธนาคารจึงกำหนดนโยบาย “การให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ” โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ภายใต้ระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อขององค์กร ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาให้
เป็นแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ และ
น่าเชื่อถือ ทั้งในแง่ของการคำนึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในการนำเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
การไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า รักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ และมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าด้วย
กระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ธนาคารได้วางแนวทางในการนำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เข้ามา
ผนวกเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทางความยั่งยืน อาทิ
เป้าหมาย SDGs ที่ 1“No Poverty” ด้วยการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงความสามารถในการ
ชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ
ทางการเงินแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ยกระดับ Ecosystem
ของระบบซัพพลายเชนในประเทศไทยด้วยการ
พัฒนา Krungsri Supply Chain on Blockchain
ขึ้นเป็นรายแรก โดยร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้อำนวยความ
สะดวก เพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้า อีกทั้งช่วยให้
ผู้ประกอบการ SME รายย่อย สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องต่อเป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
รายได้ดอกเบี้ย
85,925
94,998
79,041
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
23,948
26,463
23,447
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
61,977
68,535
55,594
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
21,404
23,209
18,703
สินทรัพย์รวม
1,883,188 2,088,772 2,093,284
หนี้สินรวม
1,674,420 1,862,785 1,855,507
ส่วนผู้ถือหุ้น
208,179 225,131 236,786
EPS (บาท)
2.91
3.16
2.54
อัตรากำไร (ขาดทุน)
72.13
72.14
70.34
ขั้นต้น (%)

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
19.14

2560
18.11

2561*
17.64

10.74
2.00

10.71
2.14

10.69
2.10

BBL

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.bangkokbank.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ประกอบด้วย
การจัดการสินเชือ่ ร่วม การรับประกันการจัดจ�ำหน่ายตราสารทุน สินเชือ่ เพือ่ การค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี บริการการเงินธนกิจ และบริการ
ให้ค�ำแนะน�ำทางธุรกิจ โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุม
เขตเศรษฐกิจส�ำคัญของโลก
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารมีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ที่อยู่คู่กับสังคม
ไทย โดยดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึง
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสังคมส่วนรวม
และสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กำหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงกรอบการ
ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคม โดยมุ่งหวังให้พนักงานของธนาคารยึดมั่นใน
คุณค่า ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ในทุกขั้นตอนการทำงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ธนาคารกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนให้สอดคล้องกับประเด็นสาระสำคัญที่ได้
มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ใน 14 ประเด็น เช่น การให้ความสำคัญกับ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
รักษาความลับของลูกค้า การคำนึงถึงสวัสดิภาพ
ของพนักงาน การพัฒนาดูแลชุมชน และการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ
เป็นต้น
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชย์ และนำมาซึ่งความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ธนาคารได้ตระหนักถึง
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ และ
ทำงานร่วมกับ Thailand Banking Sector Computer
Emergency Response Team (TB-CERT) เพื่อ
ยกระดับความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงดำเนินมาตรการ
ต่างๆ เช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความมั่นคง
ปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาแผนการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นต้น

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ธนาคารให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ
ศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs ที่ 4 “Quality Education” โดยมีโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตร “Junior
Achievement Company Program” (JA Company
Program) โดยพัฒนาหลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ความรู้จากการทดลองทำธุรกิจจริง ตลอด 4 ปีของ
โครงการนี้มีโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วรวม
85 แห่ง มีนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้น 2,323 คน
โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง โดยโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาใน
ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าทำงาน
หรือดำเนินธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
รายได้ดอกเบี้ย
102,443 105,476
82,272
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
38,445
38,851
29,319
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
63,998
66,625
52,953
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
31,815
33,009
27,229
สินทรัพย์รวม
2,944,230 3,076,310 3,087,058
หนี้สินรวม
2,564,985 2,674,303 2,682,235
ส่วนผู้ถือหุ้น
379,016 401,724 404,574
EPS (บาท)
16.67
17.29
14.26
อัตรากำไร (ขาดทุน)
62.47
63.17
64.36
ขั้นต้น (%)

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
22.58

2560
22.40

2561*
23.67

8.59
4.08

8.46
3.22

8.96
3.14

BEM

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.bemplc.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมระหว่างบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“BECL”)
และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) หรือ “BEM” ในฐานะผู้ให้บริการทาง
พิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ดำเนิน
ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วน
ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบคมนาคมและ
ขนส่งมวลชนแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและ
ระบบคมนาคมของประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจของ BEM คำนึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตลอดจนมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส พร้อมสร้างประโยชน์
และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้นำไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการ
ทำงาน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ โดยหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
คือ ความเสี่ยงจากความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย
อาจทำให้โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบและ
ทำให้ต้องระงับการให้บริการ บริษัทจึงได้มีแผน
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้มีความพร้อมให้บริการได้ตามปกติ เช่น
การก่อกำแพงซีเมนต์ที่แข็งแรงและป้องกันความ
รุนแรงของกระแสน้ำ รวมถึงการทำประกันคุ้มครอง
ความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ ที่เกิดจากปัญหา
น้ำท่วมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนด
แผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
โดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และจัดตั้ง
หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
BEM มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมด้วยระบบขนส่งคมนาคมที่ทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
ที่ 9 “Industry, innovation and infrastructure”
โดยดำเนินการขยายโครงข่ายทางพิเศษ และระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ดังนี้
1) โครงการเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช ไปยัง
พื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ
รวมทั้งเชื่อมต่อทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อเดินทาง
ต่อเนื่องไปบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง
ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
13,104
ต้นทุนขาย
3,487
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
13,104
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,606
สินทรัพย์รวม
82,786
หนี้สินรวม
53,003
ส่วนผู้ถือหุ้น
29,689
EPS (บาท)
0.17
อัตรากำไร (ขาดทุน)
73.39
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
15,153
11,632
5,207
4,063
15,153
11,632
3,123
4,834
98,919 103,843
67,740
68,233
31,068
35,490
0.20
0.32
65.64
65.07

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
19.19

2560
19.77

2561*
31.52

8.87
0.94

10.28
1.43

17.02
1.52

CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
https://www.cpall.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “7-Eleven”
ในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั ประกอบธุรกิจต่างๆ ทีส่ นับสนุนธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก
คือ ค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 8 หมวดบริการ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญในการ
บริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
ขององค์กรและสังคมโดยรวม จึงได้ผสมผสาน
แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งใน
แผนกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2561 - 2565 โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การแสดงความ
มุ่งมั่นของผู้นำผ่านการบูรณาการประเด็นด้านความ
ยั่งยืนเข้าไปกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
เป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs 2) การประเมินความเสี่ยง โอกาส และ
ผลกระทบในการไม่บรรลุเป้าหมาย SDGs 3) การ
ทบทวน กำหนด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ที่สนับสนุนเป้าหมาย SDGs 4) การปฏิบัติตาม

แผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ผ่านกลไกที่ครอบคลุม
ตลอดห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) 5) การวัด
และประเมินผลกระทบของการบรรลุเป้าหมาย
อย่างสม่ำเสมอ และ 6) การสื่อสารความคืบหน้า
และการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจาก Disruptive Digital Technology
อาจส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและช่องทาง
การจัดจำหน่ายแบบเดิมจนทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
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และร่วมผลักดันการบรรลุเป้าหมาย SDGs เช่น
เป้าหมาย SDGs ที่ 8 “Decent Work and Economic
Growth” ด้วยการยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย เช่น
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่โดดเด่น
ประจำท้องถิ่นโดยให้โอกาสในการทดลองตลาด และ
เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร ซึ่งหนึ่งในโครงการ
ต้นแบบที่สำคัญ คือ โครงการกล้วยหอมทอง
บริษัทริเริ่มโครงการกระจายกล้วยหอมทอง
สู่ผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยรับซื้อ
กล้วยหอมทองจากสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อย
และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ให้เกิดความสามารถในการต่อรองและประสิทธิภาพ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ในการดำเนินการ ช่วยเพิ่มรายได้และความมั่นคง
ซีพี ออลล์ กำหนดกลยุทธ์ด้านความ ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้จากทุกโครงการ
ของบริษัทในการ “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวก จำนวน 38,185 ราย
ให้ทุกชุมชน สังคมมีความกินดีอยู่ดี มีความสุข”
อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
อาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ บริษัทจึงจัดทำ
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital
Transformation) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการทำ
กิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital
Marketing) และพัฒนารูปแบบการชำระเงิน
ค่าสินค้าภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยใช้บาร์โค้ด
ผ่านช่องทาง Mobile Payment ของพันธมิตรอีกด้วย

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
434,712
ต้นทุนขาย
339,688
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
95,024
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
16,677
สินทรัพย์รวม
352,268
หนี้สินรวม
292,665
ส่วนผู้ถือหุ้น
55,196
EPS (บาท)
1.85
อัตรากำไร (ขาดทุน)
21.86
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
471,069 374,049
366,002 291,197
105,067
82,852
19,908
15,378
360,299 369,248
280,070 274,936
75,333
79,549
2.14
1.63
22.30
22.15

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.69

2560
4.07

2561*
3.96

36.04
1.44

30.50
1.30

27.93
1.61

DTAC

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.dtac.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบความถี่ 800 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์
ภายใต้ชื่อทางการค้าดีแทค และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ดีแทคกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน
ความยั่งยืน โดยใช้มาตรฐานระดับสากล อาทิ UN
Global Compact, UN Universal Declaration of
Human Rights, ILO Core Conventions เป็นต้น
ร่วมกับการศึกษาประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวิสัยทัศน์ Empower
Societies หรือการนำนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ
และองค์ความรู้ของดีแทคมาช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม และผนวกกับกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม (Reduce Inequalities) ซึ่งมุ่งเน้นการ
มอบโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
และเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำในสิ่งที่ถูก
ต้อง (Do the Right Thing) มุ่งเน้นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและการดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านบรรษัทภิบาล
การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญ เนื่องจากการ
สิ้นสุดสัมปทานและการเข้าประมูลคลื่น 1800 MHz
และ 900 MHz ทำให้ดีแทคต้องทำงานร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม การดำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะช่วย
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ลดความเสี่ยงในการทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย
การเสียชื่อเสียง การขาดความน่าเชื่อถือ ดีแทค
จึงมีการอบรมและตอกย้ำการปฏิบัติตาม “ดีแทค
ธรรมาภิบาล” (dtac Code of Conduct) แก่
พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการเข้าร่วม
การเสนอความคิดเห็นสาธารณะ (public hearing)
ที่จัดโดย กสทช. เกี่ยวกับการประมูลคลื่นในปี 2561
และในเวทีอื่นๆ ที่จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ได้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
องค์ความรู้ และทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงเครือข่าย
พันธมิตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
โดยเน้นที่การลดความเหลื่อมล้ำด้วยหลักการ
“สร้างคุณค่าร่วม” เช่น โครงการ Smart Farmer
ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่มี
รายได้น้อยที่สุดของประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
Internet of Things, Sattelite Imagary และ Big Data
ที่ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูล
อันเป็นประโยชน์แบบ real-time ผ่านสมาร์ทโฟน
ให้สามารถบริหารจัดการการเกษตรของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้อย่างมีนัยสำคัญ เกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการสามารถเพิ่มรายได้ได้ร้อยละ 15 หลังจาก
ที่ใช้เทคโนโลยี ถือเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้
ในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในประเทศ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ดีแทคเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs ที่ 10 “Reduced Inequalities” จึงได้นำ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
82,478
ต้นทุนขาย
60,846
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
21,632
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,086
สินทรัพย์รวม
115,369
หนี้สินรวม
88,224
ส่วนผู้ถือหุ้น
27,144
EPS (บาท)
0.88
อัตรากำไร (ขาดทุน)
26.23
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
78,275
55,784
59,529
44,286
18,746
11,497
2,115
572
114,501 110,536
85,266
83,688
29,234
26,847
0.89
0.24
23.95
20.61

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
2.52

2560
2.69

2561*
1.02

7.67
7.67

7.50
0.86

4.01
0.52

EA

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.energyabsolute.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลแก่โรงกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม โดยใช้
วัตถุดิบหลักจากน�้ำมันปาล์มดิบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บพลังงาน
ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ กั ก เก็ บ พลั ง งานส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และอุ ต สาหกรรมยานยนต์
ธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ ไฟฟ้า และธุรกิจออกแบบ ผลิต และจ�ำหน่าย
ยานยนต์ ไฟฟ้า
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การ
เป็น “ผู้นำธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงาน
อย่างเป็นธรรม” และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร “FIRST” ซึ่งประกอบด้วย 1) Friend : การเป็น
พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย 2) Integrity : ดำเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ 3) Resourcefulness :
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 4) Security : การ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และ 5) Transparency :
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติเพื่อลดการพึ่งพิง
พลังงานจากฟอสซิล และส่งเสริมการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัท
เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมาย
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ทำให้เครื่องยนต์สะอาดและมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ รถยนต์ไฟฟ้า (EV car)
ที่ออกแบบและใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศไทย
ช่วยลดการใช้น้ำมัน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งการ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ นี้สอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs ที่ 7 “Affordable and Clean Energy” เป้าหมาย
ที่ 9 “Industry, Innovation and Infrastructure”
และเป้าหมายที่ 13 “Climate Action”
นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการ
การสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเพิ่มรายได้
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของ
โรงงานและโรงไฟฟ้าของบริษัท เช่น โครงการ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนรอบ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
โรงไฟฟ้ามีการปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ให้ความสำคัญกับ ในพื้นที่แปลงทดลองในโรงไฟฟ้า นับเป็นการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ที่ 8 “Decent Work
สิ่งแวดล้อม เช่น กรีนดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบ and Economic Growth”

โดยเฉพาะแผนพลังงานทางเลือกของประเทศ
จนส่งผลให้โครงการต่างๆ เกิดความล่าช้า หรืออาจ
กระทบต่อผลตอบแทนและความเหมาะสมในการ
ลงทุน บริษัทได้เตรียมการโดยศึกษารายละเอียด
เชิงลึกและทำแบบจำลองการลงทุนในกรณีต่างๆ
พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองไว้ 2) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เช่น Bio Technology, Energy
Storage, Electrical Vehicle, Charging Equipment
เป็นต้น อาจส่งผลต่อแผนการลงทุนของบริษัทได้
บริษัทจึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อให้มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
6,688
ต้นทุนขาย
5,637
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,051
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
3,252
สินทรัพย์รวม
41,507
หนี้สินรวม
30,118
ส่วนผู้ถือหุ้น
11,383
EPS (บาท)
0.87
อัตรากำไร (ขาดทุน)
15.71
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
11,580
8,796
6,046
4,200
5,534
4,595
3,817
4,206
44,530
56,036
29,787
37,522
14,668
17,597
1.02
1.13
47.79
52.25

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
31.15

2560
32.53

2561*
42.56

32.70
0.34

29.31
0.29

32.53
0.41

EGCO

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.egco.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ Holding company โดยถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP - Independent Power Producer) และรายเล็ก
(SPP - Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้า
และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ 3) ธุรกิจน�้ำที่ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
ให้การประปาส่วนภูมิภาค
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มเอ็กโกได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) มุ่งมั่นในการดำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ชุมชนและสังคม 2) การลดผลกระทบเชิงลบ
และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจ 3) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 4) การสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนิน

ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า ร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน
ความเสี่ยงที่กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญและมี
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โรงไฟฟ้ าที่เดิ นเครื่องเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิ ง
พลังงานหมุนเวียน
นา้

8.79%

ลม

4.49%

20.49%

พลังความร้ อน 4.12%
ใต้ พภิ พ
แสงอาทิตย์
2.71%
ชีวมวล

ก๊ าซธรรมชาติ

52.91%

26.60%

0.38%
ถ่ านหิน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ที่ 13
“Climate Action” บริษัทให้ความสำคัญกับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบัน
เอ็กโก กรุ๊ปมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.49 ของกำลังการผลิตทั้งหมด การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ของเครื่องจักรสำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง
ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต
ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการชดเชยปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจาก
การดำเนินธุรกิจ

การติดตามเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเสี่ยง
ทางธุรกิจอื่น เช่น ความเสี่ยงจากการจัดการน้ำ โดย
บริษัทมีการวิเคราะห์สถานการณ์นํ้าและวางแผน
การใช้นํ้าในแต่ละโรงไฟฟ้า รวมทั้งกําหนดให้
โรงไฟฟ้าทุกแห่งประเมินปริมาณความต้องการ
ใช้นํ้าตลอดทั้งปีและให้มีการเก็บกักสํารองนํ้าไว้
ใช้ในยามฉุกเฉิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการผลักดันกระบวนการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ทำให้โรงไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมพลังงานต้องให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น
กลุ่มเอ็กโกจึงได้เน้นการลงทุนในธุรกิจและ
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ควบคู่
ไปกับการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
22,794
ต้นทุนขาย
14,840
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
7,954
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
8,321
สินทรัพย์รวม
197,255
หนี้สินรวม
114,657
ส่วนผู้ถือหุ้น
81,973
EPS (บาท)
15.81
อัตรากำไร (ขาดทุน)
34.90
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
30,018
25,929
21,332
19,334
8,686
6,595
11,818
21,754
200,333 207,733
113,476 106,291
86,238 100,829
22.45
41.32
28.94
25.43

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
26.91

2560
31.05

2561*
46.47

10.45
3.14

14.05
3.01

25.24
3.00

INTUCH

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.intouchcompany.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ Holding company โดยถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนต์ ปัจจุบันการลงทุนของอินทัชสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 สาย
ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย 2) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
3) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจทีวีโฮมช็อปปิ้ง
ความยั่งยืน (Human Capital Development) :
มุ่งสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และขับเคลื่อนอินทัชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3) การลงทุนทางสังคมและชุมชน (Social &
Community Investment) : มุ่งลงทุนในโครงการ
ที่ลดผลกระทบในเชิงลบและสร้างผลกระทบใน
เชิงบวกเพื่อทำให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
อินทัชมีกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้
แนวคิด “การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน” (Sustainable
Value Creation) ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1) การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน
(Sustainable Impact Investing) : มุ่งสร้าง
การเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการลงทุน
ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่
มีความสำคัญต่อโครงสร้างการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคต 2) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ได้แก่ ความเสี่ยง
86

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงสำคัญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินทัช บริษัทได้
จัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และจัดให้มีกระบวนการ รวมถึง
เครื่องมือ เช่น การทดสอบการบุกรุกจากภายนอก
การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินความปลอดภัยของระบบและตรวจจับ
ภัยคุกคามต่างๆ ตลอดจนสื่อสารและจัดอบรมความรู้
ให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้
มีการทดสอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพื่อเพิ่มความตระหนักและความสามารถ
ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเรียนรู้แก้ไขปัญหา นําไป
สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน โครงการปลูกขาวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช
เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ของอินทัชและสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 1
“No poverty” โดยการส่งเสริมการปลูกข้าวที่ไม่ใช้
สารเคมี ด้วยการให้ความรู้ สร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการการรวมกลุ่มอาชีพตามหลักการพึ่งตนเอง
รวมทั้งนําความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและ
การบัญชีการเงินมาถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกร
โดยมีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ขอนแก่น นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พิษณุโลก
และสุรินทร์ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จาก
การจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างรายได้
ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมีเป้าหมายของการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม คือ “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
11,646
ต้นทุนขาย
7,469
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
4,177
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
16,398
สินทรัพย์รวม
54,607
หนี้สินรวม
16,932
ส่วนผู้ถือหุ้น
27,157
EPS (บาท)
5.11
อัตรากำไร (ขาดทุน)
35.87
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
9,628
4,831
7,146
3,304
2,482
1,527
10,673
9,644
50,960
49,076
13,633
11,809
28,915
28,919
3.33
3.01
25.78
31.61

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
57.32

2560
47.34

2561*
60.12

62.30
9.31

38.07
8.18

40.88
8.30

TMB

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.tmbbank.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จึงได้พัฒนาและประกาศใช้กรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่
1) ความยั่งยืนขององค์กร : มุ่งมั่นพัฒนาและ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 2) ความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรม : นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้บริโภค
ผ่านการให้บริการด้านการเงินบนโทรศัพท์มือถือ

และอินเทอร์เน็ต รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันการให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ 3) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมให้
เกิดการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ประกาศใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับ
ธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ทีเอ็มบี
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว
(Green bond) อีกด้วย 4) ความยั่งยืนด้านสังคม :
สนับสนุนชุมชนและเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
โดยดำเนินงานผ่านมูลนิธิของธนาคาร
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในปี 2561 นี้ ธนาคารเน้นเพิ่มเติมในการพัฒนา
กระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดใหม่
ด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากความเข้มข้น
ของกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยธนาคารได้เน้นการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
แน่ใจว่ามีระบบงานด้านเทคโนโลยีที่มีความมี
เสถียรภาพ (stability) และมีขั้นตอนการดูแล
ความปลอดภัย (security) ของข้อมูลลูกค้าตาม
มาตรฐานสากลโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ลูกค้าเข้าถึงบริการผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้สะดวก (availability) นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้กำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานในหลักการการดูแลความปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบงานตามมาตรฐาน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ธนาคารกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ไปแล้ว เช่น การสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่
4 “Quality Education” โดยนำผลการสำรวจ
ความเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการ
ในแต่ละปี เช่น โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน
ให้กับข้าราชการทหาร การสนับสนุนเป้าหมาย
SDGs ที่ 9 “Industry, innovation and infrastructure”
โดยธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส่งเสริมนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
บริการ เช่น ME By TMB นอกจากนี้ ธนาคารยังให้
ความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่าน TMB TOUCH เพื่อให้ลูกค้าสะดวกและง่ายใน
การซื้อขายกองทุนในยุคดิจิทัล ถือเป็นการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
รายได้ดอกเบี้ย
35,631
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
10,870
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
24,761
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
8,226
สินทรัพย์รวม
821,000
หนี้สินรวม
737,152
ส่วนผู้ถือหุ้น
83,723
EPS (บาท)
0.19
อัตรากำไร (ขาดทุน)
69.49
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
34,713
26,123
9,979
7,860
24,734
18,263
8,687
9,900
843,872 873,173
754,016 776,159
89,856
97,014
0.20
0.23
71.25
69.91

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
17.73

2560
17.66

2561*
27.08

10.27
2.85

10.01
1.99

13.16
2.63

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.truecorp.co.th/
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมครบวงจร และเป็นผูน้ ำ� คอนเวอร์เจนซ์
ในประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย 1) ทรูมูฟ เอช 2) ทรูออนไลน์ 3) ทรูวิชั่นส์ และ
4) ดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม และบริการด้านดิจทิ ลั กลุม่ ทรูมงุ่ มัน่ พัฒนาในเรือ่ งการส่งมอบสินค้า และบริการ
คุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ
ภายใต้กลุ่มทรูได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
ความยั่งยืนในระยะยาวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงผู้คน องค์กร
เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน และร่วมกัน
สร้างคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท
ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์
เป้าหมายและการริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ความยั่งยืน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการความยั่งยืนและพัฒนาธุรกิจไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 ซึ่งภารกิจที่
สำคัญ คือ สนับสนุนนโยบายและแผนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และประสานงาน
ระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ได้กำหนดไว้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
กลุ่มทรูตระหนักความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ
บริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทมีการทบทวนนโยบาย
ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ สร้างความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อการบริการที่
ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อ
เข้าสู่การเป็นผู้เล่นด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและ
บริการด้านดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการภายในเพื่อพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่ไป
กับพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 4
“Quality Education” เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง ซึ่งมีโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการสื่อพกพาเพื่อการ
รู้หนังสือ สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาชายแดน
ไทย - พม่า กลุ่มทรู ร่วมกับ UNESCO และ สพฐ.
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเยาวชนไร้สัญชาติ
บริเวณชายแดนไทย - พม่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยนำเทคโนโลยี ICT พัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานให้
กับนักเรียนนอกระบบการศึกษา เป็นการส่งเสริม
ด้านสิทธิมนุษยชนและเปิดโอกาสความเท่าเทียม
ให้แก่เยาวชนไร้สัญชาติกว่า 7,900 คน ในการเข้าถึง
ความรู้ โดยผลสำรวจพบว่านักเรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้นร้อยละ 40

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น

ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
124,719
ต้นทุนขาย
95,600
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
29,120
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(2,814)
สินทรัพย์รวม
448,960
หนี้สินรวม
317,233
ส่วนผู้ถือหุ้น
131,052
EPS (บาท)
(0.09)
อัตรากำไร (ขาดทุน)
23.35
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
141,290 129,023
102,096
77,916
39,194
51,107
2,323
10,035
465,311 490,525
331,108 347,331
133,533 142,550
0.07
0.30
27.74
39.61

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561

91

2559
(2.15)

2560
1.57

2561*
7.06

(2.74)
0.07

1.76
N/A

11.42
0.53

2
กลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ SDGs เข้ากับวิถีการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
โดยมุ่งเน้นที่ 9 เป้าหมาย ตามสมรรถนะหลักขององค์กร
ถึงกระนั้นก็ตาม ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง
เพื่อน�ำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ใหม่ ความท้าทายที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบงานภายในและการขยายตัวไปสู่ธุรกิจใหม่
ซึ่งบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
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BCP

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.bangchak.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจโรงกลัน่ น�ำ้ มันปิโตรเลียมตัง้ แต่การจัดหาน�ำ้ มันดิบ การกลัน่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
ที่ได้มาตรฐาน และจัดจ�ำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันบางจากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ธุรกิจพลังงานชีวภาพ ธุรกิจส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ 1) Green Business :
การมุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการ
อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ โดยการพัฒนาธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การพัฒนาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจ 2) Green
Production : การมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงาน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการ
ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลสาร การลงทุน
ในโครงการเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงวางรากฐาน

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
และยกระดับความเป็นเลิศในการบริการจัดการ
สู่ระดับมาตรฐานโลกเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์
องค์กรที่จะมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำ
ในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วย
แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน หรือ Evolving
Greenovation โดยมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 4Green
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รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) เพื่อบำบัดน้ำ
ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้
จัดทำ Water Footprint เพื่อสามารถบริหารจัดการ
น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Gate to Gate)
2) ด้านสังคม : ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่
อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของชุมชนและสังคมต่อการดำเนิน
ธุรกิจ บริษัทจึงวางระบบการบริหารความปลอดภัย
ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น
(Process Safety Management System: PSM)
อีกทั้งติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์
ส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติบริเวณรอบโรงกลั่น
และในพื้นที่ใกล้เคียง 3) ด้านบรรษัทภิบาล :
ความเสี่ยงในเรื่องบรรษัทภิบาลสามารถส่งผลกระทบ
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร บริษัทจึงได้ปรับปรุง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน
สากลเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้พนักงาน
ต้องทำแบบทดสอบและแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ประจำปีอีกด้วย

ระบบ Process Safety Management (PSM) ใน
สถานประกอบกิจการและขยายขอบเขตการส่งเสริม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ครอบคลุมชุมชนรอบสถานประกอบการ
3) Greenovative Experience : การมุ่งเน้นสร้างสรรค์
ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่
โดยการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
เพื่อมุ่งสู่การเป็น The Most Admired Brand
4) Green Society : การพัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและ
พัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยใช้หลักการ Creating
Shared Value (CSV)
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
(Future Trend) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
องค์กรในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีตัวอย่าง
ความเสี่ยง ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม : ความเสี่ยง
จากภาวะขาดแคลนน้ำ อาจส่งผลกระทบทำให้มี
น้ำใช้ไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต บริษัทจึงตั้ง
คณะทำงานบริหารจัดการน้ำโรงกลั่น (Refinery
Water Management Taskforce) เพื่อค้นหา
แนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าและ
รักษาเสถียรภาพในกระบวนการผลิต ติดตั้งระบบ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
จากการวิเคราะห์และจัดทำ SDG Mapping
พบว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ทั้ง 17 เป้าหมาย แต่มีความเข้มแข็งในระดับที่ต่างกัน
บริษัทจึงได้จัดลำดับความสำคัญและเลือก
เป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
ขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และความสนใจด้านต่างๆ ได้ 9
เป้าหมาย โดยมีตัวอย่างโครงการเพื่อตอบสนอง
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ต่อเป้าหมาย SDGs ได้แก่ การบริหารด้าน
พลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
ในปี 2560 ได้เดินเครื่องหน่วยผลิตไฟฟ้าความ
ร้อนร่วมหน่วยที่ 3 หรือ Co-Generation Power
Plant #3 ขนาด 12 MW เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพ
ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าสำหรับใช้ใน
กระบวนการผลิต ทำให้สามารถยกเลิกการใช้หน่วย
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าได้
และลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ต่างๆ นับเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 7
“Affordable and Clean Energy”

สำหรับการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 9
“Industry, Innovation and Infrastructure” บริษัทได้
จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak
Initiative and Innovation Center (BiiC) เพื่อส่งเสริม
งานวิจัยพัฒนาและธุรกิจใหม่ ร่วมมือด้านงานวิจัย
กับอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย และสร้างเวทีให้
พนักงานมีโอกาสคิดโครงการนวัตกรรม จัดหลักสูตร
Design Thinking ด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมแนวคิด
และการแก้ปัญหาด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน
ตลอดจนจัดโครงการ BCP The Entrepreneur เพื่อ
เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถ
ดำเนินการได้จริงด้วยความสมัครใจ ในปีแรกนี้
มีโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ จากพนักงาน 20 กลุ่ม

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
144,705
ต้นทุนขาย
132,809
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
11,896
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,773
สินทรัพย์รวม
101,783
หนี้สินรวม
57,874
ส่วนผู้ถือหุ้น
39,543
EPS (บาท)
3.47
อัตรากำไร (ขาดทุน)
8.22
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
172,138 143,244
158,596 132,237
13,543
11,007
5,778
4,009
114,110 115,324
61,979
63,353
45,650
45,103
4.20
2.91
7.87
7.68

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.27

2560
3.29

2561*
2.76

12.73
5.97

13.57
4.42

12.30
6.62

คุณเซีย เชน เยน
ประธานบริหาร
และประธานคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดลต้าฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
โดยคณะกรรมการและคณะท�ำงานช่วยกันอย่างเข้มแข็ง
ในการน�ำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่าง ๆ
ล้วนได้จากการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของโลก
เพราะเราตระหนักดีว่าทั้งธุรกิจและพวกเราทุกคน
มีส่วนช่วยในการลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้
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DELTA

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
http://www.deltathailand.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบก�ำลังไฟฟ้า (Power
management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์
(DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่
เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยพันธกิจมุ่งมั่น “สร้างสรรค์นวัตกรรม
การใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ควบคู่ไปกับ
การพิจารณาอย่างรอบด้าน เดลต้าฯ พบว่าประเด็น
ที่เป็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนทั้งของบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า
และการพัฒนาคุณค่าร่วมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิด “Smarter Greener Together”
ที่เดลต้าฯ ยึดถือเป็นคุณค่าหลักขององค์กรและ
สื่อสารสู่สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
จากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวดังกล่าว
เดลต้าฯ กำหนดเป้าหมายหลักในการเพิ่มสัดส่วน
รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30
ของรายได้รวมภายในปี 2563 และกำหนดตัวชี้วัด
ในการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง
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กับเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ เดลต้าฯ ได้นำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) ผนวกรวมเข้ากับกลยุทธ์
และการดำเนินงานของบริษัท และสื่อสารไปยัง
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดความร่วมมือ
เพื่อสร้างผลกระทบในทางบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ
และดำเนินการลดช่องว่างที่อาจเกิดจากความเสี่ยง
ที่เกิดใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทเห็นว่าความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดทั้งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งหากจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นโอกาสของบริษัทได้
เช่น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้
มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็น
ปัจจัยในการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น มีความหนาแน่น
ในการใช้พลังงานในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ
อยู่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนการผลิตอาจสูงขึ้นด้วย
บริษัทจึงได้จัดทำแผนรับมือเพื่อลดความเสี่ยง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ด้านการ
จัดการพลังงาน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัด
พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงาน
ทดแทน เช่น ระบบชาร์จประจุพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า
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โซลูชั่นส์พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์และระบบ
กักเก็บพลังงาน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดแบบ
off grid ซึ่งไม่พึ่งพาระบบสายส่งของภาครัฐเพื่อ
จ่ายพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรศาสตร์ อันเป็นผลจากการเข้าสู่สังคม
สูงวัย และการเปลี่ยนไปพึ่งพาเทคโนโลยีในการ
ผลิตมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องมุ่งเน้นพัฒนาและให้
บริการระบบอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหการ เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานและคงไว้ซึ่ง
จิตสำนึกการผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เดลต้าฯ ดำเนินการปรับปรุงหลังคา
อาคารที่ทำการบริษัทเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการ
ปรับปรุงอาคารเดลต้าประเทศไทยสำนักงานใหญ่
ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นอาคารเขียว
LEED-EBOM โดยติดตั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นซึ่ง
เป็นสินค้าของบริษัทเองเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า 4.4 ล้านวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งติดตั้งไว้
บนหลังคาอาคารและหลังคาที่จอดรถยนต์
ผลิตภัณฑ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากแสง (PV inverter)
ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 98.5%
และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 8 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี ระบบ Data Center ซึ่งมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน (PUE) ถึง 1.4 และระบบชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เพื่อให้บริการฟรีแก่
ผู้มาเยือน
ในปี 2560 โครงการดังกล่าวสามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 24 ล้านบาท
ลดการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐซึ่งใช้พลังงานฟอสซิล
เป็นปัจจัยการผลิต 2,604 เมกกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ทำให้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ถึง 1,516 ตันคาร์บอนเทียบเท่า อีกทั้งอาคาร
สำนักงานใหญ่ดังกล่าว ยังเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสาธิตผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการอาคารเขียว

และพลังงานทดแทนซึ่งมีนักเรียนในชุมชน ภาครัฐ
ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสนใจ
เข้าศึกษาดูงานประมาณ 1,000 คนในปีที่ผ่านมา
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวทำให้บริษัท
สามารถมีส่วนร่วมในเป้าหมาย SDGs ที่ 4
“Quality Education” เป้าหมายที่ 7 “Affordable
and Clean Energy” เป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure” เป้าหมายที่ 12
“Responsible Consumtion and Production”
เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” และเป้าหมาย
ที่ 17 “Partnerships of the Goals”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
46,887
ต้นทุนขาย
34,471
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
12,416
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
5,516
สินทรัพย์รวม
46,319
หนี้สินรวม
14,428
ส่วนผู้ถือหุ้น
31,891
EPS (บาท)
4.42
อัตรากำไร (ขาดทุน)
26.48
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
49,269
39,406
36,723
30,428
12,547
8,978
4,931
4,129
46,154
48,514
13,680
15,337
32,459
33,170
3.95
3.31
25.47
22.78

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
11.58

2560
9.80

2561*
10.29

17.67
3.80

15.33
4.10

16.94
3.20

PRUKSA GREEN
PANTONE 376C
CMYK C55 M3 Y100 K0
RGB R130 G188 B0

PRUKSA LIGHT GRAY
PANTONE P 179-14 C
CMYK C0 M0 Y0 K89
RGB R67 G66 B68

PRUKSA GRAY
PANTONE 447 C
CMYK C68 M60 Y65 K55
RGB R55 G57 B53

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็น
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศไทย
ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองรูปแบบการด�ำเนินชีวิตสมัยใหม่
และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
ด้วยการน�ำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล
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PSH

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.psh.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีบริษัท
พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทแกน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
มีวิสัยทัศน์ คือ การมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีธุรกิจ
และบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนด
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
ด้านเศรษฐกิจ : บริษัทมีนโยบายที่เน้นการ
กระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อยู่อาศัยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และสามารถสร้าง

รายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) จึงมี
การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สุขภาพผ่านบริษัทย่อย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม :
ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีหลักการ
8 ข้อ คือ 1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
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ลดความเสี่ยง มีการจัดทำจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Pruksa - Supplier
Sustainable Code of Conduct) สำหรับคู่ค้า
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(Pruksa Purchaser Code of Conduct) สำหรับ
พนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาและขอบเขต
ของแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็น
ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน
อาชีวอนามัยด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจกับ
ผู้รับเหมา โดยมีผู้รับเหมาร่วมอบรมกว่า 400 ราย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความใส่ใจดำเนินการ
ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทางธุรกิจ (Materiality)
ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำความ
เชี่ยวชาญของบริษัท มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทตระหนักว่ากระบวนการจัดซื้อ
สินค้าและการจัดหาผู้รับเหมาของบริษัทในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม
และถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในด้านการจัดหาและปฎิบัติต่อแรงงาน
ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงให้
ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมวงกว้าง ผ่านการวาง
ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า
และบริการ โดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อกำหนดแนวทาง
การจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงโดย
คำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณการส่งมอบสินค้าและ
บริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมาย
และระบบจัดการคุณภาพต่างๆ เพื่อป้องกันและ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกัน
มลภาวะในการทำงานทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การบริหาร
จัดการวัสดุ การใช้วัสดุรีไซเคิล การนำวัสดุกลับมา
ใช้ซ้ำ การลดใช้พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การ
กำจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง รวมถึงการจัดการ
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ต่าง ๆ เช่น เป้าหมาย
ที่ 3 ‘’Good Health and Well-Being” เป้าหมาย
ที่ 11 “Sustainable Cities and Communities”
เป้าหมายที่ 12 “Responsible Consumption and
Production” เป้าหมายที่ 13 “Climate Action”
104

โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) การนำระบบ
Recycling Concrete มาใช้ ทำให้สามารถแยก
หิน ทรายจากเศษคอนกรีตสด และน้ำล้างคอนกรีต
เพื่อนำกลับมาใช้ในการผลิตคอนกรีต โดยยังคง
คุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานได้ 100% โดย
ผลการรีไซเคิลคอนกรีต ปี 2559 - 2560 พบว่า
สามารถลดปริมาณเศษคอนกรีตเหลือทิ้งได้จน
เหลือศูนย์ และปริมาณเศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต
เหลือเพียง 0.78% 2) การนำ Transport Rack มา
ใช้บรรจุชิ้นงานผนังพรีคาสท์และพื้นสำเร็จรูป เพื่อ
ขนส่งจากโรงงานฯ ไปยังโครงการต่างๆ เมื่อชิ้นงาน
ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะนำ Transport Rack กลับ
มาใช้ขนส่งในครั้งต่อไป (ใช้ซ้ำ) 100% 3) การลด

จำนวนเที่ยวการขนส่ง โดยการเพิ่มจำนวนน้ำหนัก
ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง ทำให้
ปี 2560 มีการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูปลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 2.17% 4) กิจกรรม
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
การประหยัดเครื่องอัดอากาศ หาช่วงแรงดันลม
ที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรในโรงงาน การ
ปรับปรุงระบบ Capacitor Bank ฯลฯ ทำให้ปี 2560
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ลดใช้ไฟฟ้าลง
20% และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา
ลดใช้ไฟฟ้าลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2559

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
46,926
ต้นทุนขาย
31,184
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
15,742
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
5,940
สินทรัพย์รวม
66,344
หนี้สินรวม
30,180
ส่วนผู้ถือหุ้น
35,413
EPS (บาท)
2.72
อัตรากำไร (ขาดทุน)
33.55
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
43,935
30,480
28,222
19,587
15,713
10,893
5,456
4,017
72,244
80,309
33,584
40,487
37,909
39,155
2.50
1.84
35.76
35.74

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
12.59

2560
12.37

2561*
13.14

16.77
7.94

14.88
2.61

15.29
10.99

BGRIM

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.bgrimmpower.com
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ด้ า นการผลิ ต และขายไฟฟ้ า และไอน�้ ำ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า SPP (Small Power Producer) รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
และเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ บุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า ภาคเอกชนของประเทศไทย ตลอดจน
การสร้างโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายก�ำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บี.กริม เพาเวอร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพลัง
ให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering
the World Compassionately) โดยมีพันธกิจในการ
ดำเนินธุรกิจใน 6 ด้านคือ 1) สินค้าและบริการ : สร้าง
คุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงานคุณภาพสูง
ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี โดยใช้นโยบาย
ที่มีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง (People - Centric
& Nature - Centric) 2) การปฏิบัติงาน : พัฒนาการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเป็นผู้ผลิต
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พลังงานชั้นนำระดับโลก 3) การเติบโตที่ยั่งยืน :
สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนโดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) สถานที่
ทำงาน : ทำงานร่วมกันด้วยความผาสุก พนักงาน
ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จริยธรรมและความซื่อตรง 5) ชุมชนและสังคม :
สร้างพลังให้กับชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) สิ่งแวดล้อม :
ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ถือเป็นความเสี่ยง
ที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ในระดับสากล
โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญใน
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ
เช่น นโยบายบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นโยบาย
รักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศ นโยบายการจัดลำดับชั้นข้อมูล การ
จัดทำคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมีการสื่อสาร ฝึกอบรม และการประเมิน
ผลการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้
บริษัทได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001: 2013

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภท
พลังงานความร้อนร่วมเป็นหลักจึงให้ความสำคัญ
กับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบซึ่งจะ
พิจารณาคัดเลือกการใช้เทคโนโลยีสะอาดและใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัยที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง มีการนำน้ำดิบซึ่งเป็นทรัพยากร
หลักในกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วมมาใช้หมุนเวียนซ้ำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ตลอดจนวางเป้าหมาย
เพื่อลดปริมาณการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย SDGs
ที่ 12 “Responsible Consumption and Production”
และเป้าหมายที่ 15 “Life on Land”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
27,747
ต้นทุนขาย
22,060
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
5,686
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,380
สินทรัพย์รวม
76,047
หนี้สินรวม
64,512
ส่วนผู้ถือหุ้น
5,900
EPS (บาท)
0.93
อัตรากำไร (ขาดทุน)
20.49
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
31,482
26,652
24,742
21,351
6,740
5,300
2,127
1,733
89,241
94,020
63,497
66,295
18,653
19,107
0.96
0.66
21.41
19.89

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
4.97

2560
6.66

2561*
6.38

23.39
-

17.32
1.04

11.73
1.19

BPP

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.banpupower.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ Holding Company โดยถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้าน
การผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั มีรายได้หลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้ขยายการ
ลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation)
ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งมั่นเป็นผู้บุกเบิกการ
ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชียที่ส่งมอบพลังงาน
ที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงาน 2) การพัฒนากระบวนการที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตด้วยการใช้
นวัตกรรม 3) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 1) การปฏิบัติตาม
กฎหมายและการกำกับดูแลด้วยหลักบรรษัทภิบาล
2) การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมการทำงาน 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยมองหาโอกาสในการพัฒนาโครงการพลังงาน
หมุนเวียนและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด 4) การมี
ส่วนร่วมกับสังคม ที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์
และการยอมรับจากชุมชนผ่านกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งมอบพลังงาน
ความเสี่ยง ESG ที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ สะอาดที่มีราคาสมเหตุผลและสามารถเข้าถึงได้
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 7 “Affordable
และเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ and Clean Energy”
ภูมิอากาศ รวมถึงการออกแบบพัฒนาโครงการเพื่อ
นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ให้สามารถป้องกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงนำระบบการบริหาร ตามเป้าหมาย SDGs ที่ 13 “Climate Action”
ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity ซึ่งบริษัทกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
Management System: BCMS) มาใช้ในการเตรียม กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ บริษัท ภายในปี 2563 ปัจจุบัน บริษัทสามารถลดการปล่อย
ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตในโรงไฟฟ้า
และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโรงไฟฟ้าเดิมเพื่อ พลังงานความร้อนร่วมที่บริษัทมีอำนาจในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริหารจัดการเต็มในประเทศจีนได้ร้อยละ 2 เมื่อ
รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงาน เทียบกับปีฐานในปี 2555 และอัตราการใช้พลังงาน
หมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของการลงทุน ลดลงร้อยละ 6 ต่อหน่วยการผลิต
ทั้งหมดภายในปี 2568
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
5,542
ต้นทุนขาย
3,605
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,937
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,138
สินทรัพย์รวม
42,963
หนี้สินรวม
5,082
ส่วนผู้ถือหุ้น
37,171
EPS (บาท)
1.74
อัตรากำไร (ขาดทุน)
34.95
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
6,419
4,611
4,879
3,685
1,540
925
4,155
3,296
47,698
49,668
7,913
9,137
39,006
39,770
1.36
1.08
23.99
20.07

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
42.17

2560
38.32

2561*
36.47

17.24
N/A

10.91
0.98

9.53
2.56

CENTEL

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
http://www.centarahotelsresorts.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เซ็นทรา และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาบริหารโรงแรม
2) ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส และแฟรนไชส์ คือ
มิสเตอร์โดนัท อาร์ตี้ แอนด์ เค.เอฟ.ซี เปปเปอร์ลันช์ โคล สโตน โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ คัตสึยะ และ
ชาบูตง มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด
(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรม
ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในระดับสากล โดยมอบบริการ
ที่เป็นเลิศบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและ
ความอบอุ่นอย่างครอบครัวไทย เพื่อสร้างประสบการณ์
ที่น่าจดจำให้กับแขกทุกท่าน และบรรลุผลประกอบการ
ที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด ตลอดจนมุ่งมั่นในการเป็น
ผู้นำในธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน
บริษัทได้นำแนวคิดและหลักปฎิบัติของกลุ่ม
เซ็นทรัล “I C.A.R.E” มาใช้เป็นค่านิยมองค์กรเพื่อ
เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน

ที่แสดงถึงความใส่ใจใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ
1) Innovation: สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ 2) Customer:
ใส่ใจในลูกค้า 3) Alliance: เคารพคุณค่าความ
แตกต่างและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้า
ทั้งกลุ่มธุรกิจ 4) Relationship: สร้างความผูกพัน
พึ่งพากับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้า และสังคมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 5) Ethic: มุ่งรักษาจริยธรรมใน
การดำเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
วิกฤติการณ์สภาพคล่องและการเข้ม
งวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ความเสี่ยง
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ทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบายและกลยุทธ์ และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในโลกไซเบอร์ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้ม
การเติบโตของกิจการและความสามารถในการ
ทำกำไร บริษัทจึงได้พัฒนาเครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงประเด็นของ Emerging
Risk และสามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ตลอดจน
การสื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยงที่เพียงพอ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับเซ็นทารา ซึ่งมีการริเริ่ม
โครงการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ในการพัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือ
แรงงานของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึง
จากโรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนสำหรับนักเรียน
ที่พิการทางสายตา เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
สำหรับงานบริการในระยะเวลา 5 เดือน และมีโอกาส
ได้รับเข้าเป็นพนักงานประจำในโรงแรมและรีสอร์ท
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ในเครือเซ็นทาราในจังหวัดต่างๆ โครงการดังกล่าว
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
มีนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 718 คน
บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมาย และได้รับเข้าเป็นพนักงานในเครือเซ็นทารา
SDGs ที่ 8 “Decent Work and Economic Growth” 515 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนต่อเดือน
โดยได้ดำเนินโครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส ไม่น้อยกว่า 17,000 บาท
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
19,448
ต้นทุนขาย
11,455
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
7,993
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,850
สินทรัพย์รวม
24,397
หนี้สินรวม
13,280
ส่วนผู้ถือหุ้น
10,404
EPS (บาท)
1.37
อัตรากำไร (ขาดทุน)
41.10
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
19,814
15,881
11,532
9,156
8,283
6,724
1,991
1,697
25,037
25,578
12,979
12,664
11,541
12,427
1.48
1.26
41.80
42.34

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
9.28

2560
9.79

2561*
10.41

18.81
1.26

18.15
0.94

18.15
1.48

CK

บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.ch-karnchang.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึง่ เป็นธุรกิจหลัก โดยรับงานก่อสร้างจาก
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในลักษณะทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาโดยตรง (Main Contractor)
หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัทผู้รับเหมาต่างประเทศใน
ลักษณะของกิจการร่วมค้า 2) ธุรกิจลงทุนในธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย ระบบคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคน�้ำ และระบบพลังงานไฟฟ้า
แนวคิดการดำเนินงาน “Green Construction” หรือ
การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ช.การช่าง ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืนในฐานะผู้รับเหมา
ก่อสร้างชั้นนำและในฐานะผู้ลงทุนในโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอย่างครบวงจร
โดยใช้ขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัท
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาความเป็น
อยู่ที่ดีของชุมชน สังคม และสร้างความก้าวหน้าให้
กับประเทศ ด้วยความตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน บริษัทให้ความสำคัญ
กับการดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของบริษัท โดยดูแลในเรื่องคุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดิน การจัดการ
ด้านคมนาคม และการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ช.การช่าง เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการ
ดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยหนึ่งในความเสี่ยง
ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น
การดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสนามไชย ท่าพระ) บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง
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และพบว่า สภาพของดินบริเวณที่ทำการขุดเจาะ
อุโมงค์รถไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีมีความหนาแน่น
น้อยลง ประกอบกับมีน้ำบาดาลและปริมาณทราย
สูงขึ้นอย่างมาก หากดำเนินการก่อสร้างต่อไปจะ
ทำให้โครงสร้างอาคารมีโอกาสที่จะถล่มลงมาและ
เกิดอันตรายกับประชาชนได้ บริษัทจึงได้ศึกษา
หารูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนิน
โครงการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ โดยใช้วิธี Grout
Blanket (เพิ่มเสถียรภาพของชั้นดิน) ซึ่งใช้
สารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย ทำให้โครงการของบริษัท
สามารถก่อสร้างได้สำเร็จและพร้อมเปิดให้บริการ
ได้ในปี พ.ศ. 2562

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
เช่น การใช้ผงฝุ่นหิน ซึ่งเป็นวัสดุจากการโม่หิน
เพื่อผลิตเป็นทรายผสมคอนกรีตมาใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยควบคุม
คุณภาพจนสามารถนำทรายโม่หรือฝุ่นหินดังกล่าว
มาใช้ผสมในคอนกรีตได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ทำให้ทางโครงการสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการล้างทราย ประหยัดน้ำที่ใช้ล้างทราย ลดการ
ระเบิดหินจากเหมืองจากการที่สามารถนำวัสดุที่
เกิดจากการโม่ไปใช้ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการล้าง
ทิ้ง รวมถึงลดการขุดทรายจากแม่น้ำเพื่อใช้ในการ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ผสมคอนกรีต ถือเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เป้าหมาย SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption
ด้วยแนวคิด Green Construction ที่มุ่งเน้น and Production” และเป้าหมายที่ 15 “Life on
การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ Land”
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
45,768
ต้นทุนขาย
42,530
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
3,238
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,002
สินทรัพย์รวม
94,928
หนี้สินรวม
73,074
ส่วนผู้ถือหุ้น
21,481
EPS (บาท)
1.18
อัตรากำไร (ขาดทุน)
7.08
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
35,923
22,185
33,088
20,413
2,835
1,772
1,810
2,127
79,274
85,621
55,401
60,113
23,486
25,137
1.07
1.26
7.89
7.99

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
4.21

2560
4.69

2561*
8.51

9.55
2.10

8.05
1.89

9.91
2.01

KKP

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.kiatnakinphatra.com
ธุรกิจหลัก ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ โดย
มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส�ำคัญ ทั้งรูปแบบของเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน ผลิตภัณฑ์
ประกัน รวมถึงธุรกิจบริหารทรัพย์สินรอขาย และธุรกิจตลาดเงิน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารมีความมุ่งมั่นสานประโยชน์ร่วมกัน
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ มุ่งเน้นดำเนิน
ธุรกิจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
วิสัยทัศน์ขององค์กรในการ “เติบโตไปพร้อมกับ
ความสำเร็จของลูกค้าและสังคม” ตลอดระยะเวลา
ในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารดำเนินธุรกิจควบคู่กับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศให้มากที่สุด
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
บริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง มีการพัฒนาเครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
สำหรับในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งธนาคาร
เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารได้
วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมและเล็งเห็นโอกาส
ของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า (Electric Vehicle :
EV) และรถไร้คนขับ (Autonomous Vehicle : AV)
โดยคาดว่าภายใน 5 ปีต่อจากนี้รถยนต์พลังงาน
ทางเลือกจะได้รับความนิยมและมีให้บริการอย่าง
หลากหลาย ธนาคารจึงออกแคมเปญสินเชื่อรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ Test product Program
เพื่อประเมินความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผู้บริโภค ติดตามพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ นำเสนอสินเชื่อ
รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ด้วยแคมเปญดอกเบี้ย
พิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ มีกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจและโครงการที่ตอบสนองเป้าหมาย
SDGs โดยให้ความสำคัญกับการรณรงค์สร้างวินัยทาง
การเงิน (Financial Literacy) เช่น โครงการ “คนไทย
ยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ซึ่งจัดโดยสมาคมธนาคารไทย
โดยจัดอบรมให้แก่เยาวชน ชุมชน องค์กรภาคีต่างๆ
และสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาไปถ่ายทอดความรู้
การวางแผนทางการเงินผ่านเกม ช่วยสร้างความรู้
ให้กับนักเรียนและนักศึกษากว่า 1,690 คน ตลอดจน
ได้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนการออมผ่าน
นวัตกรรมการบริการใหม่ “KK Magic Mirror” เพื่อ
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับ
ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงิน แต่ไม่สามารถเข้าถึง
ที่ปรึกษาทางการเงินได้ โดยใช้เทคโนโลยีมาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับธนาคาร
โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นการดำเนินงานที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย SDGs ที่ 1 “No Poverty” และเป้าหมาย
ที่ 4 “Quality Education”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
รายได้ดอกเบี้ย
14,869
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
4,436
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
10,433
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
5,547
สินทรัพย์รวม
233,776
หนี้สินรวม
193,259
ส่วนผู้ถือหุ้น
40,298
EPS (บาท)
6.55
อัตรากำไร (ขาดทุน)
70.17
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
14,844
11,964
4,216
3,657
10,628
8,307
5,737
4,615
259,335 295,877
217,787 254,479
41,332
41,190
6.78
5.45
71.60
69.43

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
27.35

2560
28.04

2561*
29.15

14.18
5.08

14.06
7.57

14.58
7.14

PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http:// www.ptgenergy.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน�้ำมัน
PT 2) ธุรกิจค้าส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน�้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจ
ค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ 6) ธุรกิจ
จ�ำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักถึงการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความ
ยั่งยืน ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ : ยึดมั่นในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี

เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
กับลูกค้า 2) ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญ
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ
ของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) ด้านสังคม : บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วม
กับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงาน
มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM
และเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ
เช่น การติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และพลังงานทางเลือกที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ตลาดของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
(EV) ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความต้องการในการใช้
น้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทได้นำมาตรฐานและระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business continuity management
(BCM) มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยลดความ
สูญเสีย ปกป้องภาพลักษณ์และกิจกรรมสำคัญ
ของธุรกิจ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพ
ให้กับคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
คนพิการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ที่ 1 “No Poverty”
เป้าหมายที่ 8 “Decent Work and Economic Growth”
และเป้าหมายที่ 10 “Reduced Inequalities” บริษัท
ได้จัดให้มี “โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ”
โดยจ้างงานคนพิการเป็นลูกจ้างประจำ และส่งเสริม
อาชีพคนพิการอีก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ในสถานีบริการน้ำมัน 2) โครงการฝึกงานมาตรา
35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และ 3) โครงการ
จัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า รวมจำนวนคนพิการ
ที่บริษัทให้การดูแลทั้งสิ้น 132 คน ทำให้ผู้พิการ
มีอาชีพและมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
64,591
ต้นทุนขาย
59,133
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
5,459
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,073
สินทรัพย์รวม
12,527
หนี้สินรวม
7,937
ส่วนผู้ถือหุ้น
4,575
EPS (บาท)
0.64
อัตรากำไร (ขาดทุน)
8.45
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
84,625
78,586
78,371
73,143
6,254
5,444
913
448
17,985
20,379
12,867
15,076
5,105
5,266
0.55
0.27
7.39
6.93

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
1.65

2560
1.08

2561*
0.57

25.03
0.61

18.87
1.38

13.54
2.09

RATCH

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.ratch.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินงานในรูปแบบ Holding company ซึง่ ลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน
ความยั่งยืน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ : มุ่ง
สร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโต ตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ผ่านการบริหารจัดการ
ต้นทุนและความสามารถทำกำไรของสินทรัพย์
ประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรการ
คัดเลือกคู่ค้าบนความโปร่งใสและเท่าเทียม 2)
ด้านสิ่งแวดล้อม : มีเป้าหมายในการลดผลกระทบ
จากการผลิตและการดำเนินงานธุรกิจให้น้อยที่สุด
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดการสิ่งแวดล้อม เลือกใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงรวมทั้งเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 3) ด้านสังคม : มุ่งเน้น
การสร้างความไว้วางใจและการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้เสีย วางมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้โรงไฟฟ้า 4) ด้านธรรมาภิบาล :
ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในและ
จำกัดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท คือ ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจ
เพิ่มโอกาสและความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งและ
น้ำท่วม ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของโรงไฟฟ้า
หรือประสิทธิภาพในการผลิตลดลงจากอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้น บริษัทจึงมีการติดตามและศึกษาข้อมูล
สถิติปริมาณน้ำในลุ่มน้ำ การใช้น้ำของชุมชน และ
อุณหภูมิอากาศ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณน้ำของแหล่งน้ำ
มีการคิดค้นวิธีการรักษาประสิทธิภาพการผลิตใน
สภาวการณ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับโครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทได้ศึกษาสถิติอุทกภัย
บริเวณที่ตั้งโครงการและวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อ
ออกแบบและวางแผนผังติดตั้งอุปกรณ์สำคัญของ
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของโรงไฟฟ้า และมุ่งมั่นตอบสนองต่อ
เป้าหมาย SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption
and Production” และเป้าหมายที่ 13 “Climate
Action” ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ 1) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยออกแบบและ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การเลือกใช้เทคโนโลยี Green Gas Engine เพื่อ
ควบคุมการเกิด NOX และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง น้ำ และพลังงานไฟฟ้า
2) การมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผ่านการลงทุนโครงการ Collinsville Solar PV และ
Mount Emerald Wind Farm ออสเตรเลีย ตลอดจน
พัฒนาโครงการไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ
บนอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าราชบุรี ทำให้ในปี 2560
สามารถลดการปล่อย GHG ได้ 528,387 ตัน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
47,837
ต้นทุนขาย
41,623
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
6,213
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
6,166
สินทรัพย์รวม
96,391
หนี้สินรวม
33,938
ส่วนผู้ถือหุ้น
62,321
EPS (บาท)
4.25
อัตรากำไร (ขาดทุน)
12.99
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
42,241
31,389
36,847
27,283
5,393
4,107
6,107
4,939
94,225 103,011
30,944
43,234
63,265
59,778
4.21
3.41
12.77
13.08

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
11.99

2560
13.02

2561*
13.93

10.07
4.54

9.73
4.33

9.15
4.95

SPALI

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.supalai.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและที่ดินจัดสรร
อาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงอสังหาเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่
อาคารส�ำนักงานให้เช่า และด�ำเนินธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่างจังหวัด
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้แก่กิจการและนำไปสู่การขยายผลความยั่งยืน
ไปสู่สังคม โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแลที่ดี
เพื่อให้กิจการสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี
มีความยั่งยืน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบในทุกกระบวนการ รวมถึงการเป็น
บริษัทต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกระดับและสร้าง
วัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันในภาคธุรกิจไทย
โดยมีปรัชญาการดำเนินงาน SPL ประกอบด้วย

1) SUPERIORITY : การสร้างความเป็นเลิศ
2) PROFITABILITY : การสร้างผลกำไรให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และ 3) LONGEVITY :
การประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของ
ความมั่นคง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
นับเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านสังคมที่สำคัญของ
ธุรกิจ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินงานด้วยความใส่ใจถึงการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของทุกชีวิตในกระบวนการทางธุรกิจ
โดยมีโครงการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เช่น โครงการ “Happiness Camp” ซึ่งพัฒนาพื้นที่
ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัว
เกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง โครงการ
“น้องอิ่มดีพี่อิ่มสุข” โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่
สร้างแหล่งอาหารในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาด
ปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบโครงการ ช่วยให้
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีอาหารอย่าง
เพียงพอ ลดค่าใช้จ่าย และมีความยั่งยืน สอดคล้อง
กับเป้าหมาย SDGs ที่ 1 “No Poverty” เป้าหมายที่ 2
“Zero Hunger” และเป้าหมายที่ 3 “Good Health and
Well-Being”

ผู้สูงวัยทำให้มีผู้บริโภคในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมี
ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างไป
บริษัทจึงได้ออกแบบบ้านเดี่ยว “ศุภฤทธา” ภายใต้
แนวคิดในการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน (Universal
Design) โดยมุ่งการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัย
ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของคนทุกเพศ ทุกวัย
นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมีความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากคู่ค้าและผู้รับเหมา บริษัทจึง
กำหนดเงื่อนไขการรับสมัครคู่ค้าจะต้องมีการรับรอง
ว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และนำประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
ประเมินผล นอกจากนี้ มีกระบวนการสอบถาม
ความต้องการของแรงงาน เพื่อทำแผนพัฒนาความ
เป็นอยู่ร่วมกันกับคู่ค้า โดยมีการลงพื้นที่ติดตามผล
และรายงานต่อผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
23,336
ต้นทุนขาย
14,459
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
8,877
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,887
สินทรัพย์รวม
51,680
หนี้สินรวม
28,068
ส่วนผู้ถือหุ้น
22,946
EPS (บาท)
2.85
อัตรากำไร (ขาดทุน)
38.04
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
25,020
16,961
15,444
10,453
9,576
6,508
5,812
3,332
55,702
56,929
27,321
24,866
27,682
31,356
3.39
1.73
38.27
38.37

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
20.73

2560
22.54

2561*
19.43

22.85
4.00

22.96
4.43

17.53
N/A

TASCO

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.tipcoasphalt.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยส�ำหรับน�ำไปใช้ในการก่อสร้าง
ถนนและซ่อมบ�ำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้น�ำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง
และซ่อมบ�ำรุงถนนในต่างประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทยผ่านการ
ดำเนินงานที่ใช้นวัตกรรมและเน้นประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ในการเป็น “ผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบ
วงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล” บริษัทจึงได้กำหนดให้การพัฒนา
อย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วย 1) การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

ของอุตสาหกรรมยางมะตอยและการบริการที่
ตอบสนองปัญหาด้านความ ‘ปลอดภัยและคุ้มค่า’
อย่างครบวงจร 2) การบริหารจัดการธุรกิจ
ให้มีศักยภาพสูงในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) การตระหนักในความปลอดภัยของชุมชน
มุ่งเน้นในเรื่องถนนปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดย
นำความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทแบ่งปันให้แก่
ชุมชนและมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในการบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ได้แก่ กระบวนการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ลูกค้า ซึ่งในอดีตเป็น
กระบวนการที่ได้ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงทาง
ด้านความปลอดภัย บริษัทได้นำระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ตามมาตรฐาน
ISO39001:2012 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 ตลอดจนกำหนดมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ลูกค้า
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบระบุพิกัด
บนรถขนส่งยางมะตอย การฝึกอบรมการขับรถ
อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การสำรวจและ
ประเมินความเสี่ยงเส้นทางก่อนการเดินทาง เป็นต้น

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 “Good Health and WellBeing” เป้าหมายที่ 9 “Industry, innovation and
infrastructure” และเป้าหมายที่ 11 “Sustainable
Cities and Communities” เช่น การร่วมขยาย
โครงการ ”รักษ์ทาง - รักถิ่น” ของกรมทางหลวง
ชนบท (ทช.) ในพื้นที่ชุมชนที่บริษัทดำเนินการ
โดยดำเนินกิจกรรมสอนและสาธิตวิธีซ่อมหลุม
บนถนนตามมาตรฐาน ทช. ด้วยผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอยสำเร็จรูป “ทิปโก้ พรีมิกซ์” ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยผลจากการดำเนินงานทำให้ชุมชน
มีถนนที่ปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนน
รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลและรักษา
สภาพผิวถนนในชุมชนเอง

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
รายได้ดอกเบี้ย
24,038
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
19,348
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
4,690
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
3,110
สินทรัพย์รวม
19,503
หนี้สินรวม
7,238
ส่วนผู้ถือหุ้น
12,154
EPS (บาท)
2.01
อัตรากำไร (ขาดทุน)
19.51
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
28,260
18,061
24,782
16,128
3,479
1,933
2,537
432
19,513
22,547
6,583
10,762
12,801
11,636
1.63
0.28
12.31
10.70

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
12.75

2560
8.75

2561*
2.37

27.67
4.71

20.33
4.01

8.16
8.05

TISCO

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
http://www.tisco.co.th
ธุรกิจหลัก เป็น Holding Company ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก
ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงิน ประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้า
ธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทิสโก้มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบภายใต้
หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเติบโต
อย่างมั่นคงในระยะยาว ภายใต้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1) ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในทุกระดับ 2) เน้นผลการดำเนินงาน
ระยะยาว และสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างยั่งยืน 3) ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง
และมีความสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ทางการเงินและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ที่จำเป็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และดูแล
พนักงานในองค์กรให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาและ
เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ กับมีความสัมพันธ์และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อสร้าง “องค์กร
แห่งความสุข”
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ความจำเป็น
ในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณในกลุ่มคน
วัยทำงานเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในส่วนนี้ ทิสโก้ได้ออกแบบและนำเสนอกองทุนที่
มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ให้ลูกค้าเลือก
ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงและการ
ตั้งเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันตลอดช่วง
อายุของลูกค้าตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณ
นอกจากนี้ ทิสโก้ยังให้ความรู้ด้านการวางแผน
ทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ครอบคลุมการออม การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
การใช้ชีวิตอย่างสมดุล และการป้องกันความเสี่ยง
เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการออมที่เพียงพอ
มีชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ทิสโก้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 1 “No Poverty”
เป้าหมายที่ 8 “Decent work and economic
growth” และเป้าหมายที่ 10 “Reduce inequalities”
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทาง
ให้บริการที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
สามารถนำเงินทุนไปใช้หมุนเวียนและขยับขยาย
ธุรกิจให้เติบโตได้ เช่น บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน
แก่ลูกค้ารายย่อยภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้”
ควบคู่กับดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินภายใต้
โครงการ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” โดยในปี 2560
มีการจัดอบรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” รวม 146 ครั้ง
ใน 68 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น
39,918 คน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
รายได้ดอกเบี้ย
16,012
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
5,091
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
10,920
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
5,006
สินทรัพย์รวม
271,272
หนี้สินรวม
239,947
ส่วนผู้ถือหุ้น
31,225
EPS (บาท)
6.25
อัตรากำไร (ขาดทุน)
68.20
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
16,470
13,311
4,815
3,775
11,655
9,536
6,090
5,290
303,388 306,365
268,657 270,457
34,605
35,776
7.61
6.61
70.77
71.64

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
22.50

2560
25.11

2561*
28.55

16.88
3.98

18.50
3.95

19.80
6.31

TTW

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.ttwplc.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย
ด�ำเนินการครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ำ� เภอนครชัยศรี อ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และอ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ส�ำหรับบริษัทย่อยด�ำเนินการ
ในเขตจังหวัดปทุมธานี
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของ
ประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม” บริษัทมีกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 4 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
น้ำอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าและรักษามาตรฐานคุณภาพ 2) การพัฒนา
3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น
และขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดการ

เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการทำงาน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 3) การแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมการดูแล/อนุรักษ์น้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
และน้ำเสีย 4) การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้นการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทางธุรกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสีย
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง พ บ ว่ า
กระบวนการหลักในการผลิตน้ำประปาของบริษัท
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
หากไม่มีการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม และกลาย
เป็นความเสี่ยงต่อบริษัทได้ในท้ายที่สุด บริษัทจึงได้
มีการควบคุมดูแลและจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากตะกอนที่เกิดขึ้นดังกล่าว
โดยมีกระบวนการกำจัดตะกอนอย่างเหมาะสม
ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจาก
การผลิตน้ำประปา ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ในประเภทงานก่อสร้าง และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่จะถูกนำมาสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท
และชุมชนต่อไป

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs โดยมีกระบวนการ
ดำเนินงานขององค์กรที่สามารถเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายดังกล่าวได้ เช่น การก่อสร้างโรงผลิต
น้ำประปาแห่งที่สอง ณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปา
และนำเทคโนโลยีเมมเบรนมาตรฐานระดับโลก
โดยใช้การกรองแบบ Ultra Filtration (UF) มาตรฐาน
เดียวกับสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป
มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้น้ำประปาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ป้องกันการขาดแคลนน้ำประปาในอนาคต และได้
น้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs ที่ 6 “Clean water and sanitation”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
5,379
ต้นทุนขาย
1,497
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
3,881
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,476
สินทรัพย์รวม
25,765
หนี้สินรวม
14,229
ส่วนผู้ถือหุ้น
11,493
EPS (บาท)
0.62
อัตรากำไร (ขาดทุน)
72.16
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
5,595
4,424
1,564
1,288
4,031
3,136
2,663
2,168
23,277
22,663
11,399
10,967
11,836
11,657
0.67
0.54
72.04
70.88

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
44.90

2560
46.02

2561*
47.44

21.64
5.61

22.83
4.76

24.96
4.92

3
กลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การปรับตัวอยู่เสมอ และมี Mission
ที่หนักแน่นและชัดเจน ซึ่ง Mission แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SC คือ
For Good Mornings หรือการสร้างเช้าที่ดีให้ลูกค้าทุกคน
จุดเริ่มต้นของวันที่ดี คือ การตื่นขึ้นในที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาอย่างรู้ใจ มีคุณภาพ
ผู้อยู่อาศัยจะมีเวลาและพลังงานมากขึ้น เพื่อไปท�ำ Mission ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า
ด้วย Mission เดิมของ SC ท่ามกลางบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย Digital Technology บริษัทจึงปรับโมเดลธุรกิจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(Product & Services) เป็น Living Solutions Provider เราและ Partners ใน Ecosystem
จะร่วมกันพัฒนา และส่งมอบ Solutions ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของมนุษย์
ด้วยแนวคิด “บ้านรู้ใจ” ที่ถูกคิดและออกแบบด้วยความเข้าใจมนุษย์ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
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SC

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.scasset.com

ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเช่า ในรูปแบบคอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารส�ำนักงานให้เช่า
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทเชื่อมั่นว่าการที่องค์กรจะเติบโต
อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการ
ดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดูแล
สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) ดำเนินธุรกิจภายใต้
กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ยังคงความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน 2) ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้หลักจริยธรรม
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ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการ
ทำงาน 3) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบน้อย
ที่สุด ทั้งสังคมใกล้และไกล ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยความ
จริงใจ และ 4) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนน้อยที่สุด

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี กระทบต่อพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค บริษัทมี
มาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 1) ปรับโมเดล
ธุรกิจจาก Property Development เป็น Living
Solutions Provider เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรม
ของผู้อยู่อาศัยได้ชัดเจนขึ้นและประสานนวัตกรรม
กับที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) จัดตั้ง
หน่วยงาน Data Science Center เพื่อจัดระบบการ
เก็บข้อมูลของลูกค้าแบบใหม่ สำหรับการวิเคราะห์
เชิงลึกทั้งด้วยบุคคลและ AI ในอนาคต 3) จัดตั้ง
หน่วยงาน Living Solutions เพื่อทำการวิจัย
พฤติกรรมมนุษย์ และประสาน Solutions ต่างๆ
เข้ากับที่อยู่อาศัย 4) สร้าง Living Solution Lab
เพื่อทดลองหา Solutions สำหรับการใช้ชีวิต
ในอนาคต และ 5) ร่วมงานหรือร่วมทุนกับพันธมิตร
ใหม่ๆ เพื่อร่วมคิดและร่วมสร้าง Living Solutions
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาและแรงงาน
มีฝีมือจำนวนมาก ตลอดจนต้องใช้แรงงานต่างด้าว
จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานได้ บริษัทใช้วิธี
การจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะ
มีปัญหาเรื่องแรงงานน้อย นอกจากนี้ บริษัทได้
พัฒนาระบบ Supply Chain เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมา มีการ
จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแผนงานให้ผู้รับเหมา
ทราบเป็นประจำ รวมถึงนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง
แบบ Precast มาใช้กับโครงการแนวราบบางส่วน
เพื่อลดระยะเวลาและลดแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทสนับสนุนเป้าหมายที่ 3 “Good
Health and Well-being” เป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure” เป้าหมายที่ 11
“Sustainable Cities and Communities” เป้าหมาย
ที่ 12 “Responsible Consumption and Production”

และเป้าหมายที่ 17 “Partnership to achieve
the Goal” โดยดำเนินการ 1) พนักงาน: บริษัท
ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มีแนวทางการบริหารงานแบบ Work life balance
2) ผู้รับเหมาก่อสร้าง: บริษัทมองเป็นหุ้นส่วน
ที่จะเติบโตไปด้วยกัน โดยกำหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติ เกณฑ์ประเมินผลงานด้าน Quality,
Time, Satisfaction, S.H.E 3) ลูกค้า: บริษัทศึกษา
และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในมิติ Human-Centric
โดยพัฒนา Rue Jai Platform รองรับที่อยู่อาศัย

แห่งอนาคต ให้การอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย
ปลอดภัย และจัดตั้งบริษัท SC ABLE เพื่อรับผิดชอบ
งานซ่อมแซมบ้านในโครงการ และ 4) ชุมชนและ
สังคม: โครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ทำภารกิจเปลี่ยน
“ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น เป็นของใช้ที่มี
คุณค่า” เพื่อส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาสและมูลนิธิต่างๆ
พร้อมทั้งร่วมกับ “Dress the Dream” กลุ่ม
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ระดมทุนบริจาคจากการขายเสื้อผ้ามือสอง
มอบให้โครงการ “ต่อบ้านเติมฝัน” ซึ่งเป็นโครงการ
ออกแบบปรับปรุงบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
14,434
ต้นทุนขาย
9,218
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
5,216
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,968
สินทรัพย์รวม
33,487
หนี้สินรวม
19,046
ส่วนผู้ถือหุ้น
14,441
EPS (บาท)
0.47
อัตรากำไร (ขาดทุน)
36.14
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
12,450
10,350
7,992
6,741
4,458
3,610
1,259
1,096
38,498
42,794
23,583
27,276
14,913
15,516
0.30
0.26
35.81
34.88

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
13.57

2560
10.09

2561*
10.58

14.23
5.26

8.58
4.87

11.06
3.59

คุณวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อมตะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN”
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา
การน�ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผนวกรวมกับ
แผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท จึงเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจในปีนี้ มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ชั้นน�ำของประเทศและในภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายของโลกอนาคต และยังสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกด้วย
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AMATA

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.amata.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีบริษัท
ในกลุม่ ด�ำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และบริการหลังการขาย ทัง้ น�ำ้ ประปา
กระแสไฟฟ้า และจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
อมตะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและสังคมให้เติบโต
ไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
บริษัทจึงดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN”
ภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1) การเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้วยการเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 2) การเติบโตผ่านการร่วมลงทุนกับ
หุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ 3) การสร้างสังคมที่มี
ความปลอดภัยและใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สุด 4) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โดยแก้ปัญหาหรือสนองตอบความต้องการและ
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เปิดโอกาสให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5) การสร้างสังคมที่ดีภายในและภายนอกบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียในการช่วยกันดูแลและพัฒนาสังคมให้
ดียิ่งขึ้น

เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยในปี 2560 บริษัทได้เริ่มการ
ปรับเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City)
โดยมีเป้าหมายในการเป็นเมืองที่ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Power)
พลังงานจากขยะ (Waste to Energy) พร้อมทั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มีระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) และมี
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ระบบการบริหารจัดการด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
(Smart Grid System) ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็น
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุดิบสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมและสามารถ
ที
่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
สร้างผลกระทบรุนแรงในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทได้
นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจและนโยบาย
ของรัฐบาล ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี ความเสี่ยง ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการกำจัดของเสียอย่าง
จากการแข่งขันในภูมิภาคที่สูงขึ้น และความ เคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาวิธีการกำจัดขยะ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการเติบโต ทั่วไปจากโรงงานและพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มากยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
อมตะและนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ให้เหลือน้อยที่สุด จึงเกิดโครงการ “Zero Waste
ภาคตะวันออกหรือ EEC ล้วนแล้วแต่สร้างทั้งโอกาส to Landfill” ที่ส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและ
และความท้าทายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึง เป้าหมาย SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากการพัฒนา and Production” และเป้าหมายที่ 13 “Climate
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตทั่วไป ให้เปลี่ยน Action” โดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
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ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้บริการจัดการขยะทั่วไปแก่
ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมจำนวนเฉลี่ย
23,500 ตันต่อปี ได้คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำขยะ
ที่เผาไหม้ได้ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refusederived fuel: RDF) และกำจัดด้วยกระบวนการเผา
ในโรงงานปูนซีเมนต์ ในปี 2560 บริษัทสามารถ
คัดแยกขยะจนเหลือขยะที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบเพียง 0.92% ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมดที่บริษัทจัดการ อีกทั้งได้ขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น
จาก 10% เป็น 15% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ จากการจัดการขยะตามแนวทาง
“Zero Waste to Landfill” ทำให้บริษัทสามารถ
ลดต้นทุนด้านการจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ
ลงได้ 6.64 ล้านบาทต่อปี เพิ่มรายได้จากการขาย
ขยะรีไซเคิล 2.4 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากหลุมฝังกลบได้อีกด้วย

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,484
ต้นทุนขาย
2,070
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
2,414
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,198
สินทรัพย์รวม
26,596
หนี้สินรวม
12,356
ส่วนผู้ถือหุ้น
11,948
EPS (บาท)
1.12
อัตรากำไร (ขาดทุน)
53.84
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,491
2,881
2,078
1,391
2,413
1,490
1,409
902
29,280
31,621
14,308
16,279
12,556
12,835
1.32
0.85
53.73
51.72

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
23.69

2560
26.46

2561*
25.10

10.37
4.00

11.50
1.73

9.67
2.32

ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทศรีตรัง
มีส่วนร่วมผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs)
เพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองของทั้งประชากรโลก
อาทิ การขจัดความยากจน การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล�้ำ
และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการ SMART STA การจ้างงานคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
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บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
http://www.sritranggroup.com
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราครบวงจร ทั้ ง ยางธรรมชาติ
ยางแผ่นรมควัน (RSS) ยางแท่ง (TSR) และน�้ำยางข้น (concentrated latex) รวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง
เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปจากยาง จัดจ�ำหน่ายสินค้า และธุรกิจบริการ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 2) Green Supply
การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคในการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า รวมทั้ง
ส่งเสริมให้คู่ค้าตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
และการไม่ใช้แรงงานเด็ก 3) Green Process
กระบวนการผลิตสีเขียว มีกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จากวิสัยทัศน์ “The Green Rubber Company”
หรือ “องค์กรแห่งยางสีเขียว” บริษัทกำหนดกลยุทธ์
4 Green เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน ได้แก่ 1) Green Company บริษัทสีเขียว
การประกอบธุรกิจด้วยความยุติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
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ความเสี่ยงจากประเด็นด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของทั้ง
พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงาน บริษัท
มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
ต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปัญหา
การถูกปรับหรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงักจากประเด็น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค บริษัท
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
มีระบบการประกันคุณภาพที่ดี ผลิตสินค้าที่มี
และบรรษัทภิบาล (ESG)
คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน อาจส่งผลต่อ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
บริษัททั้งในเรื่องของวัตถุดิบและการดำเนินงาน
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทจึงให้ความสำคัญในกระบวนการดำเนินงาน
บริษัทคัดเลือกเป้าหมาย UN SDGs ตาม
เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดความสามารถและความสนใจโดยพิจารณาถึง
ออกไซด์ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน โดยกำหนด บริบทภายในและภายนอกขององค์กรและสังคมโลก
เป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้สามารถ โดยมีการดำเนินการตามเป้าหมายที่ 4 “Quality
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ Education” เป้าหมายที่ 8 “Decent Work and
ใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานทดแทน Economic Growth” และเป้าหมายที่ 13 “Climate
ชีวมวลในการให้ความร้อน Boiler แทนก๊าซ LPG Action” เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการของเสียตามหลักการ 3R รวมถึง ของพนักงานโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น กลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว กิจกรรม ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการและ
Kaizen เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยลดการ สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน

พลังงาน ลดการเกิดของเสีย การนำพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีกิจกรรมแบบ
การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
4) Green Products ผลิตภัณฑ์สีเขียว การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ
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บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีทำให้คู่ค้าเติบโต
อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ส่งมอบวัตถุดิบและ
เกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านโครงการ “ศรีตรัง
เพื่อนชาวสวน” การมีระบบการจัดการน้ำเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การบริการ
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลด
ของเสียและการนำกลับมาใช้ซ้ำ การส่งเสริม
ให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการบรรทุกยางก้อนถ้วย โดยผ่าน
โครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทเริ่มโครงการ “S3E
พลังงานสีเขียว พลังงานทดแทน” โดยปลูกหญ้า
เนเปียร์ขึ้นในพื้นที่ของโรงงานที่สาขากาฬสินธุ์
และขยายผลให้ชุมชน ซึ่งหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุ
6 เดือนขึ้นไป ใช้เป็นพลังงานทดแทนร่วมกับ
Woodchip ใช้น้ำ recycle รดหญ้า 200 ลบ.ม.
ทุกๆ 2 สัปดาห์ สร้างงานให้กับชุมชนที่เข้ามา
ตัดหญ้าและสับเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รวมทั้ง
นำหญ้าไปเลี้ยงสัตว์ช่วยลดรายจ่ายให้กับกลุ่ม
เกษตรกร

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
77,266
ต้นทุนขาย
71,852
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
5,414
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(758)
สินทรัพย์รวม
55,959
หนี้สินรวม
36,047
ส่วนผู้ถือหุ้น
19,848
EPS (บาท)
(0.59)
อัตรากำไร (ขาดทุน)
7.01
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
89,387
56,303
85,611
50,562
3,776
5,741
(1,437)
1,925
59,708
55,187
36,431
30,296
22,908
24,511
(1.05)
1.25
4.22
10.20

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
(0.97)

2560
(1.57)

2561*
3.34

(3.69)
1.74

(6.72)
2.36

10.92
N/A

AH

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
http://www.aapico.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบ
และผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ เหล็กขวาง ตัวค�้ำ
ตัวยึด ถังน�้ำมัน เป็นต้น และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์
รวมถึงเป็นผู้พัฒนาและจ�ำหน่ายระบบน�ำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทตั้งเป้าหมายในการเติบโตเพื่อมุ่งสู่
การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก ภายใต้
วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ บริษัทได้จัดทำนโยบายพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการบริหารงานตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานด้วย
ความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

องค์กรและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมไปถึง
การพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
จากความเสี่ยงจากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและความ
เสี่ยงจากการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและแนวคิดการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุน
เป้าหมาย SDGs ที่ 12 “Responsible Consumption
and Production” ด้วยแนวคิดในการทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ
QCC อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพ มีการใช้วัตถุดิบ
และทรัพยากรในการผลิตในระดับที่เหมาะสม
เพื่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานในราคาต้นทุน
ที่สมเหตุผล บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อปลุกจิตสำนึก
ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลด
การใช้พลังงานและทรัพยากรสิ้นเปลืองด้วย
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการนำ
ทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้

ลูกค้าด้วยหลักการ SQCDEM ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety) การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด (Quality)
มีต้นทุนสินค้าที่เหมาะสม (Cost) มีการจัดส่งที่
ตรงต่อเวลา (Delivery) มีการพัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (Engineer) และมีการ
บริหารจัดการภายในที่ดี (Management) นอกจากนี้
บริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหม่จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในสังคมยุคใหม่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อกำหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหมาะสม มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่มีฐานการผลิตและลูกค้าทางธุรกิจทั่วโลก
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระจายความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ในประเทศไทยซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจที่มี
ในปัจจุบัน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
14,731
ต้นทุนขาย
13,856
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
875
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
543
สินทรัพย์รวม
11,113
หนี้สินรวม
4,877
ส่วนผู้ถือหุ้น
6,046
EPS (บาท)
1.70
อัตรากำไร (ขาดทุน)
5.94
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
15,776
12,447
14,778
11,595
998
852
1,158
1,004
14,721
15,977
7,538
8,381
6,970
7,357
3.66
3.17
6.32
6.84

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.53

2560
6.76

2561*
7.48

9.17
1.91

17.79
1.92

19.79
5.69

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.bafsthai.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้บริการระบบเติมน�้ำมันอากาศยาน ประกอบด้วย 1) การจัดเก็บน�้ำมัน
อากาศยาน 2) การจัดส่งน�้ำมันอากาศยานผ่านระบบโครงข่ายท่อแรงดันสูง และ 3) การบริการ
เติมน�ำ้ มันอากาศยาน ปัจจุบนั ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และท่าอากาศยาน
ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจตามกรอบความ
ยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สมดุล โดยนำประเด็นด้านความยั่งยืนผนวกเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร
จัดการ เริ่มจากการระบุขอบเขตและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นปัจจัยใน
การกำหนดกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ
ด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ด้าน
กระบวนการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจน
นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ปี 2562 - 2563 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ
กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์บริหารจัดการองค์กร
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลยุทธ์ความยั่งยืน และกลยุทธ์สร้าง
ธุรกิจเสริมเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร คือ การ
ไม่สามารถสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรให้เพียง
พอต่อการขยายธุรกิจหรือทดแทนบุคลากรที่
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เกษียณอายุงาน เนื่องด้วยลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ
เจาะจง ประกอบกับอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้จัดทำแผนการพัฒนา
ผู้สืบทอดตำแหน่งด้วยหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมเป็นผู้บริหารและแผนการพัฒนาระบบ
การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ
รองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management - KM) เพื่อรวบรวม
ความรู้และประสบการณ์การให้บริการน้ำมัน
อากาศยานจัดทำเป็นบทเรียนและหลักสูตรต่างๆ
โดยในปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองจาก Joint
Inspection Group (JIG) และ IATA Fuel Quality
Pool (IFQP) ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม Fuel Facilities
อย่างเป็นทางการ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 9
“Industry, Innovation and Infrastructure” โดยมุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดตั้งคณะทำงาน Knowledge Management
ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เติบโตด้านนวัตกรรมในองค์กร เช่น จัดโครงการ
The Pitch Project ให้พนักงานเข้าร่วมเสนอไอเดีย
ด้านนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแผนการ
สร้างนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เช่น
โครงการ Eagle Eye ซึ่งเป็นการสำรวจแนวท่อขนส่ง
น้ำมันโดยใช้โดรน โครงการ Refueling Vehicle
Inspection Application หรือระบบตรวจสอบ
สภาพรถเติมน้ำมันอากาศยานบนแท็บเล็ต เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
3,565
ต้นทุนขาย
1,546
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
2,018
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,097
สินทรัพย์รวม
12,158
หนี้สินรวม
4,787
ส่วนผู้ถือหุ้น
6,057
EPS (บาท)
1.72
อัตรากำไร (ขาดทุน)
56.62
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
3,581
2,807
1,606
1,174
1,975
1,633
971
870
12,414
15,513
4,845
7,843
6,230
6,296
1.52
1.36
55.16
58.18

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
29.56

2560
26.66

2561*
30.58

19.14
3.03

15.80
3.21

16.66
3.88

EASTW

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.eastwater.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำด้วยระบบโครงข่ายท่อส่งน�้ำ
ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยจ�ำหน่าย
น�ำ้ ดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป และกิจการประปา
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
อีสท์ วอเตอร์ ให้ความสำคัญกับการ
ผลักดันกลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติจริง รวมถึง
การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ตอบสนอง
ความต้องการในทุกกลุ่มทั้งด้านคุณภาพและการ
ลงทุน พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กรทั้ง 3 มิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้
กับองค์กรในอนาคต อีสท์ วอเตอร์ จึงได้วางกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและลดผลกระทบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ใน 8 กระบวนการหลัก โดยให้สอดรับกับนโยบาย
และกลยุทธ์องค์กร ด้วยแนวทางการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 6 ประการ ภายใต้นโยบายความยั่งยืนที่ว่า
“การบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจโดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคมโดยรวม”
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในปี 2560 อีสท์ วอเตอร์ มีการสูบจ่ายน้ำ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรในทุกแหล่งน้ำ
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 6 “Clean
Water and Sanitation” และเป้าหมายที่ 15 “Life
on Land” ซึ่งอีสท์ วอเตอร์ ได้เน้นการพัฒนาการ
ให้บริการธุรกิจน้ำดิบและชูความเป็น Smart Water
เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร เพื่อบริการ
จัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และคำนึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ มีโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม
ด้านการจัดการน้ำเพื่อพัฒนาสังคม เช่น ระบบ
บำบัดน้ำเสียในโรงอาหารอย่างง่าย โดยทำให้น้ำทิ้ง
มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
และสามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้

แต่เนื่องจากอิทธิพลของดินฟ้าอากาศ ส่งผลให้
อ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกทุกแห่งมีปริมาณน้ำ
เก็บกักเกือบเต็มความจุ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับกรมชลประทานวางแผนการ
ผันน้ำไปลงอ่างเก็บน้ำอื่นๆ เพื่อลดการปล่อยน้ำลงสู่
ทะเลโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ มีแผนการดำเนินงาน
เพื่อสร้างเสถียรภาพของโครงข่ายท่อส่งน้ำ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว เช่น
1) การเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน โดยมีการจัด
ทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ของแหล่งน้ำดิบอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า 2) การพัฒนา
ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ เช่น โครงการพัฒนา
แบบจำลองการบริหารแหล่งน้ำต้นทุนและการ
สูบจ่ายน้ำ (EWMS) และโครงการบริหารแหล่งน้ำ
(EWMS เฟส 2)

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,377
ต้นทุนขาย
2,232
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
2,145
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,300
สินทรัพย์รวม
19,860
หนี้สินรวม
9,812
ส่วนผู้ถือหุ้น
9,842
EPS (บาท)
0.78
อัตรากำไร (ขาดทุน)
49.01
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,308
3,171
2,225
1,642
2,083
1,529
1,221
881
19,483
19,512
9,053
8,941
10,243
10,389
0.73
0.53
48.36
48.23

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
29.45

2560
28.03

2561*
27.57

13.58
3.98

12.16
3.79

10.89
4.27

GFPT

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
http://www.gfpt.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่
ธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหาร
สัตว์บก อาหารสัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึงเนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่
และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) นวัตกรรมอาหาร : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่อยู่เสมอ 4) บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ : ส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 5) ความ
พึงพอใจสูงสุด : ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า
ควบคู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
สากลบนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม 6) พันธมิตร
ธุรกิจที่ยั่งยืน : สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความ
เป็นธรรมบนรากฐานของความไว้วางใจ 7) สังคมและ
สิ่งแวดล้อม : สร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทกำหนดนโยบายในการเป็นผู้นำของ
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์
และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) อีกทั้งความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีกลยุทธ์
1) คุณภาพอาหาร : ยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วย
การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ควบคุมการผลิตทุก
ขั้นตอน 2) ความปลอดภัยอาหาร : สร้างความเชื่อมั่น
ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับของทุกผลิตภัณฑ์
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้มีการ
กำหนดมาตรการป้องกันและระบบควบคุมภายใน
ที่ดีอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนใน
เรื่องจิตสำนึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
และกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่โปร่งใส และ
ยุติธรรม มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน

ที่ 12 “Responsible Consumption and
Production” และโดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่อง
ของคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูป ทั้งการ
ขยายฐานการผลิตสู่ต้นน้ำเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพ การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหาร
คุณภาพการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่
แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อมั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่ให้ความ
เท่าเทียม พร้อมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ตามมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวง
บริษัทสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 8 แรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย
“Decent Work and Economic Growth” และเป้าหมาย
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
16,693
ต้นทุนขาย
14,191
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
2,502
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,644
สินทรัพย์รวม
16,160
หนี้สินรวม
5,381
ส่วนผู้ถือหุ้น
10,658
EPS (บาท)
1.31
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.99
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
16,928
12,458
14,151
10,644
2,778
1,813
1,748
794
17,366
17,904
5,205
5,403
12,030
12,362
1.39
0.63
16.41
14.55

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
9.45

2560
9.98

2561*
6.26

16.45
1.70

15.41
2.13

9.30
2.13

JWD

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.jwd-group.com
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ค รบวงจร แบ่ ง เป็ น 5 ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
1) รับฝากและบริหารสินค้า 2) ขนส่งสินค้าในประเทศและข้ามแดน 3) ขนย้ายบ้าน ส�ำนักงาน และ
โรงงานให้กบั บุคคลและองค์กรต่างๆ 4) จัดการเอกสารและข้อมูล เช่น รับฝากข้อมูล/สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ท�ำลายเอกสาร และขนส่งเอกสาร เป็นต้น และ 5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารส�ำนักงานและ
คลังสินค้า และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่น
และซัพพลายเชนระดับอาเซียน ที่ช่วยให้คู่ค้าได้
เปรียบเชิงธุรกิจในระยะยาว” โดยใช้หลัก Triple
Bottom Lines เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) มิติ
เศรษฐกิจ: การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมโลจิสติกส์
โซลูชั่นใหม่ๆ การสร้างมาตรฐานการให้บริการ การ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย และการบริหารงาน
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 2) มิติสิ่งแวดล้อม:
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงานหรือปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ 3) มิติสังคม: การสร้างความยั่งยืนของ
กิจการควบคู่กับความยั่งยืนของชุมชน
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นวัตกรรม DG Total

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้าน ESG ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีความเสี่ยงที่
สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลน
แรงงาน และค่าแรงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงนำ
เทคโนโลยีระบบ ASRS (Automated Storage and
Retrieval Systems) มาใช้ในการบริหารจัดการคลัง
สินค้าห้องเย็นอาคารใหม่ (มหาชัย) ซึ่งเป็นระบบ
การจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ช่วยลดการพึ่งพิง
ทรัพยากรบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของ
การให้บริการคลังสินค้าอันตราย บริษัทจัดตั้งศูนย์
ความปลอดภัยสินค้าอันตราย เพื่อให้การดำเนินงาน

ของบริษัทเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชนโดยรอบคลังสินค้า
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทสนับสนุนเป้าหมาย SDGS ที่ 9
“Industries, Innovation and Infrastructure”
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม DG Total เพื่อบริหาร
จัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจร สร้างมาตรการ
ประกันความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทำให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
เดียวกันได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะมีข้อมูล
สารอันตราย และวิธีการจัดการอย่างครบถ้วน
สำหรับใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาและช่วยเหลือได้ทันที

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
2,219
ต้นทุนขาย
1,570
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
650
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(8.86)
สินทรัพย์รวม
5,318
หนี้สินรวม
2,705
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,563
EPS (บาท)
(0.01)
อัตรากำไร (ขาดทุน)
29.27
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
2,423
2,263
1,672
1,663
751
600
612
160
5,533
6,289
2,433
3,227
3,047
2,960
0.60
0.16
31.01
26.52

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
(0.39)

2560
20.66

2561*
6.90

(0.34)
0.29

21.82
0.66

22.44
3.33

LPN

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
http://www.lpn.co.th/
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
ภายในเมืองส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง - ล่าง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาแนวคิด 6 GREEN LPN เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
ในการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
แนวคิด 6 GREEN LPN ประกอบด้วย 1) Green
Enterprise การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการและทุนมนุษย์ 2) Green Financial
Management การกำหนดผลตอบแทนและ
การเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม 3) Green
Design Concept การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 4) Green Marketing
Management การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและ
คู่แข่ง 5) Green Construction Process การบริหาร
จัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมใน
กระบวนการก่อสร้าง และ 6) Green Community
Management การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ทางด้านทุจริตและคอร์รัปชันได้ เนื่องจากมีความ
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เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการซึ่งอาจเกิดการคอร์รัปชัน
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์พิเศษที่อาจขัดต่อ
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
กฎระเบียบหรือการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิด
ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจด้าน
ความรวดเร็ว เช่น การจัดซื้อที่ดินสำหรับพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องอาศัยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โครงการ กระบวนการในการจัดหาจัดจ้างผู้รับ หลายด้านโดยเฉพาะงานบริการรักษาความสะอาด
เหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ ให้กับชุมชนที่บริษัทบริหารขึ้น บริษัทมีแนวทางเพื่อ
เป็นต้น บริษัทจึงมีมาตรการในการป้องกันและ เปิดโอกาสให้สตรีด้อยโอกาสในสังคมได้มีงานทำ
แก้ไขดังนี้ 1) ดำเนินการตามกฎระเบียบและ และมีรายได้ให้กับตนเอง โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการ
ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดช่องว่างของการ ทำความสะอาดและงานบริการต่างๆ ในชุมชน
ใช้ดุลพินิจในการตีความข้อกฎหมาย 2) กำหนด “ลุมพินี” รวมทั้งยังมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้อง ให้กับพนักงานกลุ่มสตรีด้อยโอกาสและครอบครัว
กับกฎระเบียบของหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” (Social
3) จัดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคาก่อน Enterprise) มาต่อยอดแนวทางการดำเนินงาน
ดำเนินการอนุมัติจัดจ้าง 4) จัดหาผู้ประเมินอิสระ และขยายงานด้านบริการเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้
ดำเนินการประเมินราคาเพื่อเปรียบเทียบ ทั้งกรณี คุณภาพชีวิต และความสุขของพนักงาน สอดคล้อง
การจัดหาจัดซื้อที่ดิน และจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง กับเป้าหมาย SDGs ที่ 1 No Poverty
เพื่อก่อสร้างโครงการ
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
14,602
ต้นทุนขาย
10,041
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
4,560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,176
สินทรัพย์รวม
18,558
หนี้สินรวม
6,147
ส่วนผู้ถือหุ้น
12,411
EPS (บาท)
1.47
อัตรากำไร (ขาดทุน)
31.23
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
9,613
7,073
6,835
4,921
2,777
2,153
1,062
840
21,007
22,219
8,593
9,772
12,386
12,414
0.72
0.57
28.89
30.44

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
14.85

2560
11.00

2561*
11.82

18.14
7.44

8.57
6.82

9.27
6.25

PCSGH

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
http://www.pcsgh.com
ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยชิ้ น ส่ ว น
ใน 3 บริษัท คือ 1) บจก. พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นย�ำสูงประเภท
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ 2) บจก. พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท
อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และ 3) บจก. พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง ผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็กแปรรูปร้อน
ได้แก่ ชุดส่งก�ำลัง ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นในการ
พัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม
กับการเติบโตของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มี
ความปลอดภัย บริษัทตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 1) ให้ความสำคัญด้าน

คุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การผลิต
จนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า 2) จัดให้มีการกำกับดูแลที่ดีตาม
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและ
ส่งเสริมชุมชนและสังคม 3) ส่งเสริมให้เกิดการขยาย
ธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา
ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้กับ
ผู้ถือหุ้น และ 4) สร้างเสริมบรรยากาศการทำงาน
ที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงาน และความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต เช่น รถยนต์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco Car) มากขึ้น ประกอบกับ
การผลักดันมาตรฐานไอเสียของเชื้อเพลิงที่ใช้
ให้ดีขึ้น เนื่องด้วยศักยภาพในด้านการผลิตชิ้นส่วน
ของบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ได้เช่นกัน จึงได้มีการวางแผนในการ
ขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้ารถยนต์นั่ง รถยนต์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และชิ้นส่วนนอกกลุ่ม
ยานยนต์อีกด้วย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
SDGs ที่ 13 “Climate Action” จึงได้ริเริ่มโครงการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 5 เมกะวัตต์
เพื่อใช้ภายในบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
โดยในปี 2560 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6,736,876
กิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดปริมาณ CO2 ได้เท่ากับ
3,789 ตันคาร์บอน และลดค่าไฟฟ้าได้รวม
28.57 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
3,707
ต้นทุนขาย
3,191
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
516
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
382
สินทรัพย์รวม
5,193
หนี้สินรวม
309
ส่วนผู้ถือหุ้น
4,884
EPS (บาท)
0.25
อัตรากำไร (ขาดทุน)
13.93
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
3,927
4,120
3,157
3,403
770
717
641
493
5,544
5,946
446
768
5,098
5,178
0.42
0.32
19.61
17.40

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
10.21

2560
16.10

2561*
11.61

7.83
8.00

12.85
2.82

12.90
3.97

SYNEX

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.synnex.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับโลกหลากหลาย
ประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสนิ้ เปลืองทีใ่ ช้
กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สอื่ สารและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า TRUSTED BY SYNNEX
จัดการภายใน และ 4) Collaboration Excellence:
กลยุทธ์การขยายเครือข่ายพันธมิตรและประสาน
ความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน
และสังคม มุ่งมั่นบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
4 ข้อ ประกอบด้วย 1) People Excellence:
กลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะความรู้ของ
บุคลากร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร “TRUST” 2) Product &
Service Excellence: กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้าน
จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ IT แบบครบวงจร
3) Operation Excellence: กลยุทธ์การสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติการ พัฒนาการทำงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาระบบการบริหาร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ
IT มีความสำคัญต่อระบบงานส่วนต่างๆ ของบริษัท
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs
ที่ 4 “Quality Education” เป้าหมายที่ 8 “Decent
Work and Economic Growth” และเป้าหมายที่ 17
“Partnetship for the Goals” ผ่าน “โครงการ
ช่างนอกกรอบ” เพื่อให้เยาวชนสายวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ
ความชำนาญ จากอุปกรณ์ไอทีที่บริษัทให้การ
สนับสนุนช่วยต่อยอดความคิดให้เยาวชนนำไปพัฒนา
ใช้ได้จริง ทั้งสามารถสร้างรายได้ภาคครัวเรือนใน
ชุมชน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วม
รับการอบรมมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็คทรอนิกส์
ปัจจุบันบริษัทดำเนินการโครงการช่างนอกกรอบ
มาแล้ว 5 ปี

จึงกำหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานของการ
บริหารความเสี่ยงโดยแบ่งระยะของสถานการณ์เป็น
4 ช่วง คือ 1) ช่วงเฝ้าระวัง จัดเตรียมคู่มือต่างๆ
เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที ตรวจสอบ
ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งระบบ
โปรแกรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และทำการ
สำรองข้อมูลทุกวัน 2) ช่วงเกิดเหตุการณ์ ผู้ดูแล
ระบบจะแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ รับทราบ 3) ช่วงฟื้นคืน
การดำเนินงาน เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ผู้ดูแลระบบจะแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบและกลับมาใช้
ระบบดังกล่าวได้ตามปกติ 4) ช่วงถอนตัวออกเมื่อ
เข้าสู่ภาวะปกติ ยุติแผน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อ
สรุปผลการดำเนินการแก้ไข และทำการประเมินผล
และปรับปรุงแผนการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
ของระบบ IT

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
23,823
ต้นทุนขาย
22,710
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,113
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
407
สินทรัพย์รวม
7,578
หนี้สินรวม
5,095
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,483
EPS (บาท)
0.53
อัตรากำไร (ขาดทุน)
4.67
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
32,426
27,816
30,991
26,598
1,435
1,218
624
532
9,008
10,939
6,235
8,055
2,773
2,884
0.81
0.69
4.43
4.38

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
1.70

2560
1.91

2561*
1.90

16.95
4.20

23.73
2.32

25.34
4.27

THCOM

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.thaicom.net
ธุรกิจหลัก บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง 2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เป็นองค์กรที่
สร้างโอกาส สร้างอนาคต และสร้างผลกำไรแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจ เดินหน้า
ให้บริการการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมภายใต้
สัมปทานหรือใบอนุญาตของรัฐบาลไทย รวมถึง
พัฒนาบริการแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการปลายทาง
(B2C) เพิ่มเติมจากการให้บริการหลักแก่ลูกค้าที่
เป็นผู้ประกอบการ (B2B) และการขยายธุรกิจ
ใหม่ในระยะยาว 2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร พัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหารบุคคลผ่านกิจกรรม

Constructionism, Social Lab และการสร้างสรรค์
พื้นที่ทางความคิดด้วย Open Space เพื่อให้พนักงาน
พัฒนาทักษะและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และ
ต่อยอดพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability”
หรือ “การสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี อาจทำให้สูญเสียรายได้ใหม่
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs
ที่ 9 “Industry, Innovation and Infrastructure”
และเป้าหมายที่ 10 “Reduced Inequalities”
ผ่านแพลตฟอร์มบริการ Nava™ ซี่งเป็นบริการ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม
ที่ออกแบบโดยเฉพาะ มีขีดความสามารถในการ
รับ - ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยี
fiber-to-the-ship ที่มีความปลอดภัย สำหรับใช้
สื่อสารระหว่างเรือที่ออกไปปฏิบัติการกับชายฝั่ง โดย
เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือให้ก้าวสู่
การเป็นเรือดิจิทัลแห่งอนาคต ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ทางทะเลมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันหากเกิดปัญหา อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยต่างๆ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล

จากความต้องการใช้ระบบดาวเทียมแบบเดิม
ซึ่งบริษัทมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การพัฒนาและมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น
การพัฒนา Smart Application LOOX TV ที่สามารถ
นำพฤติกรรมการชมของผู้บริโภคมาวิเคราะห์และ
สามารถร่วมมือกับพันธมิตรวัดเรตติ้งการรับชม
รายการเพื่อให้เจ้าของรายการนำไปต่อยอดเพื่อหา
รายได้โฆษณาได้
ความเสี่ยงจากสภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทส่งเสริม
ให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างองค์ความรู้และ
ทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร ตลอดจนพัฒนาแนวทางการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ จัดทำ
มาตรการการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
11,517
ต้นทุนขาย
7,354
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
4,163
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,612
สินทรัพย์รวม
32,840
หนี้สินรวม
13,919
ส่วนผู้ถือหุ้น
18,510
EPS (บาท)
1.47
อัตรากำไร (ขาดทุน)
36.15
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
6,689
4,503
5,291
3,074
1,398
1,429
(2,650)
2,219
25,939
23,873
10,659
8,737
14,822
15,136
(2.42)
2.02
20.90
31.73

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
13.35

2560
(35.69)

2561*
33.06

8.91
3.35

(15.90)
5.60

(5.84)
N/A

TVO

บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.tvothai.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันข้าวโพด น�้ำมันดอกทานตะวัน
น�้ำมันคาโนลา ตราองุ่น และน�้ำมันมะกอก ตราโมนินี่ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทีวีโอดำเนินธุรกิจตามพันธกิจที่มุ่งส่งมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบริษัทภิบาล
ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) บริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 3) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการสร้าง
ความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความใส่ใจระมัดระวัง 4) ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลกรและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน โดยจัด
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและจัดอบรมภาคปฏิบัติ
เพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ถั่วเหลือง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจมี
ไม่เพียงพอต่อการผลิต รวมถึงเกิดปัญหาในการ
ขนส่งภายในประเทศผู้ผลิตและส่งออก แนวทาง
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การบริหารจัดการของทีวีโอ ได้แก่ จัดทำคู่มือ
BCM & BCP (Business Continuity Management
& Business Continuity Plan) มีการทดสอบแผน
ฉุกเฉินจากสถานการณ์จริง รวมถึงติดตามข้อมูล
และข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีการวางแผนการผลิตตาม
สถานการณ์จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์คงคลัง
ให้มีปริมาณขั้นต่ำเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

“Life on Land” ซึ่งให้ความสำคัญตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ โดย
เข้าร่วม “โครงการประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่”
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลืองโดยการ
จัดการธาตุอาหารพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง
ต่อไร่ ลดต้นทุน และได้ผลผลิตที่ปลอดภัย อีกทั้ง
ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้เกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาหารและ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
คุณภาพผืนดิน ทั้งยังสนับสนุน “โครงการคนกล้า
การดำเนินธุรกิจของทีวีโอตอบสนองต่อ คืนถิ่น” เพื่อร่วมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับไป
เป้าหมาย SDGs ที่ 2 “Zero Hunger” เป้าหมายที่ 3 พัฒนาชุมชน พัฒนาตนเองบนวิถีเกษตรยั่งยืน
“Good Health and Well-being” และเป้าหมายที่ 15 สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
28,243
ต้นทุนขาย
23,726
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
4,518
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,755
สินทรัพย์รวม
11,083
หนี้สินรวม
2,167
ส่วนผู้ถือหุ้น
8,543
EPS (บาท)
3.41
อัตรากำไร (ขาดทุน)
15.99
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
24,568
18,793
21,924
16,131
2,644
2,662
1,327
1,597
11,615
13,457
3,049
4,882
8,188
8,208
1.64
1.97
10.76
14.16

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
9.72

2560
5.35

2561*
8.41

34.26
4.69

15.86
9.24

26.57
5.25

4
กลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท

คุณนภัสร กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

บริษัทได้ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ด้วยการน้อมน�ำหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และยังคงยึดหลักปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” คือ
มุ่งเน้นให้พนักงานสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม เพื่อสามารถ
สร้างมูลค่าตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และส่งผลให้สร้างโอกาส
เพื่อสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งได้ นอกจากนั้น เรายังได้น�ำแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เข้ามาเป็นเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นสากลมากขึ้น โดยมีกรอบการด�ำเนินงานผ่านแผนแม่บท
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ระบุว่า
มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
http://www.satpcl.co.th

ธุรกิจหลัก ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ใ นกลุ ่ ม รถยนต์ นั่ ง รถกระบะ รถบรรทุ ก และ
อุตสาหกรรมเครื่องยนต์การเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งมีการท�ำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์อย่างมีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่นสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่าน
ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย” โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ
และพัฒนาผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่มด้วยการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการ
ใช้พลังงานและสร้างผลกำไรภายใต้การตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
“3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ประกอบด้วย 1) ฅนสมบูรณ์ :
สร้างคุณค่าต่อตัวเอง องค์กร และสังคม 2) ธุรกิจ
สมบูรณ์ : สร้างมูลค่า ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และ 3) ชุมชนสมบูรณ์ : สร้างโอกาสเพื่อสังคม
ที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมีแผนแม่บทการพัฒนาที่
ยั่งยืนระยะ 5 ปี (2561 - 2565) ซึ่งพัฒนามาจาก
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งผลกระทบต่อ
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การดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น แผนการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริม
ให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดำเนิน
โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่บรรยากาศ ตลอดจนการสนับสนุนการเสริมสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
เป็นต้น

ขาดแคลนแรงงานผลิตในอนาคต บริษัทจึงกำหนด
มาตรการรับมือต่างๆ เช่น ศึกษาทำเลหรือที่ตั้ง
ที่อาจได้รับผลกระทบ มีการติดตามและกำหนดแผน
รองรับ กำหนดให้นำระบบ Semi Automation และ
Automation เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น
รวมถึงวางแผนการฝึกอบรมให้พนักงานในปัจจุบัน
มีความรู้ ทักษะในอาชีพแบบ Multi-skill เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ จึงมีการ
เฝ้าระวังความเสี่ยง เช่น การร้องเรียนจากการ
ส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือชำรุด
เสียหายระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งจัดให้มีทีม
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายต่างๆ
ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ มีการติดตาม
และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก
ในแง่ของความเป็นอัจฉริยะ ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการส่งเสริมการผลิต
รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น การมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
น้ำหนักเบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือทำจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและ
การพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบา
ความเสี่ยงด้านสังคม จากการที่ประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดการ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
กิจกรรมของบริษัทที่ได้ดำเนินงานเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายของ SDGs หลักๆ จะมุ่งเน้นไป
ในเรื่องการสนับสนุนด้านนวัตกรรมตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure” โดยส่งเสริมให้มี
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ 13 “Climate Action” ในการ
ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ได้
ดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและ
ลดภาวะโลกร้อน สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,923 ตัน และลดการ
ใช้พลังงานได้ถึง 3,166,373 kWh ต่อปี

การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand
4.0 เช่น 1) สร้างการรับรู้ให้กับพนักงานเกี่ยวกับ
ระบบ Automation ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
Industrial 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
บริษัทให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต 2) ศึกษาในเรื่องยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยียานยนต์
ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และศึกษาผลิตภัณฑ์
ที่มีน้ำหนักเบาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ซึ่งสามารถลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์ลงได้ 10 - 20%
จากน้ำหนักเดิม

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
8,299
ต้นทุนขาย
7,062
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,237
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
608
สินทรัพย์รวม
9,421
หนี้สินรวม
3,534
ส่วนผู้ถือหุ้น
5,887
EPS (บาท)
1.43
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.90
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
8,593
6,000
7,262
4,920
1,331
1,081
811
661
9,572
8,953
3,152
2,299
6,420
6,654
1.91
1.55
15.49
18.01

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
7.17

2560
9.12

2561*
10.74

10.64
4.08

13.18
2.75

14.72
4.97

คุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

ด้วยสภาพของธุรกิจที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากว่า 30 ปี
ของบริษทั เอส แอนด์ เจฯ ทีย่ งั คงยืนหยัดและเติบโตอย่างมัน่ คงในธุรกิจด้านความงาม
กุญแจดอกส�ำคัญที่เป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจก็คือนวัตกรรม
นวัตกรรมจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านอกเหนือไปจากการท�ำคุณภาพ
ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังสอดคล้องกับพัฒนาการของประเทศไทย
ที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดจากการรับจ้างผลิตไปสู่การใช้ปัญญา
หรือนวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจ กอปรกับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
หรือ SDGs ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญในประเด็นหลักๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐานทางธุรกิจ อาทิ เป้าหมายที่ 9 การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม รวมไปถึง
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป็นต้น
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
http://www.snjinter.com

ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตเครื่องส�ำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบ�ำรุงผิว
โคโลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและ
มาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลโดยดำเนิน
กิจกรรมทางสังคมที่ปราศจากการบังคับ มีส่วนร่วม
ต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากำไร เน้นความ
อยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มาจากกระบวนการทุก
ส่วนภายในองค์กร โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน ได้แก่ “ด้านเศรษฐกิจ” มุ่งเน้นการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค “ด้านสังคม” สรรหา
คัดเลือก พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง
ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และการดำเนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
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is my daily activities” ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรม
สินค้าใหม่ๆ ด้วยความเข้าใจลูกค้าอยู่เสมอเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้เกิด
คู่แข่งการผลิตในตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น บริษัทจึงต้อง
จัดหาพันธมิตรและช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ นอกจากนี้ ในการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันและความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส
เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เมื่อพบการทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

“ด้านสิ่งแวดล้อม” ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย รวมไปถึงการ
ประเมินผลกระทบและวางแนวทางป้องกันประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีความมุ่งมั่นให้องค์กรและธุรกิจ
มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงาน มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
ความเสี่ยงให้ประสบผลสำเร็จ และดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ได้แก่ ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ที่มีผู้สูงวัย
เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในประเภทของสินค้า
และบริการเปลี่ยนไป บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยพัฒนาที่สามารถ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมขององค์กร การกระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรมภายในองค์กรภายใต้แนวคิด “Innovation

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินโครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย
ที่ 4 “Quality Education” ได้แก่ “โครงการ
ห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ของเด็กและเยาวชนไทย กระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนและมีความคิดอยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่งสามารถต่อยอดมาเป็น
โครงการ “Science on Mobile” ที่เป็นความร่วมมือ
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Smart Science Teacher” โดยมีเป้าหมายผลิต
ครูวิทยาศาสตร์ 40 คนต่อปี จากการดำเนิน
โครงการดังกล่าว ส่งผลให้มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ “ Science On Mobile” จำนวน 1,228 คน
จาก 21 โรงเรียน มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมกกว่า 25%
(วัดผลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วม
โครงการ) และสามารถพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จากโครงการ “The Smart
Science Teacher” มากกว่า 40 คน จาก 19 โรงเรียน

แบบประชารัฐระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และโรงเรียน
ในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด
สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ได้ขยาย
เป้าหมายจาก 1 โรงเรียนเป็นมากกว่า 20 โรงเรียน
ต่อปี ทำให้เกิดการพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์
มากกว่า 400 คนต่อปี และทำให้เกิดโครงการ
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในการ
สอนแบบ active Learning เพื่อรองรับการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการ “The

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
5,253
ต้นทุนขาย
3,988
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,265
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
305
สินทรัพย์รวม
5,429
หนี้สินรวม
1,736
ส่วนผู้ถือหุ้น
3,404
EPS (บาท)
2.04
อัตรากำไร (ขาดทุน)
24.08
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,950
3,463
3,799
2,594
1,151
869
274
202
5,054
5,355
1,230
1,526
3,520
3,508
1.83
1.35
23.25
25.10

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
5.63

2560
5.30

2561*
5.55

9.24
5.26

7.93
5.45

9.31
5.22

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความยั่งยืนของโลก
เป็นหนทางเดียวที่จะท�ำให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตร่วมกัน
ทุกองค์กรจึงควรมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของโลกเป็นส�ำคัญ
SNC คือหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าระดับโลก
จึงให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
Sustainable Development Goals ด้วยเช่นกัน

172

SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
http://www.sncformer.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิต 4 สายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
ส�ำหรับรถยนต์ โดยเป็นส่วนประกอบของท่อทีท่ ำ� มาจากอะลูมเิ นียม และส�ำหรับรถจักรยานยนต์ โดยเป็น
ส่วนประกอบของพลาสติกและชิน้ เหล็ก 2) ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สำ� หรับเครือ่ งท�ำความเย็นทีท่ ำ� ด้วยทองแดง
ชิน้ ส่วนโลหะแผ่นขึน้ รูปและพลาสติก 3) รับจ้างผลิตและประกอบเครือ่ งปรับอากาศส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย
เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ และ 4) ผลิตเครือ่ งมือ/อุปกรณ์อตุ สาหกรรมทีใ่ ช้ในงานกลึง กัด เจาะ เจียน ตัด ชิน้ ส่วน
และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกส�ำหรับชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เอส เอ็น ซี มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง องค์กร ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึง
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล
ผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม:

สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการ
ดำเนินงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน 2) ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม: ปรับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท
ให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
อบรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
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เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัท ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
มีการวัดระดับความสามารถ (Competency) ของ
พนักงานผ่าน Radar Chart Diagram เพื่อสำรวจ
Competency gap ในการพัฒนาและนำไปวางแผน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตร SNC 9 Basic Needs เพื่อใช้
ฝึกอบรมบุคลากรแยกตามกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ และสร้างนวัตกรรม
ทางการผลิตเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม Zero Claim
ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ
มีการตรวจติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการรายงานปัญหาคุณภาพผ่าน Line Application
ทันทีหากพบปัญหาคุณภาพเพื่อป้องกันการ
หลุดรอดสู่ลูกค้า

Multi Skills และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ
คิดเชิงนวัตกรรมกับกระบวนการทำงาน รวมทั้ง
สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นวัตกรรม และ 3) ด้านการกำกับดูแลกิจการ:
สร้างความตระหนักรู้ถึงหลักปฏิบัติภายใต้การ
กำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการสร้างแนวทาง
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม
โปร่งใส ตลอดจนขยายผลสู่ห่วงโซ่อุปทานและ
ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ในภาวะปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจำวันและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้
ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าโดย
มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดการ
แข่งขันที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นคุณภาพ การตอบสนองที่
รวดเร็ว และราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทำให้รูปแบบ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
การผลิตสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
หากบริษัทไม่ศึกษาหาเทคโนโลยีวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ การ
รองรับการผลิตงานให้มีความหลากหลาย อาจทำให้
เสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจึงมีการจัดตั้งหน่วยงาน ผลิตชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นและการผลิตเครื่อง
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาและจัดหา ปรับอากาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
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นอกจากนี้ ยังมีสาร CFC ในสินค้าประเภทเครื่อง
ปรับอากาศก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทจึงต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ
ลดปริมาณการใช้สาร CFC ของภาครัฐ โดยกำหนด
นโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 13 “Climate
Action” ได้แก่ 1) ร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้า
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร
ทำความเย็นชนิดไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติที่ลดการ
ใช้ขวดพลาสติกโดยใช้ขวดที่ออกแบบพิเศษให้
สามารถนำไปเติมน้ำได้ฟรี 2) พัฒนากระบวนการ

ผลิตให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การเชื่อมชิ้นงาน
โลหะด้วย Clucking Process ที่ไม่ต้องใช้พลังงาน
ความร้อนในการเชื่อมชิ้นงาน และการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการผลิตแทนการใช้
พลังงานไฟฟ้า และ 3) ปลูกฝังค่านิยมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรให้กับพนักงาน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการรณรงค์การลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
เช่น โครงการ Care the Bear ในการจัด ECO
Event เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
7,468
ต้นทุนขาย
6,503
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
965
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
402
สินทรัพย์รวม
5,220
หนี้สินรวม
2,489
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,515
EPS (บาท)
1.40
อัตรากำไร (ขาดทุน)
12.92
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
7,527
5,211
6,640
4,494
887
717
401
358
4,859
4,816
2,026
1,916
2,652
2,722
1.38
1.24
11.79
13.75

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
5.34

2560
5.29

2561*
6.76

16.43
6.00

15.53
6.43

18.16
6.43

คุณราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พนักงานทุกคน คือ ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมแห่งความยั่งยืน
เพื่อมุ่งไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
ที่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รากฐานส�ำคัญของพนักงานทุกคนที่จะน�ำไปสู่
การขยายผลสร้างแนวร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทให้ ไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน ได้แก่
ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความเป็นผู้บุกเบิก และความเป็นหนึ่งเดียวกัน
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TSTH

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก
http://
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัททาทาได้ดำเนินธุรกิจบนเส้นทาง
แห่งความยั่งยืนด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนรากฐานของค่านิยมหลัก
ของทาทา 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้บุกเบิก
คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความเป็นหนึ่งเดียว และ
ความรับผิดชอบ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยอ้างอิง
เกณฑ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เป็นสากล อาทิ
GRI และ UN Sustainable Development Goals
พร้อมทั้งจัดวางโครงสร้างการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ได้แก่ 1) คณะกรรมการหลัก (Sustainable

Development Core Committee) ซึ่งให้ความสำคัญ
กับการกำหนดและทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืน
กำหนดกลยุทธ์ ดัชนีชี้วัดผลงานที่สำคัญ ตลอดจน
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
และ 2) ทีมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Working Team)
ซึ่งให้ความสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปจัดทำแผน
การดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่มี
ความสำคัญด้านความยั่งยืนจะได้รับการตอบสนอง
และประสบผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดผลงานที่สำคัญ
และเป้าหมายที่กำหนดไว้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงในมิติสังคมด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในด้านการ
จัดการอัตรากำลังพล และการรักษาบุคลากรกลุ่ม
ศักยภาพและกลุ่มแรงงานที่มีทักษะให้อยู่กับองค์กร
ในระยะยาว ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงาน
จะอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอกเพื่อศึกษาด้านการวางแผนกำลังพล
กำหนดกำลังพลสำรองเพื่อรองรับความต้องการ
กำลังพลวิศวกร เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรจากภายใน จัดทำโครงการพัฒนา
ผู้นำเพื่ออนาคต “LOT” (Leaders of Tomorrow)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเติบโตในหน้าที่
การงานได้อย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงในมิติสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมซึ่ง
เป็นผลจากภาวะโลกร้อน ทำให้บริษัทยกระดับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดลำดับ
ความสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้

ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลด้วยการกำหนดการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ได้แก่ นำเศษเหล็ก
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทั้งหมด ให้ความสำคัญ
ต่อดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2 Emission) ในการวัดผลเพื่อควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรน้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการปล่อยน้ำทิ้งเป็นศูนย์
(Zero Discharge) การจัดการขยะและกากของเสีย
ได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้มากที่สุด
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ที่ 13 “Climate Strategy” โดยกำหนดให้มีการ
ติดตามและตรวจวัดในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
มีการรายงานผลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น รายงานอัตราการปล่อยมลภาวะจากโรงกำจัด
ฝุ่น อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
กากของเสีย ซึ่งมีผลดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
เป็นต้น มีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
(EIA) โดยลงทุนปรับปรุงระบบ เช่น โครงการ
ปรับปรุงระบบดูดฝุ่นที่เตาหลอม (Fume Plant)
เพื่อให้ฝุ่นบริเวณหน้าเตาหลอมลดลง โครงการ
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ติดตั้งระดับวัดมลพิษออนไลน์จากปล่องเพื่อให้
ทราบทันทีกรณีมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
เป็นต้น จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพลังงานให้
เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับพลังงานที่ประกาศใช้
และให้พนักงานร่วมทำการค้นหาและแก้ไขจุดที่
เกิดความบกพร่อง ลดการรั่วไหล และหลีกเลี่ยง
การใช้พลังงานเกินความจำเป็นโดยการพัฒนา
ศักยภาพของเครื่องจักรผ่านโครงการบำรุงรักษา
ทวีผล เพื่อปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุน
เพื่อใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติแทน
น้ำมันเตา การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
(Solar Roof) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล และอยู่ในระหว่างดำเนินงาน
เพิ่มเติมที่ระบบควบคุมเตาอบเหล็กแท่ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับกระบวนการ
รีดเหล็ก เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
19,701
ต้นทุนขาย
17,745
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,956
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
214
สินทรัพย์รวม
12,937
หนี้สินรวม
4,172
ส่วนผู้ถือหุ้น
8,778
EPS (บาท)
0.03
อัตรากำไร (ขาดทุน)
9.93
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 มีนาคม
2560
2561*
22,246
11,265
20,675
10,787
1,572
477
455
107
12,673
12,848
3,446
3,516
9,241
9,346
0.05
0.01
7.06
4.24

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
1.09

2560
2.04

2561*
0.94

2.47
N/A

5.05
N/A

4.62
N/A

BWG

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / บริการเฉพาะกิจ
http://www.betterworldgreen.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพ
และฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บ�ำบัดน�้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนและวัตถุดิบทดแทน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการ
ความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท กล่าวคือ
การทำธุรกิจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุด รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างสมดุล ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้
แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในบริษัท
มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดแนวทาง

การดำเนินงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ ให้เชื่อมโยงกับความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
งานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชน
สัมพันธ์โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) บริษัท
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำธุรกิจ
ด้านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจรมาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้แก่ เป้าหมายที่ 7 “Affordable and Clean
Energy” เป้าหมายที่ 9 “Industry, Innovation and
Infrastructure” โดยกำหนดแผนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การนำ
กากอุตสาหกรรมภายในหลุมฝังกลบประเภทกาก
อุตสาหกรรมไม่เป็นอันตรายมาปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

กำหนดให้มีการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนา
การทำงาน ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระเบียบปฏิบัติงานการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการใช้งาน
และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้าน รวมถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการส่งเสริมให้มี
การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,818
ต้นทุนขาย
1,028
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
790
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
352
สินทรัพย์รวม
5,451
หนี้สินรวม
1,935
ส่วนผู้ถือหุ้น
3,058
EPS (บาท)
0.10
อัตรากำไร (ขาดทุน)
43.44
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
2,028
1,707
1,275
1,074
753
634
253
234
5,947
6,261
2,243
2,403
3,148
3,271
0.07
0.06
37.14
37.11

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
19.24

2560
12.37

2561*
13.66

13.17
1.84

8.16
2.83

9.55
2.50

DRT

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
http://www.dbp.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนัง ฝ้า ไม้สังเคราะห์ และอิฐ
มวลเบา รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการ
ถอดแบบและติดตัง้ หลังคา ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas)
และตราเจียระไน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้าน
วัสดุก่อสร้างและบริการ” บริษัทยึดมั่นในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน “สำหรับคนตราเพชร” ปลูกฝังให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง “สำหรับสังคมตราเพชร” ดูแล
ให้มีความสงบสุข และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย

“สำหรับชุมชนตราเพชร” ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเรียนรู้ให้คนใน
ชุมชน โดยการนำความรู้ไปพัฒนาให้คนในชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ “สำหรับสิ่งแวดล้อมตราเพชร”
โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมใน
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติไปพร้อมกับดำเนินธุรกิจด้านวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 1 “No Poverty” เพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
โดยบริษัทสนับสนุนสินค้าและวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเพื่อจัดทำโครงการ
“ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับ
การมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา ไม้เชิงชาย และ
อิฐมวลเบา ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน เยาวชน
และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดสระบุรี รวมทั้ง
นักศึกษามูลนิธิพระดาบส เพื่อสร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านวัสดุ
ก่อสร้างไปใช้ในการประกอบธุรกิจตามสายงานต่อไป

การประหยัดพลังงาน เพื่อให้ทุกกระบวนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญ
กับการลดภาวะโลกร้อนหรือลดภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง เช่น การดำเนินโครงการนำไอน้ำ
และพลังงานความร้อนส่วนเกินกลับไปใช้ใหม่
ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา โดยเพิ่มโปรแกรมควบคุม
การใช้ระบบ Steam Transferring เพื่อนำไอน้ำ
ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ โครงการ
นำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียกลับมาอุ่น
น้ำป้อนเข้าเครื่อง Boiler โดยการติดตั้งอุปกรณ์
Economizer เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ต้อง
สูญเสียทางปล่องระบายความร้อนกลับมาใช้อุ่นน้ำ
ที่ป้อนเข้าเครื่อง Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG
ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายความร้อน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,118
ต้นทุนขาย
3,023
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,096
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
392
สินทรัพย์รวม
3,238
หนี้สินรวม
1,342
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,896
EPS (บาท)
0.39
อัตรากำไร (ขาดทุน)
26.60
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,171
3,362
3,031
2,478
1,141
884
412
335
3,017
3,071
1,023
1,082
1,995
1,988
0.43
0.35
27.35
26.30

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
9.42

2560
9.84

2561*
9.94

18.58
5.31

21.16
5.26

21.44
6.55

HTC

บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.haadthip.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำอัดลมซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา - โคลา
คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้ผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า โคคา - โคลา แฟนต้า
สไปร์ท และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา - โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้มินิท เมด
เครื่องดื่มอควาเรียส และน�้ำดื่มน�้ำทิพย์ มีขอบเขตจ�ำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการ
ที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่น
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลูกฝัง
ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการช่วยกันลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติ
สากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
จากการประเมินและจัดลำดับความสำคัญ
ความเสี่ยงด้าน ESG บริษัทได้ดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจาก “การใช้พลังงานและการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ” บริษัทใช้ทรัพยากรด้าน
พลังงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ กลุ่มพลังงานหลัก
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ที่ใช้คือ ไฟฟ้า รองลงมา คือ น้ำมันเตาและก๊าซ LPG
ในรถยก บริษัทคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนด
เป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วย
การผลิต และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ได้เช่นกัน โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำไปสู่การ
พัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 1,115.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี และบริษัทได้การรับรองเครื่องหมายคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 24 ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม “น้ำทิพย์ คิดมาเพื่อโลก” ด้วยรูปลักษณ์
และแนวคิดใหม่ที่มากกว่าน้ำดื่ม ใช้นวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์พีอีทีเบาพิเศษ ผลิตโดยเครื่องจักรใหม่
เทคโนโลยีสูง ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบ
พลาสติกลดลงถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
แบบเดิม นับเป็นบรรจุภัณฑ์พีอีทีน้ำหนักเบาที่สุด
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ในประเทศไทย รวมทั้งสามารถบิดตัวขวดได้เมื่อ
บริษัทมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุ ดื่มหมด เพื่อช่วยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพ
เป้าหมาย SDG ที่ 13 “Climate Action” ผ่าน ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
5,704
ต้นทุนขาย
3,935
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,769
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
241
สินทรัพย์รวม
4,708
หนี้สินรวม
2,235
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,473
EPS (บาท)
1.21
อัตรากำไร (ขาดทุน)
31.01
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
5,671
4,325
3,836
2,870
1,835
1,455
283
198
4,609
4,678
1,944
2,014
2,665
2,664
1.42
0.99
32.35
33.64

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
4.21

2560
4.98

2561*
4.56

10.00
1.32

11.03
3.22

9.74
6.62

IRC

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
http://www.ircthailand.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก - ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มี
คุณภาพสูง มาตรฐานโลก
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท
เริ่มจากการมี IRC DNA ซึ่งประกอบด้วยบริษัท
ของเรา วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและห่วงโซ่อุปทาน
ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ธุรกิจ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผ่านแผนดำเนินงาน 4 แผนสำคัญ ได้แก่ 1) การวิจัย
และพัฒนา 2) ความพึงพอใจและความสัมพันธ์
กับลูกค้า 3) คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้ 4) กระบวนการผลิต

และการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย 3Rs
และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate Change) : บริษัทคิดค้นวิจัย
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสูตรการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันผลิตยาง
สูตรออร์แกนิก โดยการปรับสูตรการผลิตยาง
คอมปาวน์ที่ใช้ “น้ำมันเรพซีด” หรือ “น้ำมันคาโนลา”
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พื้นที่ที่ขาดแคลนผ่าน “โครงการสหกรณ์คลอง
ปาง” เพื่อส่งเสริมการจัดการผลิตยางแผ่นรมควัน
อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามแบบสากล สามารถ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้นำส่งยางแผ่นรมควัน
คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ขีดความสามารถของชาวสวนยางไทยไปสู่ตลาด
โลก โดยบริษัทส่งเสริมให้ความรู้แก่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่
ขั้นตอนการรับน้ำยางจากเกษตรกร กระบวนการ
ผลิต และแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควัน จนถึง
กระบวนการคัดแยกเกรดยาง สนับสนุนการพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน รวมถึงให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพแผ่นยางรมควันให้ได้คุณภาพ
นอกจากนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสืบค้น
ย้อนกลับ หรือ Traceability System ของน้ำยาง
จากทางสหกรณ์ฯ ทำให้รู้แหล่งที่มาของน้ำยาง
เป็นหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกสวนยางพารา
อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

แทนการใช้น้ำมันอโรมาติกสังเคราะห์ ซึ่งการใช้
น้ำมันเรพซีดนี้ส่งผลให้ยางมีคุณสมบัติในการ
คงสภาพเมื่อเผชิญกับความร้อนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่อสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น โดยใช้ในการผลิต
ท่อยางระบายอากาศที่ใช้ในรถยนต์ประเภทต่างๆ
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดของเสีย ช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ยางปูพื้นสนามกีฬา เป็นการ
นำเอาของเสียจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
บางส่วนมาผลิต เป็นต้น
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินโครงการที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่ 1 “No Poverty” เป้าหมายที่ 2
“Zero Hunger” และเป้าหมายที่ 10 “Reduced
Inequality” โดยขยายการลงทุนจากในเมืองไปยัง

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,955
ต้นทุนขาย
4,028
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
927
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
514
สินทรัพย์รวม
4,272
หนี้สินรวม
1,072
ส่วนผู้ถือหุ้น
3,201
EPS (บาท)
2.57
อัตรากำไร (ขาดทุน)
18.70
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 30 กันยายน
2560
2561*
5,233
4,167
4,466
3,561
767
606
424
287
4,632
4,855
1,215
1,321
3,417
3,534
2.12
1.43
14.65
14.54

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
10.27

2560
7.95

2561*
6.82

16.94
4.47

12.81
3.56

11.40
4.18

NYT

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.namyongterminal.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�ำเข้ารถยนต์แบบครบวงจร
โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นท่าเรือน�้ำลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบ
วงจรคือ 1) การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ขนถ่ายสินค้า
จากพื้นที่จอดพักเข้ามายังพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือ เป็นต้น และ 2) การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า
และคลังสินค้า
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทจัดให้มีคณะทำงานเพื่อการบริหาร
ความยั่งยืนองค์กร (Corporate Sustainability
Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดกรอบ
การทำงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนโดยคำนึง
ถึงลักษณะของธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากลนับแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล

กิจการที่ดี สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงและรักษามาตรฐาน
การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งและ
ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อให้บริการจัดการส่งสินค้าไปสู่
ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีความเสี่ยงจากการพัฒนาขีดความ
สามารถบุคลากรในองค์กรไม่ทันต่อการดำเนิน
ธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต โดยกำหนด
แผนงานระยะสั้น (ปี 2561) ให้มีการเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี
การบริหารจัดการต้นทุนเบื้องต้นให้แก่พนักงาน
ทุกวิชาชีพ (Finance for Non-Finance Training)
และแผนงานปี 2561 - 2563 ซึ่งยังคงเน้นการสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานเชิงรุกโดยคำนึงถึงลักษณะ
พฤติกรรมการทำงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Y)
ตามผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และ
เน้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 9 “Industry, Innovation
and Infrastructure” โดยกำหนดกลยุทธ์ภายใต้
หลักการ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด เน้นการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม และ 2) การสร้าง
ธุรกิจหรือบริการใหม่ให้เป็นนวัตกรรมและแตกต่าง
ไปจากธุรกิจเดิม เช่น การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของพนักงานภายใต้โครงการ “peoplewin”
เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติ ระบบ
การลา และการประเมินผลงาน ซึ่งทำให้ได้ข้อมูล
แม่นยำ และตอบสนองต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานในปี 2561 - 2563 คือ
สร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการคิดค้น
นวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,381
ต้นทุนขาย
745
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
637
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
390
สินทรัพย์รวม
4,380
หนี้สินรวม
643
ส่วนผู้ถือหุ้น
3,737
EPS (บาท)
0.63
อัตรากำไร (ขาดทุน)
46.08
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,373
1,060
764
576
610
484
389
315
4,357
4,315
603
583
3,754
3,731
0.31
0.25
44.39
45.70

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
27.34

2560
27.33

2561*
28.75

10.41
4.51

10.38
5.08

N/A
5.77

PM

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.premier-marketing.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่
ขนมขบเคี้ยว อาหารและเครื่องดื่ม ลูกอม ยาและอาหารเสริม ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน
และมีบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น “ปลาสวรรค์ทาโร”
ปลาทูน่าและอาหารทะเลส�ำเร็จรูป ผลิตและจ�ำหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก “ตราคิงส์ คิทเช่น”
อาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็งตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงให้บริการห้องเย็น รวมถึงด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ธุรกิจ
ก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยคำนึง
ถึงผลกระทบจากการดำเนินงานในทุกกระบวนการ
ซึ่งจะต้องเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไป
ถึงการดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว มุ่งเน้นการส่งมอบ
คุณค่า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และสามารถส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตและนำเสนอสินค้า

ที่มีคุณค่าพร้อมส่งมอบถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้กลยุทธ์ “สร้างความสำเร็จร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” คือ 1) ส่งมอบคุณค่าของการสร้างสรรค์
(The Value of Creation) 2) ส่งมอบคุณค่าของการ
เข้าถึง (The Value of Accessibility) 3) ส่งมอบ
คุณค่าของการใส่ใจ (The Value of Attention)
และ 4) ส่งมอบคุณค่าของการดูแล (The Value
of Caring)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อันเนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ (Digital transformation)
ประกอบกับบริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคซึ่งมีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น บริษัท
จึงนำเทคโนโลยีดิจัลทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ
ทำงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รับรู้ข้อมูลได้ทัน
เวลาและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ โดยใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ดิจิทัล
ภายใต้แนวคิด “Simple Faster Better Sustainable”
เช่น โครงการ On hand เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ระบบตรวจเช็กและบันทึกสินค้าขาด (Out of Stock)
สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้ทันเวลาและลด
ขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทผสานเป้าหมาย SDGs เป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อการสร้างความสมดุล
ระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม สู่ความสำเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนเป้าหมาย
ที่ 13 “Climate Action” ในโครงการ “โลกสวย
ด้วยมือเรา” โดยกำหนดเป็นเป้าหมาย (KPI)
ของกระบวนการทำงาน คือ มีการใช้พลังงาน
ลดลง 5% ผ่านการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
LED และการติดตั้งแผงโซล่ารูฟ เพื่อลดปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตลอดจนเพิ่มอายุ
การใช้งานหลอดไฟฟ้า และปริมาณการใช้กระดาษ
ลดลง 5% ผ่านการปรับวิธีการทำงานต่างๆ

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,053
ต้นทุนขาย
2,933
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,120
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
345
สินทรัพย์รวม
2,559
หนี้สินรวม
786
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,773
EPS (บาท)
0.58
อัตรากำไร (ขาดทุน)
27.64
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,186
3,291
3,056
2,366
1,130
925
508
272
2,553
2,424
834
848
1,715
1,576
0.84
0.45
27.00
28.11

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
8.45

2560
11.70

2561*
8.19

19.51
6.52

29.13
7.32

21.05
9.20

SCG

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
http://www.sahacogen.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบพลังความร้อนร่วมซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง จ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำให้กับโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ศรีราชา
และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ไปสู่องค์กรที่
ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์
“เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย” โดยจัดกลุ่มนโยบายที่มุ่งไป
สู่ความยั่งยืนเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ด้านการกำกับ
กิจการและจริยธรรมองค์กร มีกลยุทธ์ที่สำคัญ
คือ การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้าง
จิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีระบบตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์หลัก คือ การหลอมรวม
ทุกนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต
และการแสวงหาพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาจส่งผลต่อภาวะการขาดแคลน
น้ำดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าและ
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ไอน้ำ การขาดแคลนน้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิต
หยุดชะงัก โรงไฟฟ้าในกลุ่มสหโคเจนมีนโยบาย
บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ
ดังนี้ 1) โรงไฟฟ้า - ศรีราชา จัดทำสัญญาซื้อขาย
น้ำดิบระยะยาว และจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรอง
อีกแหล่งหนึ่ง และจัดสร้างบ่อและระบบรับน้ำดิบ
ขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในโรง
ไฟฟ้าและเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตของโรงไฟฟ้า
2) โรงไฟฟ้า - ลำพูน จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบ
ระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า และ
3) โรงไฟฟ้า - กำแพงเพชร มีการจัดสร้างบ่อน้ำดิบ
ขนาดใหญ่และได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำจากโครงการ
ชลประทานกำแพงเพชร

ในโครงการ “ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ” บริเวณ
ป่าต้นน้ำในตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ตามนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยภาครัฐได้จัดสรรพื้นที่ในแปลงปลูกป่าทดแทน
ให้ประชาชนมีที่ทำกิน และบริษัทจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดหากล้าไม้ไผ่ให้ประชาชนนำไป
ปลูกเสริมในแปลงปลูกป่าทดแทนของทางราชการ
รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก และการ
ขยายพันธุ์ไผ่ เพื่อสร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้จาก
ผลผลิตของไม้ไผ่และสร้างอาชีพที่มั่นคง ในขณะที่
บริษัทเองก็มีความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบสำรอง
สำหรับการผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านกัมมันต์
โดยในกระบวนการดังกล่าวเปิดโอกาสให้วิสาหกิจ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
เป้าหมายที่ 3 “Good Health and
Well-being” เป้าหมายที่ 15 “Life on Land”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
3,965
ต้นทุนขาย
3,398
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
165
สินทรัพย์รวม
6,831
หนี้สินรวม
4,386
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,390
EPS (บาท)
0.17
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.31
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,027
3,095
3,386
2,677
641
419
299
176
7,159
7,093
4,544
4,441
2,556
2,589
0.31
0.18
15.92
13.53

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561

193

2559
4.14

2560
7.42

2561*
5.67

6.94
2.05

12.10
2.89

8.74
3.26

SYNTEC

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
http://www.synteccon.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
โดยให้บริการตั้งแต่งานวางรากฐานจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สถานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุน
การดำเนินงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการ สิ่งแวดล้อม
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่หยุดนิ่งที่
จะพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและเรียนรู้เทคโนโลยี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ทันสมัย พร้อมมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ความสำคัญกับ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
การดำเนินงานเพื่อสังคม ซึ่งมิได้จำกัดอยู่เฉพาะ
ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
บุคลากรภายในแต่ยังรวมถึงสังคมภายนอก ได้แก่ ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท
คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สภาพสังคมโดยรวมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่อยู่
อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึง ในวัยแรงงานเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเตรียมพร้อม
ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบ รับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ขยาย
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อายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และพิจารณา
การจ้างงานต่อไปเรื่อยๆ ในกรณีที่พนักงานยังคงมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคน
ในวัยทำงานและช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 2) นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินการและ
การบริหารงานก่อสร้างให้มากขึ้น เพื่อลดการ
พึ่งพาแรงงานก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศึกษาในสาขาก่อสร้าง
และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัด
เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา
พิษณุโลก สุโขทัย และนครสวรรค์ เป็นต้น บริษัท
มุ่งหวังการขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกล
ได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้ และเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อร่วมกับชุมชนและสังคมในการสร้างบุคลากร
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
ที่มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบการจ้างงานของ
บริษัทจัดทำโครงการ “เรียนจบมีงานทำ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการ
กับ SYNTEC” ซึ่งสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 10 ขาดแคลนแรงงานของบริษัท และลดอัตราการ
“Reduce Inequalities” ซึ่งบริษัทดำเนินโครงการ ว่างงานของประเทศในระยะยาว
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
7,843
ต้นทุนขาย
6,388
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,455
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
870
สินทรัพย์รวม
9,523
หนี้สินรวม
4,721
ส่วนผู้ถือหุ้น
4,245
EPS (บาท)
0.54
อัตรากำไร (ขาดทุน)
18.55
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
9,065
5,084
7,132
4,111
1,933
973
1,008
505
9,931
9,978
4,367
4,082
5,023
5,325
0.63
0.32
21.32
19.13

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
10.84

2560
11.01

2561*
9.56

22.66
2.12

21.76
2.70

14.75
5.74

TSC

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
http://www.thaisteelcable.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ
ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้
จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างความเป็นอยู่
ที่ดีของสังคมและชุมชน โดยมีกลยุทธ์หลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ได้แก่ 1) การเติบโต
ทางธุรกิจ โดยการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก
รวมถึงการพัฒนาตลาดใหม่ๆ ตลอดจนยกระดับ
และสานความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

3) การดำเนินงานที่เป็นเลิศจากการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการจัดการในองค์กร การพัฒนา
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) การบริหารจัดการบุคลากรและ
กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ภารกิจของบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk) ดังนี้
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1) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)
เป็นทางเลือกใหม่ที่นำมาสู่การปรับตัวครั้งใหญ่
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าจะ
ยังคงใช้สายควบคุมยานยนต์ของบริษัทแต่จำนวน
ที่น้อยลง ทั้งนี้ บริษัทศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม่ำเสมอ
และนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์
กับยานยนต์ในอนาคต
2) Digital Transformation กระบวนการ
ที่นำเอา Digital Technology มาปรับใช้ในสาย
การผลิตเพื่อลดปัญหาคุณภาพ ลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัท
สนับสนุนให้ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิต
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำทักษะความรู้
มาคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจน
การออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนำ
หุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทส่งเสริมมุ่งมั่นและให้ความสำคัญ
กับภาวะโลกร้อนโดยมีการจัดทำ Carbon Footprint
Organization ตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาขึ้น
พร้อมทั้งดำเนินโครงการลดการใช้พลังงาน ได้แก่
เปลี่ยนมอเตอร์จาก Induction motor เป็น Servo
motor ในเครื่องฉีดพลาสติก เปลี่ยนพัดลม HVLS
Fan ที่เครื่อง Blower ภายในโรงงาน เพื่อลด
ความร้อนจากการปล่อยลมระบายความร้อน
ลดการใช้ LPG ในกระบวนการหลอมละลาย รวมทั้ง
ใช้ Solar Rooftop ที่เน้นการนำพลังงานทดแทน
ที่ยั่งยืน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ภายในบริษัท อีกทั้งยังเป็น
พลังงานสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวของบริษัทเพื่อเป็นการ
สนับสนุนเป้าหมายที่ 13 “Climate Action”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
2,828
ต้นทุนขาย
2,321
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
507
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
144
สินทรัพย์รวม
2,791
หนี้สินรวม
1,141
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,650
EPS (บาท)
0.56
อัตรากำไร (ขาดทุน)
17.35
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 30 กันยายน
2560
2561*
2,724
3,107
2,252
2,509
473
598
137
251
2,751
2,487
1,112
803
1,639
1,684
0.53
0.97
17.93
19.25

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
4.98

2560
5.99

2561*
7.99

8.34
4.55

10.59
6.15

14.89
6.20

TTCL

บริษัท ทีทีซีแอล จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
http://www.ttcl.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (EPC) ธุรกิจของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างและให้บริการ และ 2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
นำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน บริษัทได้ดำเนินการ
ภายใต้แนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) มิติเศรษฐกิจ
(รวมบรรษัทภิบาล) : รักษาความเป็นผู้นำในการ
ให้บริการ Integrated EPC แบบครบวงจร และ
ดำเนินการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในและ

ต่างประเทศ 2) มิติสิ่งแวดล้อม : ให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
แบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มิติสังคม : มุ่งสร้าง
บุคลากรคุณภาพ และให้ความสำคัญกับชุมชน
และสังคมรอบๆ โครงการก่อสร้างที่บริษัทได้
ดำเนินการอยู่เสมอ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทติดตามประเมินและกำหนดแนวทาง
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอ
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งบริษัทได้นำระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) มาประยุกต์ใช้
เพื่อควบคุมดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนผ่านมาตรการ
ต่างๆ เช่น การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Aspect Assessment) การจัดทำ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น
คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การเกิดเสียงรบกวน
รวมทั้งควบคุมให้การจัดการขยะและของเสียจาก
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเพื่อ
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชนท้องถิ่น
และสังคม โดยแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 “No Poverty” คือ โครงการจ้างงาน
ชุมชนรอบโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนในชุมชน ผู้รับเหมา และผู้ประกอบการ
พร้อมยังสร้างอาชีพที่ดีให้กับคนในชุมชน เช่น
จัดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามาขายอาหารให้กับ
พนักงาน เป็นต้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องย้าย
ถิ่นฐาน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
20,024
ต้นทุนขาย
18,544
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,481
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
400.10
สินทรัพย์รวม
25,812
หนี้สินรวม
19,471
ส่วนผู้ถือหุ้น
5,287
EPS (บาท)
0.71
อัตรากำไร (ขาดทุน)
7.40
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
10,447
5,282
9,595
4,742
852
541
52.56
(43.66)
23,865
22,829
19,770
18,444
4,082
4,384
0.09
(0.08)
8.15
10.23

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
1.97

2560
0.48

2561*
(0.79)

7.61
2.72

1.12
2.44

(2.22)
N/A

5
กลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

คุณณฤทธิ์ เจียอาภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซีเฟรชยึดมั่นในการรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ
ภายใต้แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งให้ความส�ำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เราเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
จะท�ำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
อย่างไรก็ดี การจะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐานส�ำคัญที่มาจากความเชื่อ ความมุ่งมั่น
การสนับสนุนและปฏิบัติจากผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซีเฟรชทุกคน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุผลด้านความยั่งยืน
สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs
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CFRESH

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.seafresh.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลัก
ส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix,Thai Chia, Go-Go
และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผ่านค่านิยมหลักคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
“SUCCESS” ดังนี้ S-Shareholders (ผู้ถือหุ้น):
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
U-Ultimate Results (ผลสัมฤทธิ์): บริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยทุกหน่วยงานต้อง

บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนธุรกิจ C-Customers (ลูกค้า): สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด C-Corporate Risk
Management (การจัดการความเสี่ยงองค์กร):
จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจตามมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป E-Employees (ทรัพยากรบุคคล):
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
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การทำงานที่ดีและเต็มศักยภาพ S-Suppliers
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ): คัดเลือกผู้ขายที่มีความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางที่สอดคล้องกับ
บริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุดร่วมกัน S-Society
and Environment (สังคมและสิ่งแวดล้อม):
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตามมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานการ
จัดการพลังงาน ISO50001 เช่น ลงทุนและปรับปรุง
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง นำระบบไบโอแก๊สมาใช้ร่วมกับระบบ
Reverse Osmosis ในการบำบัดน้ำเสีย
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) บริษัท
ให้ความสำคัญและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร มีการกำกับดูแล
การดำเนินงานไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยกำหนดข้อบังคับให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง
และผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานไม่ใช้แรงงานเด็ก
ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ใช้แรงงานหญิงมีครรภ์
ในงานที่อาจเป็นอันตราย ไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือ
ไม่ใช้งานที่แรงงานไม่สมัครใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate
change) เช่น น้ำท่วม พายุ ภัยแล้ง อาจส่ง
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัททั้งในโรงงาน
พนักงาน การขนส่ง ฟาร์มกุ้ง ฯลฯ บริษัทจึงให้ความ
สำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการด้านห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งทีมงาน Supply Chain
Development ใช้หลักการ Creating Shared Value
(CSV) เพื่อถ่ายทอด Know-how ที่บริษัทมีความรู้
ความชำนาญสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่าง
ต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทสนับสนุนเป้าหมายที่ 2 “Zero Hunger”
และเป้าหมายที่ 12 “Responsible Consumption
and Production” โดยมีการดำเนินการ
ที่สำคัญ เช่น
1) การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของบริษัท
จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Aquaculture
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Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่เคร่งครัดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีการจ้างงานที่เป็นธรรม สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่เน้นพัฒนากระบวนการ
ผลิตอย่างยั่งยืน โดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2) การพัฒนากระบวนการผลิตตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหารขั้นสูงจาก BRC Global
Standard มาตรฐานดังกล่าวใช้ในการรับรองระบบ
การผลิตที่ครอบคลุมในด้านการจัดการคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ สุขลักษณะในการผลิต และความ
ปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจนถึง
มือผู้บริโภค
3) การลดขยะอินทรีย์ (เช่น หัวกุ้ง และ
เปลือกกุ้ง) จากกระบวนการผลิตสินค้า โดยบริษัท
ได้มีการนำหัวกุ้งและเปลือกกุ้งจากกระบวนการผลิต
ไปผลิตเป็นกุ้งป่นอบแห้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรส
ในอาหารสำหรับมนุษย์และส่วนที่เหลือได้นำไป
จำหน่ายสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
7,587
ต้นทุนขาย
6,498
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,089
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
258
สินทรัพย์รวม
5,001
หนี้สินรวม
2,755
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,004
EPS (บาท)
0.56
อัตรากำไร (ขาดทุน)
14.36
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
7,495
6,079
6,583
5,454
912
625
(8.14)
29
5,616
5,152
3,449
3,047
1,870
1,885
(0.02)
0.06
12.17
10.28

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.38

2560
(0.11)

2561*
0.47

12.68
6.92

(0.42)
4.38

3.29
N/A

คุณสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
กรรมการผู้อ�ำนวยการ

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว จนสามารถปรับตัว
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งได้น�ำ SDGs มาทบทวนการด�ำเนินงาน
ในการขจัดหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ซึ่งถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจที่สนองต่อ SDGs
อันเป็นรากฐานส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจ
มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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SSSC

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก
http://www.ssscth.com

ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ 1) ผลิตชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การตัดเหล็กจ�ำหน่าย
และการรับจ้างตัดเหล็ก 2) ผลิตชิน้ ส่วนวัสดุกอ่ สร้าง เช่น โครงสร้างอาคาร เป็นต้น และ 3) ผลิตภัณฑ์
ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น แปรรูปท่อเหล็ก เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยบูรณาการตามมาตรฐานสากลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 เล่ม
1 - 2556 โดยมีการบริหารจัดการและดำเนินงานที่
คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรม ให้บริษัทมีความมั่นคงและเติบโตได้
อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความ
ไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อม บริษัทมีการดำเนินงาน
ดังนี้ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วย
การสร้างจิตสำนึก ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
2) เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย
3) พัฒนาการบริหารแบบองค์รวมและเชิงระบบ
ในการนำองค์กร การวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม
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และการปรับปรุง รวมถึงระบบสารสนเทศให้
มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และ
เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กร คือ “พัฒนาองค์กรให้สมดุลมั่นคง ยั่งยืน
และมีความสุข”

โครงการจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply
Chain De-carbonization) เพื่อให้เกิดผลิตภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการ
ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายไปสู่ระบบ
การจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานเมื่อเดือนธันวาคม 2560
ที่ผ่านมา

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บริษัทจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม
สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานกับพนักงาน
ทุกคนเมื่อเกิดเหตุขึ้นในบริษัท เพื่อควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวบุคคลน้อยที่สุด
พร้อมทั้งจัดอบรมแผนป้องกันน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทจัดทำ “โครงการ Pallet เหล็กทดแทน
Pallet ไม้” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย
ที่ 15 “Life on Land” บริษัทดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนี่อง โดยขยายผลต่อไปยังลูกค้าโดยสนับสนุน
และชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนมาใช้ Pallet เหล็ก
แทนการใช้ Pallet ไม้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไม้
ซึ่ง Pallet เหล็กนี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้
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เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการ
ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น จัดให้มีระบบการทำงานที่
มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทำงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีการจ้างงาน
ที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ มีการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน คำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน
สิทธิในการทำงาน และให้อิสระในการเข้าร่วม
กิจกรรม

ตามความต้องการ บริษัทสามารถทำข้อตกลงกับ
ลูกค้าในการใช้ Pallet เหล็กได้ร้อยละ 90 ของการ
ใช้ Pallet ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทสามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรไม้ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนเป้าหมายที่ 5
“Gender Equality” และเป้าหมายที่ 10 “Reduced
Inequalities” โดยยึดหลัก “การให้ความเป็นธรรม
ความเสมอภาคกับพนักงาน และการให้โอกาส
ในการเรียนรู้” ซึ่งบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติ ได้แก่
ร่วมสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,563
ต้นทุนขาย
3,875
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
688
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
278
สินทรัพย์รวม
3,631
หนี้สินรวม
888
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,737
EPS (บาท)
4.34
อัตรากำไร (ขาดทุน)
15.07
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
4,773
3,757
4,183
3,317
591
439
200
151
3,840
3,939
1,040
1,095
2,796
2,840
0.31
0.24
12.37
11.70

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
6.06

2560
4.17

2561*
3.98

10.50
4.05

7.24
5.76

6.71
5.77

NSI

บริษัท น�ำสินประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต
http:// www.namsengins.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกัน
ภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยอื่นๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัย
โจรกรรม การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยการก่อสร้าง เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่ง
สะท้อนถึงการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่มุ่งเน้น
การเติบโตที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน บริษัทให้
ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงการบริหารบริษัทภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบรรษัทภิบาล และ
ความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้บุคลากร
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มีระบบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคและการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็น Emerging Risk สำคัญที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อลักษณะการดำเนินธุรกิจประกันภัย บริษัทได้มี
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการดำรงเงินกองทุน
ในระดับที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทได้นำเอาระบบ
Insurtech มาใช้ในการออกกรมธรรม์ การตรวจสอบ
อุบัติเหตุ และการอนุมัติราคาค่าซ่อม สำหรับ
ในอนาคต บริษัทมีโครงการที่จะนำเอานวัตกรรม
ดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมอื่นให้มากขึ้น เพื่อวาง
รากฐานที่มั่นคงสำหรับ digital platform ด้วย
พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะให้พนักงานมีความรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรม
และปรับตัวได้ทันท่วงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบ
จากความเสี่ยงให้คงเหลือน้อยที่สุด

well-being” โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ
ราคาถูก ให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรผู้เอา
ประกันภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อมีส่วนช่วย
ให้เกษตรกรมีหลักประกันในชีวิต นอกจากนี้
บริษัทมีโครงการสนับสนุน SDGs ที่ 8 “Decent
work and economic growth” โดยเล็งเห็นว่า
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จึงได้จัดตั้ง “Smart Senior Agent เพื่อเป็นสถานที่
สำหรับการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรม
สันทนาการระหว่างสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อีกทั้งมี
การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้สมาชิกสามารถเป็น
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเพื่อการบริหาร
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ความเสี่ยงให้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีรายได้ สามารถ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปสู่ความ พึ่งพาตนเอง ทั้งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ยั่งยืนอย่างแท้จริงด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
สนับสนุนเป้าหมาย SDGs ที่ 3 “Good health and
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
รายการ
2559
2560
2561*
เบี้ยประกัน
1,755
1,779
1,268
ที่ถือเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายในการ
1,768
1,833
1,301
รับประกันภัย
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
(12)
(53)
(33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
90
118
82
สินทรัพย์รวม
3,410
3,679
3,607
หนี้สินรวม
2,165
2,357
2,277
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,245
1,322
1,329
EPS (บาท)
6.50
8.49
5.87
อัตรากำไร (ขาดทุน)
(0.70)
(3.00)
(2.63)
ขั้นต้น (%)
ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

2559
4.90

2560
6.16

2561*
6.01

7.11
10.62

9.20
4.89

7.34
6.41

PPP

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
http://www.premier-products.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียและระบบส�ำรองน�ำ้ และผลิตภัณฑ์วสั ดุกอ่ สร้างและอุตสาหกรรม เพือ่ จัดจ�ำหน่ายให้ผบู้ ริโภค
ทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
คุณค่าหลักของการยึดมั่นในวิธีดำเนินธุรกิจตาม
แนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ของธุรกิจ
พนักงาน และสังคม ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ
สร้างระบบนิเวศตลอดทั้งห่วงโซ่การส่งมอบคุณค่า
(Value Chain) ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ภายใต้กรอบคุณค่าหลัก 5 ประการ คือ ผลิตสินค้า
และบริการคุณภาพ นำเสนอแนวความคิดใหม่
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนิน

ธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน
องค์กร และสังคม ผสมผสานความรู้และความ
สามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง และยึดหลักคุณธรรม
จรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านสังคม จากที่สังคมไทยกำลัง
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงบุคลากรของบริษัท
ที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 40 ปี 46.67% จากจำนวน
212

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 6
“Clean Water and Sanitation” คือ การจัดการน้ำ
อย่างยั่งยืนภายในองค์กร โดยพัฒนาระบบบำบัดน้ำ
ที่สามารถนำน้ำจากกิจกรรมภายในโรงงานผลิต
กลับมาใช้ 100% ในปี 2560 บริษัทสามารถนำน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ 4,559 ลูกบาศก์เมตร และพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำและการลดปัญหา
น้ำเสีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 - 2560 บริษัทสามารถ
บำบัดน้ำสู่ลำรางสาธารณะผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ไปแล้วประมาณ 2,183,831,762 ลูกบาศก์เมตร

พนักงานทั้งหมด บริษัทเพิ่มมาตรการลดความเสี่ยง
ในปี 2560 ได้แก่ ปรับเกษียณอายุจากอายุ 55 ปี
เป็น 60 ปี ทั้งนี้พนักงานที่เริ่มงานก่อนวันที่
1 มกราคม 2561 สามารถเลือกการเกษียณอายุได้
ปรับพนักงานกลุ่มสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ
ทั้งหมดจำนวน 60 คน จัดทำประกันสุขภาพและ
ประกันอุบัติเหตุให้พนักงานทุกคนตลอดอายุการ
ทำงาน ส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสหกรณ์ออมทรัพย์แบบสมัครใจ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงหลังเกษียณอายุ จ้างพนักงานท้องถิ่น
เป็นพนักงานร้อยละ 80 รวมถึงการให้ความสำคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่บังคับใช้แรงงานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,542
ต้นทุนขาย
961
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
581
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
155
สินทรัพย์รวม
2,146
หนี้สินรวม
969
ส่วนผู้ถือหุ้น
958
EPS (บาท)
0.52
อัตรากำไร (ขาดทุน)
37.67
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,363
973
874
641
489
331
98
21
2,009
1,907
833
753
952
925
0.33
0.07
35.87
34.06

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
9.91

2560
7.18

2561*
2.16

17.06
2.48

10.30
7.35

5.93
8.33

PT

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://www.premier-technology.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
บริษัทย่อย คือ บจก. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย
พัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายจากบริษัทชั้นน�ำของโลก
รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ
สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังแนวคิดของการสร้าง “ความสำเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง ส่งเสริมความคิดริเริ่มวิธีการดำเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบคุณค่าหลัก รวมถึงการกำหนด
ใช้คุณค่าหลักเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
องค์กรและพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการนำความ
คิดสร้างสรรค์และการผสานความรู้มาพัฒนาสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้าง
คุณค่าต่อพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
ดำเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าหลักองค์กร ได้แก่
คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้
ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม และการ
กำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทกำหนด
แนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของธุรกิจ การ
ดูแลพนักงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต การหยุดชะงัก
หรือการขาดแคลนของพลังงานไฟฟ้า ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่มั่นคง
ทางการเมืองล้วนอาจส่งผลต่อความต่อเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า
ในขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
ที่ใช้บริการ ความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ใน
ศูนย์ข้อมูล เป็นต้น บริษัทจึงบริหารธุรกิจศูนย์ข้อมูล
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน
สากล ISO 27001 มีแผนงานเพื่อรองรับความต่อเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจและเลือกใช้อุปกรณ์ในศูนย์
ข้อมูลที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
เพื่อการสำรองไฟฟ้าไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้า

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
การทบทวนและพัฒนาคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานทุกระดับ
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงาน
การกำจัดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
การประกาศเจตนารมณ์ผ่านเอกสารธุรกิจ และ
การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมถึง
การเชิญชวนคู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
คอร์รัปชัน และเผยแพร่กลไกการต่อต้านคอร์รัปชัน
ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมาย SDGs ที่ 16 “Peace and justice strong
institution”

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
2,634
ต้นทุนขาย
1,898
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
737
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
164
สินทรัพย์รวม
1,730
หนี้สินรวม
1,065
ส่วนผู้ถือหุ้น
665
EPS (บาท)
1.16
อัตรากำไร (ขาดทุน)
27.96
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
3,087
1,957
2,309
1,416
778
542
193
100
2,075
1,504
1,370
856
705
648
0.68
0.35
25.20
27.67

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
6.12

2560
6.13

2561*
5.01

26.95
3.45

28.21
7.41

30.34
8.93

TBSP

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
http://www.tbsp.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจ 1) ผลิตและจ�ำหน่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น
เช็ค สมุดเงินฝาก แบบฟอร์มธุรกิจ สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ บัตรพลาสติก เป็นต้น 2) ให้บริการด้าน
การบริหารจัดการข้อมูล เช่น พิมพ์ข้อมูล พับบรรจุซองและจัดส่งทางไปรษณีย์ จัดเก็บเอกสาร
และท�ำลายข้อมูล เป็นต้น และ 3) ให้บริการที่รองรับความต้องการด้านดิจิทัล เช่น การป้องกัน
การปลอมแปลงแบบครบวงจร การจัดการข้อมูลดิจิทัลอย่างครบวงจร เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร การปรับปรุงระบบการทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความ
เสียหายจากการปลอมแปลงให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด โดยดำเนินการภายใต้
นโยบายดังนี้ 1)การส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจาก

การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งพนักงานและคู่ค้า
2) การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและ
ปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับชุมชน 3) สนับสนุนกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้
กับพนักงานและชุมชน 4) สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ด้วยจรรยาบรรณ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยเน้นการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมถึงคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(Technology Disruption) บริษัทมีการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
ทั้งในเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคา การเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปใช้เทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้เอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทให้ความสำคัญในงาน
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital
Disruption) พร้อมทั้งพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการที่สูงขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าหลักและขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่ม
ธุรกิจเป้าหมายอื่นๆ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs ที่ 9 “Industry, Innovation and Infrastructure”
โดยปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทสนับสนุนและผลักดัน
ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุม
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่
“นวัตกรรมเครื่องติดฉลาก RFID อัตโนมัติ”
โดยพัฒนาโปรแกรมและกลไกการทำงานของ
เครื่องจักรเพื่อควบคุมการทำงานให้สามารถ
ติดฉลากได้แม่นยำตามตำแหน่งที่กำหนด ส่งผลให้
บริษัทสามารถลดระยะเวลาการทำงาน ลดแรงงาน
และลดของเสียจากการติดฉลากที่ไม่แม่นยำเป็น
มูลค่า 1.32 ลบ./ปี

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น

ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,242
ต้นทุนขาย
981
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
261
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
85
สินทรัพย์รวม
997
หนี้สินรวม
357
ส่วนผู้ถือหุ้น
622
EPS (บาท)
7.75
อัตรากำไร (ขาดทุน)
21.01
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,333
798
1,013
659
320
139
100
3.28
1,023
1,201
360
620
644
581
0.91
0.03
23.99
17.43

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
6.83

2560
7.45

2561*
0.41

13.77
3.53

15.84
4.49

3.92
4.40

mai

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai)

คุณสมพล ธนาด�ำรงศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรายึดมั่นและตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
และนวัตกรรมองค์กร โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทน พัฒนาหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต
สกัดกากอุตสาหกรรมโลหะหนักด้วยตัวท�ำละลาย
เพื่อน�ำไปเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกการใช้สารเคมีในการลดปริมาณตะกรันโดยใช้นวัตกรรมแทน
และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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FPI

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
http://www.fpiautoparts.com
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทผี่ ลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจ�ำหน่าย
ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) และชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ตา่ งๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM)
รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ
เชิงรุกจากต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ:
ในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ
ดำเนินงานตามกรอบบริหารความเสี่ยง การพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การยกระดับคุณภาพสินค้าหรือระบบ
การจัดการในระดับสากลตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อไม่ให้มีของเสีย

หรือเกิดของเสียน้อยสุด รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านสังคม: พัฒนาทักษะ
การทำงานและการใช้ชีวิตตามค่านิยม TALENT
ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เป็น
คนเก่ง คนดี และสร้างพลังร่วมในการเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างวินัย
ทางการเงิน การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานและ
คนในชุมชนให้มีความสุข ครอบคลุมการจ้างงาน
ในท้องถิ่น การพัฒนาทักษะอาชีพ และการเสริมสร้าง
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สุขอนามัยที่ดีของคนในสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม:
บูรณาการนโยบายสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับกลยุทธ์
การพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 โดย
ดำเนินการตามกลยุทธ์ 4 Rs (Reduce Reuse
Recycle Replacement) รวมถึงการสร้างจิตสำนึก
ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมการ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงาน
ทดแทน

จัดการโดยใช้พลังงานทางเลือกและนวัตกรรม
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) การบริหารจัดการน้ำ บริษัทมีแนวทางบริหาร
จัดการโดยประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ ในการลดมลพิษทางน้ำและฟุตพริ้นท์
การขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint)
3) การขยายธุรกิจใหม่ บริษัทมีแนวทางบริหาร
จัดการโดยเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า (Joint
Venture) และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่
หลากหลายในแต่ละธุรกิจ และ 4) ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการโดยติดตั้ง
firewall ระบบสำรองข้อมูล และจำกัดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยง
ด้าน ESG และสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีภายในบริษัท เพื่อลดความสูญเสีย
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาส
ของการแข่งขันทางธุรกิจให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกระบวนการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว สำหรับความเสี่ยงด้าน
ESG ของบริษัท ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ บริษัทมีแนวทางบริหาร

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทนำ SDGs เป้าหมายที่ 6 “Clean
Water and Sanitation” เป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure” เป้าหมายที่ 12
“Responsible Consumption and Production”
และเป้าหมายที่ 13 “Climate Action” เป็นแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วย
ผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการลดผลกระทบ
เชิงลบให้น้อยที่สุด โดยพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
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Assessment of Products) ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน การทิ้งทำลาย
และการขนส่งในระหว่างกระบวนการ ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการร่วมอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำ
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารงานด้านนวัตกรรมในการ
พัฒนากระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน การใช้

วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและ
สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน โดยนำหุ่นยนต์มาใช้
ในกระบวนการพ่นสีช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ
การพ่นสีที่สม่ำเสมอ ลดปริมาณวัตถุดิบลงมากกว่า
ร้อยละ 30 และพนักงานลดความเสี่ยงจากการได้รับ
ละอองสีและไอระเหยโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ในการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดมลพิษ
ทางน้ำ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการฝังกลบกากสีจากกระบวนการพ่นสี

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,986
ต้นทุนขาย
1,449
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1,986
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
286
สินทรัพย์รวม
2,426
หนี้สินรวม
1,340
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,087
EPS (บาท)
0.24
อัตรากำไร (ขาดทุน)
27.04
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,979
1,398
1,525
1,120
1,979
1,398
204
104
2,795
2,727
1,468
1,059
1,327
1,667
0.16
0.07
22.93
19.90

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
14.08

2560
9.96

2561*
7.31

28.12
2.43

16.92
3.13

11.07
4.38

คุณพงศ์ธร ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร

PPS เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก
ที่ได้น�ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs)
มาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
PPS เชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย SDGs
ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกของเรา
PPS มุ่งมั่นในเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้
และมุ่งหวังให้บริษัทอื่นๆ เห็นประโยชน์ของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับเรา
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PPS

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
http://www.pps.co.th

ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาให้บริการด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ
ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานโยธา งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ (ระบบไฟฟ้า สือ่ สาร เครือ่ งกล ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกัน
อัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความช�ำนาญเฉพาะ
ด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหาร
จัดการโครงการเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพตรงตาม
ความคาดหวังของลูกค้า และแนวคิด กระบวนการ
ดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติ
ที่ดีของคนภายใน องค์กร ซึ่งเกิดจากการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรและจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจ

จนถูกกลั่นกรองเป็นคํานิยามสําหรับ “วิศวกรที่ดี”
ในรูปแบบของ PPS ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 3 สร้าง ได้แก่ “สร้างคน” ให้เป็นทั้งคนเก่ง
และคนดี “สร้างผลงาน” ให้มีความปลอดภัยและ
คุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้า เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ “สร้างสรรค์
นวัตกรรม” เพื่อสร้างความแตกต่างในธุรกิจ
ก่อสร้างและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสู่ระดับชุมชน
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และสังคม พร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ที่แทรก
อยู่ในทุกกระบวนการและประสบการณ์ ประกอบกับ
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจิตสํานึกที่ดีในการ
ดําเนินธุรกิจ ให้เผยแพร่กลับไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรระดับโครงการไปจนถึง
ระดับชุมชนและสังคม เพื่อให้เติบโตและสร้างความ
ยั่งยืนไปด้วยกัน

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) กับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วยลักษณะ
การดําเนินงานของบริษัทคือ การเข้าไปควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของโครงการ ซึ่งไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการก่อสร้างและไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
ดังนั้น แนวทางลดความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็น
แนวทางการลดความเสี่ยงเชิงป้องกัน โดยการ
จัดการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
รวมถึงจัดการฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย เพื่อให้มาดูแลด้านความปลอดภัย
ของโครงการเป็นพิเศษ และกําหนดให้ผู้รับเหมา
ต้องจัดทําแผนความปลอดภัยในทุกโครงการซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน บริษัทจัดทำ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานด้วยการอบรมเกี่ยวกับ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีการจัดทําระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ตามแนวทาง Whistleblower Policy ซึ่งเป็น
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาและดำเนินการตามระเบียบของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทประกาศเจตนารมณ์และได้รับ
การรับรองให้เข้ามาเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยง
กลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจให้เข้ากับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ได้แก่ โครงการ PPS
Training Center สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมาย
ที่ 4 “Quality Education” เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้แก่พนักงานของบริษัทและเป็น Certified Training
Center ของสภาวิศวกรที่สามารถให้หน่วยการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม (Unit COD) ของสภาวิศวกรกับ
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บุคคลที่มาอบรมได้ เพื่อนำหน่วย COD นี้ไปยื่นขอ
เลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพในระดับต่างๆ ซึ่งกรณี
พนักงานของบริษัทเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นบริษัทจะปรับเงินเดือนและ
เลื่อนระดับการทำงานให้
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
สังคม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 9 “Industry,
Innovation and Infrastructure” การคิดนวัตกรรม
ของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงาน
ให้แก่ลูกค้าคือ กระบวนการจัดการด้านคุณภาพ

(Quality) การบริหารระยะเวลาในการก่อสร้าง
(Time) และการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ
(Cost) นวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองมีชื่อว่า
“Project Live” สำหรับการรายงานความก้าวหน้า
โครงการและรายงานปัญหาที่พบในการก่อสร้างผ่าน
ระบบ Mobile Application รวมทั้งมีการนำฟังก์ชัน
ตรวจสอบ Defect ไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน
“Project Delivery” สำหรับการตรวจสอบและ
ส่งมอบงานคอนโดมิเนียมของลูกค้าที่ต้องการ
ส่งมอบห้อง

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
307
ต้นทุนขาย
206
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
101
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
32
สินทรัพย์รวม
292
หนี้สินรวม
75
ส่วนผู้ถือหุ้น
216
EPS (บาท)
0.07
อัตรากำไร (ขาดทุน)
32.81
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
389
293
255
212
134
81
55
20
406
408
73
87
333
321
0.08
0.03
34.33
27.72

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561

227

2559
10.07

2560
13.85

2561*
6.76

16.50
0.38

20.10
0.22

7.61
5.46

คุณพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ

AGE มุ่งด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น�ำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย”
โดยเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ
มีพื้นฐานจากการด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
โดยค�ำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร
ยึดมั่นในหลักการ การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
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AGE

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
http://www.agecoal.com

ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จ�ำหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของบริษัท
และให้บริการแก่ลกู ค้าทัว่ ไป ประกอบด้วย บริการด้านการขนส่งทางน�ำ้ โดยเรือล�ำเลียง การให้บริการ
ท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก ซึ่งอยู่ภายใต้
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
ขององค์กร ยึดมั่นปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลหรือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างองค์กรให้แข็งแรง ซึ่งนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะถูกกำหนดโดยผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) การมุ่งพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงาน การให้บริการลูกค้า (CRM) เพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 2) มุ่งสร้างการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้มีกระบวนการควบคุมความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน และสร้างเป็น
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วัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) 3) มุ่งสร้างความ
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการ
บริหารจัดการของการดำเนินธุรกิจ (Partnership
Directory) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
และ 4) มุ่งพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและการ
ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Community
Engagement Framework) เพื่อให้ได้การยอมรับ
จากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทและผู้นำ
ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาและดำเนินกิจการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 2) การมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ ชาวบ้านในพื้นที่ และพนักงานของบริษัท
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยการ
จ้างงาน และการจ้างผู้ประกอบการในพื้นที่ และ
4) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณ
คลังสินค้าและท่าเรือ บริหารงานโดย บริษัท เอจีอี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งได้รับการรับรอง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ISO 14001:2015 และมีการตรวจวัดคุณภาพ
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยผลการ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนถือเป็นความเสี่ยง ตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ที่บริษัทต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ประสิทธิผล เพื่อให้ได้มาซึ่ง “Social License to
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
Operate” ซึ่งหากขาดการยอมรับจากชุมชนและ
บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงจัด
การบริหารจัดการดังกล่าวประกอบด้วย ทำระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้าเพื่อดูแล
1) การเชื่อมโยงกับชุมชน จากการลงพื้นที่โดย รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ
ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ และการจัดตั้งคณะกรรมการ และทางน้ำ โดยมีโรงคัดแยกระบบปิด เพื่อป้องกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก มีการใช้ผ้าใบ
ภายใต้ชื่อโครงการเอจีอีเปิดบ้าน เพื่อรับฟังและ คลุมบนกองถ่านหิน มีระบบสเปรย์น้ำรอบๆ บริเวณ
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สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า
20,000 ต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกสู่
ชุมชน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทาง
น้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักพร้อมกับคูน้ำโดยรอบพื้นที่
คลังสินค้าและโรงคัดแยก ในส่วนของการขนส่ง
ถ่านหิน บริษัทใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่ง
ถ่านหินอย่างมิดชิด และมีการฉีดสเปรย์น้ำล้าง

ล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกสู่ชุมชน ซึ่งการบริหาร
จัดการดังกล่าวได้ตอบสนองต่อ SDGs เป้าหมาย
ที่ 15 “Life on Land” โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้รับ License
to Operate จากชุมชนด้วย

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
4,645
ต้นทุนขาย
4,056
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
589
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
154
สินทรัพย์รวม
4,090
หนี้สินรวม
2,670
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,420
EPS (บาท)
0.09
อัตรากำไร (ขาดทุน)
12.67
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
5,932
5,876
5,323
5,370
609
506
121
92
4,181
5,043
2,763
3,532
1,416
1,507
0.07
0.05
10.27
8.62

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
3.29

2560
2.03

2561*
1.55

11.10
3.23

8.50
3.74

8.20
0.23

AKP

บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการ
http://www.akkhie.com
ธุรกิจหลัก บริษัทได้รับสิทธิ์ในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นเวลา 20 ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571) และมีสิทธิ์
ขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้
หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบ
การลดปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเพื่อ
ลดต้นทุนโดยรวม 2) ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่รองรับการให้บริการที่ปลอดภัยต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เพื่อเข้าถึงความต้องการและสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางการตลาดให้มากขึ้น 4) สนับสนุน
และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างจิตสำนึกการ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 5) พัฒนาระบบการบำรุง
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีในระบบการ
กำจัด ประหยัดพลังงานโดยการใช้กากอุตสาหกรรม
ทดแทนวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง เป็นต้น
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากแหล่งก๊าชธรรมชาติลดลง
ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อราคาก๊าชธรรมชาติที่
สูงขึ้นและกระทบต่อต้นทุนของบริษัท บริษัทจึง
ได้ทำการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผา
ทำลายภายใต้สัดส่วนการผสมกันระหว่างของเสียที่
มีค่าพลังงานความร้อนกับของเสียที่ไม่มีค่าพลังงาน
ความร้อน เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ และ
การนำกากอุตสาหกรรมที่ผ่านการผสมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพจนมีค่าพลังงานความร้อนที่พอเหมาะ
ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน นอกจากนี้
มีการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งจากผนังเตาเผา
ไปใช้เพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนส่งเข้าเตาเผา
ซึ่งทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนและลด
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทมีการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าช
เรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 13 “Climate
Action” โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือน
กระจกจากการใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการ
เผาของเสียโดยทำการควบคุมปริมาณการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจกในการเผาของเสีย 1 ตัน ต้องไม่
เกิน 0.3 ตันคาร์บอน
นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการในการสนับสนุน
เป้าหมายที่ 6 “Clean Water and Sanitation” โดยมี
ระบบแยกน้ำเสียที่ปนเปื้อนภายในโครงการทั้งหมด
รวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำปนเปื้อนที่ติดตั้งเครื่องสูบ
ก่อนจะถูกสูบไปกำจัดยังเตาเผาของโครงการ
สำหรับน้ำเสียจากอาคารสำนักงานจะผ่าน Septic
Tank และรวบรวมนำเข้าเผาทำลาย

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
524
ต้นทุนขาย
393
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
131
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
54
สินทรัพย์รวม
575
หนี้สินรวม
108
ส่วนผู้ถือหุ้น
467
EPS (บาท)
0.13
อัตรากำไร (ขาดทุน)
25.01
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
538
414
405
311
133
103
54
41
604
614
110
107
495
507
0.14
0.10
24.68
24.91

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
10.20

2560
9.93

2561*
9.67

11.93
2.94

11.26
3.33

10.38
4.00

CHO

บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
http://www.cho.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์
เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส
รถล�ำเลียงอาหารส�ำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถล�ำเลียงพล
เรือรบหลวง เป็นต้น
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยปณิธาน “CHO
2023 แกร่ง กล้า ต่าง” โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ
1) การสร้างคน: ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
อุตสาหะ วิริยะ กล้าคิด กล้าแตกต่าง สร้างวัฒนธรรม
“คนพันธุ์ ชอ” 2) การสร้างความรู้: เพื่อพัฒนา
และยกระดับศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สู่ระดับสากล 3) สร้างนวัตกรรม: นำแนวคิดเชิง
นวัตกรรมในการพัฒนางานประจำเพื่อสร้างคุณค่า

ให้แก่ผลิตภัณฑ์และองค์กร โดยบริษัทดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวคือ แผนแม่บท
10 ปี (2013 - 2023) ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมาย
ของแต่ละปี เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำในการออกแบบ
สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลกในการมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับ
สากลและสร้างผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และบรรษัทภิบาล (ESG)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ภาครัฐ ข้อกฎหมายและการทำงานของบุคคลของ
องค์กรภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน บริษัทจึง
กำหนดให้มีการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่เมื่อหน่วยงาน
ผู้อนุญาตเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกฎหมายใหม่ เพื่อให้
ภาครัฐเข้าใจความคิดเห็นจากภาคธุรกิจมากขึ้นและ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
บริษัทดำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 4
“Quality Education” ผ่านยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
เพื่อสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning
Organization) โดยใช้กลไกต่างๆ ที่บริษัทได้พัฒนา
ขึ้น เช่น หลักสูตรโรงเรียนช่าง ช ทวี เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะให้พนักงานสามารถนำความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
นวัตกรรม กระบวนการการทำวิจัยในงานประจำ
(R2R) ที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานด้วยตนเอง
จากงานประจำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ทำวิจัย เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,058
ต้นทุนขาย
918
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
141
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(91.29)
สินทรัพย์รวม
1,710
หนี้สินรวม
1,029
ส่วนผู้ถือหุ้น
681
EPS (บาท)
(0.09)
อัตรากำไร (ขาดทุน)
13.30
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,586
1,963
1,395
1,637
191
326
(19.50)
83.18
2,328
3,928
1,666
3,161
662
767
(0.02)
0.07
12.05
16.59

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
(8.45)

2560
(1.22)

2561*
4.20

(13.25)
0.26

(2.90)
N/A

14.91
N/A

UAC

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
http://www.uac.co.th
ธุรกิจหลัก ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
การน�ำเข้าและจ�ำหน่ายสารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลั่นน�้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ประกอบด้วย 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้น
ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 2) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ให้ความเสมอภาค รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร 3) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 4) ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าและคู่ค้า มุ่งเน้นการบริการที่เลิศและ
ครบวงจร ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และร่วมพัฒนากับ
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน 5) การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กรและตอบสนองเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า 6) การมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาและ
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ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบ คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และจัดฝึกซ้อมการจัดทำแผนฉุกเฉิน
เชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคม
เป็นต้น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มี
การบริหารความเสี่ยงด้านสังคม บริษัท
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ในส่วนการลงทุนด้าน
ตระหนักในเรื่องกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีความ
เสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ พลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานผลิต
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงานและ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ตำบลแม่แตง
ชุมชนที่ใกล้เคียงบริเวณโรงงาน บริษัทจึงได้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการสนับสนุนรับซื้อวัตถุดิบ
กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและ ประเภทพืชพลังงาน เช่น ข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์
โอกาสที่อาจเกิด อาทิ จัดทำระบบความปลอดภัย จากเกษตรกรรอบโรงงานอย่างต่อเนื่องและไม่จำกัด
อาชีวอนามัย OHSAS 18001:2007ระบบ จำนวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรายได้ให้แก่
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประกาศ ชุมชนและยังเป็นการกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบาย Safety & Operation Excellent เพื่อลด ตามเป้าหมาย 1 “No Poverty”
อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ จัดฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทางการเงิน / ราคาหุ้น
ผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
2559
ยอดขาย
1,325
ต้นทุนขาย
1,035
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
289
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
30
สินทรัพย์รวม
2,980
หนี้สินรวม
1,714
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,225
EPS (บาท)
0.05
อัตรากำไร (ขาดทุน)
21.83
ขั้นต้น (%)

รอบบัญชี: 31 ธันวาคม
2560
2561*
1,627
2,154
1,273
1,853
354
301
100
146
3,135
4,641
1,826
3,268
1,272
1,338
0.15
0.22
21.75
13.99

รายการ
อัตรากำไร (ขาดทุน)
สุทธิ (%)
ROE (%)
Dividend Yield (%)**

ที่มา: SETSMART
* งบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
** สิ้นสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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2559
2.15

2560
6.05

2561*
6.48

2.59
1.67

8.04
1.01

12.33
2.86

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ใน Thailand Sustainability Investment 2018
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AOT
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BAY
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANPU
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BBL
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BEM
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
CPALL
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPF
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPN
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DTAC
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
EA
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EGCO
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
HMPRO
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
INTUCH
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IRPC
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IVL
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
KBANK
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
MINT
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
PTT
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SCB
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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SCC
TMB
TOP
TRUE

BCP
BGRIM
BPP
CENTEL
CK
DELTA
KKP
PSH
PTG
RATCH
SPALI
TASCO
TISCO
TTW

AH
AMATA
BAFS
EASTW
GFPT
JWD

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม 3 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
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LPN
PCSGH
SC
STA
SYNEX
THCOM
TVO

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท
BWG
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
DRT
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
HTC
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
IRC
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
NYT
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PM
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
S&J
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SAT
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SCG
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
SNC
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SYNTEC
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TSC
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSTH
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTCL
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
CFRESH
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
NSI
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PPP
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
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PT
SSSC
TBSP

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
AGE
AKP
CHO
FPI
PPS
UAC

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

*รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น
มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล หรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด
รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
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The Stock Exchange of Thailand supports the SDGs.
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