
 

นายวศิน ด�ารงสกุลวงษ์ 
กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IHL ผู้ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายหนัง
ส�าหรับเบาะรถยนต์ให้กับค่าย
ผลติรถยนต์ต่างๆในประเทศไทย
และส่งออกจ�าหน่ายในหลาย
ประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้
รกุขยายการลงทนุไปสูธ่รุกจิรบั
ฟอกหนงัรองเท้า ซึง่เป็นการต่อยอดธรุกจิเดมิ ล่าสดุได้ท�าการตกลง
ซื้อขายกับแบรนด์ “PATARA” เพื่อให้ IHL ฟอกหนังรองเท้าที่จะ
น�าไปใช้ในการผลิตรองเท้าแบรนด์ PATARA ซึง่เป็นแบรนด์ทีม่ชีือ่
เสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านรองเท้าคุณภาพดีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การเข้าไปในธรุกจิรบัฟอกหนงัรองเท้า เนือ่งจากเป็นอตุสาหกรรม
ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีรวมทัง้เป็นการต่อยอดธรุกจิเดมิคอื ผลติ
เบาะหนังรถยนต์ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 73% ซึ่งธุรกิจใหม่จะใช้
วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน และสามารถน�ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนสร้างรายได้และความสามารถในการท�าก�าไรให้มทีศิทาง
ที่ดีขึ้นด้วย 

“ธุรกิจฟอกหนังรองเท้านับว่าเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งเรามีความ
เชีย่วชาญในการผลิตและฟอกหนงัทีป่ลอดภยั ปลอดสารเคมี เหมาะ
กับผู้ท่ีแพ้หนังทกุประเภท จึงได้รบัความไว้วางใจจากแบรนด์ PATARA 

IHLลยุ‘ฟอกหนังรองเท้า’

รับออเดอร์แบรนด์‘PATARA’
IHL รุกขยายธุรกจิใหม่รบัฟอกหนังรองเท้า ระบคุว้าออเดอร์จากผูผ้ลติรองเท้า
แบรนด์ดงั “PATARA” รายแรกเรยีบร้อยแล้ว เตรยีมเจรจาพนัธมติรต่างชาติ
อีก 1-2 ราย คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ประเมินธุรกิจใหม่ช่วยสร้างรายได้
เพิม่ ต่อยอดจากธุรกจิผลติเบาะหนังรถยนต์ท่ีมสัีดส่วนรายได้อยู่ท่ี 73% มัน่ใจ
สนับสนุนการเติบโตในอนาคตให้มีความมั่นคงมากขึ้น 

BIZ มั่นใจปีนี้รายได้โตเกิน 10% หลังครึ่งปีแรกโตดี 
เนือ่งจากทยอยรบัรูง้านในมือทีมี่อยูก่ว่า 1,600 ล้าน
บาท ประเมินครึ่งปีหลังสัญญาณดี พร้อมเดินหน้า
ประมูลงานใหม่ เตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาล
แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีมูลค่า 500 
ล้านบาท คาดเปิดให้บริการปีนี้แน่นอน

นายสมพงษ์ ชืน่กติิญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BIZ 
ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูจ้�าหน่ายและตดิตัง้ชดุเคร่ืองมอืทางการ
แพทย์ส�าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา และ
ให้บริการซ่อมบ�ารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิด
เผยว่า แผนการด�าเนนิธรุกจิในปีนีบ้รษิทัคาดว่าจะมอีตัรา
การเตบิโตไม่ต�า่กว่า 10% จากปีก่อนทีม่รีายได้รวม 664.69 
ล้านบาท เนื่องจากมูลค่างานในมือจ�านวนมากยังรอรับรู้

BIZมั่นใจรายได้ปีนี้โตเกิน10%
ตุนงานในมือรอรับรู้กว่าพันล้าน
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 20 ฉบับที่ 5121 (1646) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายได้จากการส่งมอบงาน อีกทั้ง
ยังเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อ
เน่ือง และมีโอกาสในการเติบโต
ได้อีกมาก

 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ
ในครึ่งแรกของปี 2562 ยังอยู่ใน
ทิศทางที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ มี
การส่งมอบงานโครงการใหญ่ได้
ตามก�าหนด อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ครึ่งปีหลังเชื่อว่ายังมีแนวโน้มท่ีดี 
และจะท�าให้ผลงานปีนีเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

  “บริษัทเตรียมจะเปิดให้
บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิ
อนัซ์ ศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีมลูค่า 
500 ล้านบาท คาดว่าพร้อมเปิด
ให้บรกิารปีนีอ้ย่างแน่นอน ซ่ึงโรง
พยาบาลดงักล่าวจะแบ่งการรกัษา
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การ
รักษาด้วยการฉายรังสี และการ
รักษาด้วยเคมีบ�าบัด เน้นการ
ควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้
มาตรฐาน โดยมทีมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ท�าให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ขนาดให้
บริการรองรับผู้ป่วยพักค้างคืน
จ�านวน 30 เตียง และเครื่องฉาย

รังสเีร่ิมต้น 1 เคร่ือง” นายสมพงษ์
กล่าว

 อนึง่ ภาพรวมผลการด�าเนนิ
งานในงวดไตรมาส 2/62 บริษัท
มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 26.05 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 567.62% จากงวดเดยีวกนั
กับปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 3.90 
ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 
207.04 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 225.96% 
จากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนมรีายได้
รวม 63.52 ล้านบาท

ขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานช่วง 
6 เดอืนแรกของปี 2562 มกี�าไรสทุธิ 
30.84 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 73.36% 
จากงวดเดียวกนักบัปีก่อนทีม่กี�าไร
สทุธ ิ17.79 ล้านบาท ส่วนรายได้
รวมอยูท่ี ่303.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
83.02% จากงวดเดยีวกันกับปีก่อน
มรีายได้รวม 165.6 ล้านบาท

TWPC ร่วมแถลงข่าว : มน ูเลยีวไพโรจน์ ประธานประเทศไทย บรษิทั อนิฟอร์มาร์ มาร์เกต็ 
จ�ากดั เป็นประธานในการแถลงข่าว “ฟูด้อนิกรีเดยีนท์เอเชยี 2019 หรอื Fi Asia 2019” โดย
มสีริจิิตร์ จิระเรอืงเกยีรต ิAVP, Group Innovation and Market Development บรษิทั ไทย
วา จ�ากดั (มหาชน) หรอื TWPC ร่วมงานแถลงข่าว

คว้ารางวลั 2 ปีซ้อน : วริชั ไพสฐิเศวต รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส-ปฏบิตักิาร บรษิทั 
บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบรางวลั “องค์กรท่ีมมีลูค่าแบรนด์สงูสดุประจ�าปี 2562 ใน
หมวดการเงนิ” จากศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบดจุีฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ด้วยมูลค่าแบรนด์ 45,363 ล้านบาท 

เรื่องจากปก
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ซ่ึงเป็นแบรนด์รองเท้าดงัและได้รบั
ความนยิมในอเมรกิา ด้วยคณุสมบตัิ
ของรองเท้าทีม่นี�า้หนกัเบา สวมใส่
สบาย และวัตถุดิบที่น�ามาผลิต
รองเท้าที ่IHL ผลติให้สามารถย่อย
สลายตามธรรมชาต ิจงึได้ตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้า ท�าให้ได้
รบัออเดอร์ในคร้ังน้ี”

นายวศนิกลา่วตอ่ว่า ปัจจุบนั
บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับ
พนัธมติรต่างประเทศในธรุกจิฟอก
หนังรองเท้าเพิ่มเติมอีก 1-2 ราย 
เพือ่ผลติหนงัรองเท้า คาดว่าจะได้

ความชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะ
ช่วยสนับสนนุรายได้ให้มกีารเตบิโต
อย่างมั่นคงมากขึ้น 

อนึ่ง ผลการด�าเนินงานงวด 
6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้

รวมอยู่ที่ 838.98 ล้านบาท ก�าไร
สุทธิอยู่ที่ 84.02 ล้านบาท ส่วน
ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.55% เพิ่มขึ้น
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 
17.78% ขณะทีผ่ลการด�าเนนิงาน

ในงวดไตรมาส 2/62 มรีายได้รวม
อยู่ที่ 403.42 ล้านบาท ส่วนก�าไร
สุทธิอยู่ที่ 31.79 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจัยที่สนับสนุนให้
ทศิทางการด�าเนินงานดีขึน้ เนือ่งจาก
บริษทัมอีอเดอร์การผลติเบาะหนงั
รถยนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนจากยอดขาย
รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ขณะท่ี
บริษัทได้แตกไลน์ธุรกิจใหม่ โดย
เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับสินค้า 
ท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
และเพิม่ประสิทธภิาพความสามารถ
ในการท�าก�าไรได้ดีขึ้น 

หลักทรัพย ์ 

เศรษฐกิจ  
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In Brief : ย่อความ

พศ.ยุครุ่งอรุณของธรรมะ

ทรรศนะ

ยคุนีเ้รยีกว่ารุง่อรณุของธรรมะจะ
กลบัมา หวงัว่าการเข้าวดัในวันพระ 
ฟังเทศน์ ฟังธรรม คนที่คิดจะไป
ท�าบุญ คิดจะช่วย จะให้ ย่อมไม่
ห่างศลี ห่างธรรม จะท�าให้ชวีติมี
แต่เรื่องดี 

เม่ือเร็วๆนีท้ราบข่าวว่าคณะผูบ้รหิารส�านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ (พศ.) น�าโดยนาย
ณรงค์ ทรงอารมณ์ นายจรีวชิญ์ นิยมธรรม 
รอง ผอ.พศ. นายประพนัธ์ ตัน้วฒันา นาย 
อนิทพร จัน่เอ่ียม ผูต้รวจการ พศ. พร้อมด้วย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ พศ. เข้าร่วมโครงการ 
“เข้าวัด ท�าด ีวนัธรรมสวนะ” เพือ่ให้ผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ พศ. เป็นแบบอย่างใน
การเข้าวดัท�าบญุในวนัธรรมสวนะหรอืวนัพระ 
ที่วัดปุรณาวาส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม

นายณรงค์บอกว่า โครงการนี้จะด�าเนิน
การต่อไปตลอดช่วงเข้าพรรษานีเ้พือ่ให้เป็นที่
รูจ้กั และ พศ. จะเป็นต้นแบบในการน�าข้าราชการ
เข้าวัดท�าบุญในวันพระให้กับหน่วยงานอื่นๆ
ด้วย นอกจากนียั้งเตรยีมทีจ่ะเผยแพร่งานคณะ
สงฆ์ให้ประชาชนได้รบัรูม้ากขึน้ผ่านช่องทางการ
สือ่สารต่างๆ เพราะทีผ่่านมาคณะสงฆ์ได้ท�างาน
เพือ่ประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด ยก
ตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 
(อปต.) เป็นต้น แต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์
เท่าท่ีควร ดงัน้ัน พศ. จะเข้ามาช่วยในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ 

นอกจากนีใ้นเดอืนกนัยายนนี ้พศ. จะ
เร่ิมโครงการสภากาแฟ พศ. เพือ่เปิดพืน้ที่
ให้ผูบ้ริหาร ข้าราชการ พศ. ได้มีโอกาส
พบปะพดูคยุกนัอย่างไม่เป็นทางการในช่วง
เช้าเวลา 07.00-08.00 น. ในลกัษณะของ

วดัทีมี่พระนักเทศน์ นักสอน นักบรรยายธรรม 
จะได้แตกฉาน อาจจะระงบัปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั 
เงนิทอนได้บ้าง 

3.เจรญิจติ ถ้าจติมอีานภุาพจะไม่ถกูความ
โลภเผาให้จติอ่อนไหวไปกับเรือ่งงก เรือ่งความ
ต้องการมัง่ม ีเอารวยแต่ไม่เอาเลิศ อนันีส้�าคญั
มาก ท่ีแล้วๆมาคนเราตะกละหวิแต่เร่ืองเศรษฐี
เงนิทอง ไม่คดิถงึเรือ่งเศรษฐคีวามด ี เศรษฐี
บารม ีเหน็ข่าวการแจ้งบญัชทีรพัย์สินของคณะ
รฐัมนตรทีีม่ ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็น
นายกรฐัมนตร ีพบว่าตวัเลขกระฉดูไปไม่ใช่น้อย 
ถ้าได้เจรญิจติให้จติมอีานุภาพกจ็ะระงบัอารมณ์
ต้องการอย่างไม่มขีอบเขต 

นีถ้่าไม่เกดิทจุรติคอร์รปัชนัใน พศ. จน
เป็นทีฉ่าวโฉ่ ถ้า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์
เสน่ห์ ผูอ้�านวยการ พศ. ไม่ได้เข้ามา ไม่รูว่้า
จะเป็นแดนสนธยา โกงกนิกนัขนาดไหน ก็ต้อง
ถอืว่า เมือ่ดมีาขบัไล่ไม่ดี ร้ายผ่านไป ดมีาแทน 
จะท�าให้พระศาสนามัน่คง ยัง่ยนื อยูเ่ป็นทีพ่ึง่
ของสัตว์โลกต่อไป และความเจริญปัญญาจะ
เอาชนะความลุม่หลงในเนือ้หนงั ในอะไรต่างๆ 

ยคุนีเ้รยีกว่ารุง่อรณุของธรรมะจะกลบั
มา จะสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญาคอื รู้
เท่า รูท้นั รูแ้ก้ รูก้นัสนัดานโกงได้อย่าง
แยบยลด้วยโยนโิสมนสิการ ถ้าฟังธรรม
แล้วเอาไปใคร่ครวญ หวงัว่าการเข้าวดัใน
วนัพระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ท�าบญุกนั คน
ทีค่ดิจะไปท�าบญุ คดิจะช่วย จะให้ ย่อม
ไม่ห่างศีล ห่างธรรม จะท�าให้ชีวิตมีแต่
เรือ่งดี 

เพราะฉะนัน้ ดกีบัรวย ดเีลศิ ดปีระเสรฐิ
สดุ กบัรวยเฮงซวย ทีร่วยแล้วโกง รวยแล้วไป
พบกับค�าว่ารวยผดิปกต ิต้องถกูยดึทรพัย์กนัไป
หลายรายแล้ว ดงันัน้ ต้องให้เกดิปัญญา ดวงตา
เหน็ธรรม อย่าเหน็แก่การจะมีเงนิ มทีอง มีข้าว
ของ ไม่เหน็ภาวะเปรตท่ีเกดิขึน้ในจิตใจ เป็น
เรือ่งท่ีต้องขออนโุมทนากบัรองผูอ้�านวยการและ
ผูบ้รหิาร พศ. เป็นอย่างยิง่

เจรญิพร

สภากาแฟ เพือ่ให้ผูบ้รหิารได้รบัฟังปัญหา
และความเหน็ของข้าราชการ พศ. เป็นการ
เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พศ. ได้เสนอมมุ
มองการท�างานของคนรุน่ใหม่อกีด้วย

ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้นีต้้องเรยีกว่า พศ. 
เริม่ขยบัตวั โดยการน�าผู้บริหารและข้าราชการ
ไปวดั ท�าบุญ ฟังธรรมในวนัธรรมสวนะหรอื
วนัพระ ซ่ึงเม่ือก่อนนีป้ระเทศไทยท�าบุญกนัใน
วันพระ ต่อมาจัดกันในวันอาทิตย์แล้วก็หยุด
หายกันไป แต่ถ้า พศ. เริม่ท�าขึน้จะได้เป็นแบบ
อย่างแก่ข้าราชการหน่วยอืน่ๆ จะได้ลดข้อครหา
นนิทาเรือ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั คนเราถ้าได้
เจรญิในข้อต่อไปนีแ้ล้ว เขาบอกว่าชาติกจ็ะเจรญิ
ไปด้วยคอื 1.เจรญิกาย การได้ฟังธรรม ได้รู้
วิธีการบริหารร่างกาย การนอนถ้านอนเป็น 
หลบัด้วยอานาปานัสสต ิร่างกายกจ็ะฟ้ืนตวั แขง็
แรง กระปรีก้ระเปร่าได้ง่ายขึน้ 

2.เจรญิศลี เจรญิธรรม ถ้าข้าราชการ
ได้เจรญิศลี เจรญิธรรม ทจุรติคอร์รปัชันกจ็ะ
ลดลง และ พศ. ทีม่ปัีญหาทีผ่่านมาเรือ่งเงนิ
ทอน เปลีย่นมาเป็นต้นแบบในการเข้าวดั ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม จะได้น�าหลกัธรรม ค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าไปเผยแผ่ และจะท�างานเพือ่เผยแผ่
ศาสนาให้ประชาชนเข้าถงึหลกัธรรมมากขึน้ 

กต้็องถอืว่าเป็นความคิดท่ีดงีาม และขอให้
ท�าตลอดไป หรอือย่างน้อย 3 เดอืน ต้องท�า
อย่างจรงิจงัเคร่งครดั เป็นต้นแบบ เป็นตวัอย่าง 
อย่าไปเข้าวัดท�าบุญเฉยๆ ต้องฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม น้อมน�าเอาหลกัธรรมค�าสอนมาด้วย ไป



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 20 ฉบับที่ 5121 (1646) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฉบับดิจิตอลรายวัน ฉบับดิจิตอลรายวัน2 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4901 (1426) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4901 (1426) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งน�ามาจากงบการเงินระหว่างกาลของ
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่
ตรวจสอบแล้ว

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อนีม้คีวามสอดคล้องในสาระส�าคญักบังบการเงนิระหว่าง
กาลที่ตรวจสอบแล้ว ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกี่ยวกับการประกาศงบการเงิน
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา และการพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย)

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และ
การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลตามทีก่�าหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
ดังนั้นการอ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ไม่สามารถแทนการอ่าน
งบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงนิระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อว่ามีความสอดคล้อง
ในสาระส�าคัญกบังบการเงนิระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วหรอืไม่ จากการปฏิบัตงิานของข้าพเจ้าซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด 

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายเจี่ย จุ้ย เหิง  /  นายหลิน เหลียน จ่าง

กรรมการ

  

    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
     พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561
   หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ 

เงินสด   90,504 94,287
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 3,171,422 2,488,961
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8 932 432
เงินลงทุนสุทธิ 9 1,989,219 1,994,213
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 10 18,759,557 18,036,819
 ดอกเบี้ยค้างรับ 10 18,796 18,818
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  18,778,353 18,055,637
 หัก  รายได้รอตัดบัญชี 10 (2,208) (2,127)
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (290,709) (314,243)
 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 12 (1,568) (1,875)
 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  18,483,868 17,737,392
 
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13 34,202 39,113
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 14 3,390 1,199
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 41,214 39,348
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน  12,537 12,202
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 16 9,092 8,961
 
รวมสินทรัพย์  23,836,380 22,416,108

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน

เงินรับฝาก 17 11,957,748 12,137,168
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 18 6,147,797 4,494,486
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  19,115 35,062 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8 32,573 5,779 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  27,820 18,564 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 13,336 13,204 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  40,257 36,456 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  55,092 46,795 
หนี้สินอื่น 20 186,391 139,232 

รวมหนี้สิน  18,480,129 16,926,746 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
     หุ้นสามัญ 400,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท   4,000,000 4,000,000 
 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 
  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  4,000,000 4,000,000
ก�าไรสะสม
 จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 23 148,514 148,514
 ยังไม่ได้จัดสรร  1,206,625 1,341,227
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  1,112 (379)
 
รวมส่วนของเจ้าของ  5,356,251 5,489,362

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  23,836,380 22,416,108
 

    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
     พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561
   หมายเหตุ พันบาท พันบาท

 
รายได้ดอกเบี้ย 25 398,210 327,033
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26 (116,342) (81,726)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  281,868 245,307

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  27,118 26,223
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (1,055) (928)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27 26,063 25,295
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ28  52,972 56,380
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น  286 5,802 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน              361,189 332,784
 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  103,759 91,281
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  24,233 26,567 
 ค่าภาษีอากร  13,448 11,284
 ค่าตอบแทนกรรมการ  717 693
 ค่าใช้จ่ายอื่น  18,367 20,446 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  160,524 150,271

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 29 8,735 (16,035)
 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  191,930 198,548
ภาษีเงินได้ 30 (38,532) (39,320)

ก�าไรส�าหรับงวด  153,398 159,228
 
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 
 หรือขาดทุนในภายหลัง 
 ก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 1,864 -
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่   
  ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 15 (373) -
     
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด - สุทธิจากภาษี  1,491 - 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด  154,889 159,228

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  31 0.38 0.40

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 20 ฉบับที่ 5121 (1646) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562ฉบับดิจิตอลรายวัน ฉบับดิจิตอลรายวัน2 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4901 (1426) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4901 (1426) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งน�ามาจากงบการเงินระหว่างกาลของ
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่
ตรวจสอบแล้ว

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อนีม้คีวามสอดคล้องในสาระส�าคญักบังบการเงนิระหว่าง
กาลที่ตรวจสอบแล้ว ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การจัดท�าและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกี่ยวกับการประกาศงบการเงิน
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา และการพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย)

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงนิสด และ
การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลตามทีก่�าหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ดังนั้นการอ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ไม่สามารถแทนการอ่าน
งบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงนิระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อว่ามีความสอดคล้อง
ในสาระส�าคญักบังบการเงนิระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏิบัตงิานของข้าพเจ้าซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด 

บุญเลิศ  กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายเจี่ย จุ้ย เหิง  /  นายหลิน เหลียน จ่าง

กรรมการ

  

    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
     พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561
   หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ 

เงินสด   90,504 94,287
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 3,171,422 2,488,961
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8 932 432
เงินลงทุนสุทธิ 9 1,989,219 1,994,213
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 10 18,759,557 18,036,819
 ดอกเบี้ยค้างรับ 10 18,796 18,818
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  18,778,353 18,055,637
 หัก  รายได้รอตัดบัญชี 10 (2,208) (2,127)
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (290,709) (314,243)
 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 12 (1,568) (1,875)
 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  18,483,868 17,737,392
 
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13 34,202 39,113
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 14 3,390 1,199
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 41,214 39,348
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน  12,537 12,202
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 16 9,092 8,961
 
รวมสินทรัพย์  23,836,380 22,416,108

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน

เงินรับฝาก 17 11,957,748 12,137,168
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 18 6,147,797 4,494,486
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  19,115 35,062 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8 32,573 5,779 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  27,820 18,564 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 13,336 13,204 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  40,257 36,456 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  55,092 46,795 
หนี้สินอื่น 20 186,391 139,232 

รวมหนี้สิน  18,480,129 16,926,746 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท   4,000,000 4,000,000 
 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 
  หุน้สามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  4,000,000 4,000,000
ก�าไรสะสม
 จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 23 148,514 148,514
 ยังไม่ได้จัดสรร  1,206,625 1,341,227
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  1,112 (379)
 
รวมส่วนของเจ้าของ  5,356,251 5,489,362

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  23,836,380 22,416,108
 

    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
     พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561
   หมายเหตุ พันบาท พันบาท

 
รายได้ดอกเบี้ย 25 398,210 327,033
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26 (116,342) (81,726)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  281,868 245,307

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  27,118 26,223
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (1,055) (928)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27 26,063 25,295
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ28  52,972 56,380
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น  286 5,802 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน              361,189 332,784
 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  103,759 91,281
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  24,233 26,567 
 ค่าภาษีอากร  13,448 11,284
 ค่าตอบแทนกรรมการ  717 693
 ค่าใช้จ่ายอื่น  18,367 20,446 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  160,524 150,271

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 29 8,735 (16,035)
 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  191,930 198,548
ภาษีเงินได้ 30 (38,532) (39,320)

ก�าไรส�าหรับงวด  153,398 159,228
 
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร 
 หรือขาดทุนในภายหลัง 
 ก�าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 1,864 -
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่   
  ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 15 (373) -
     
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด - สุทธิจากภาษี  1,491 - 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด  154,889 159,228

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  31 0.38 0.40

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 20 ฉบับที่ 5121 (1646) วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

45 พันธมิตรภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ทัง้ระดบัประเทศ
และระดับโลก ผนึกก�าลังใน
งาน “SD Symposium 10 
Years : Collaboration for 
Action” ระดมสมองลุยแก้
วิกฤตทรัพยากรด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน รณรงค์
การ “ใช้ให้คุม้ แยกให้เป็น ทิง้
ให้ถูก” เพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตลอดวงจรการ
ผลิต การบริโภค และการน�า
กลับมาใช้ใหม่ หวังสร้าง
อุตสาหกรรมยั่งยืน แก้ปัญหา
ขยะในทะเล สร้างคณุภาพชีวิต
ของชมุชนให้ดข้ึีน และบรหิาร
จัดการกากอุตสาหกรรม ชี้
กุญแจความส�าเร็จคือระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ การพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลย ีและ
การก�าจัดขยะ พร้อมเตรยีมยืน่
ข้อเสนอการจัดการขยะเป็น
วาระแห่งชาติ 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี 
กล่าวว่า “การขยายตวัของประชากร
โลกที่คาดว่าจะสูงขึ้นถึง 9.7 พัน
ล้านคนภายในปี ค.ศ.2050 น�าไป
สู่ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
มหาศาล ขณะท่ีทรัพยากรโลกมี
จ�ากัด นอกจากนี้ ข้อมูลยังระบุว่า
คนไทยหนึง่คนสร้างขยะเฉลีย่ 1.15 
กโิลกรมัต่อวนั และมแีนวโน้มเพ่ิม
ขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2561 

45 พันธมิตรผนึกพลัง

เร่งผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตลอดวงจรการผลิต-บริโภค-น�ากลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
รณรงค์ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 
แก้วิกฤตทรัพยากรขาดแคลนและขยะล้นโลก

ประเทศไทยมีขยะถึง 28 ล้านตัน 
ซ่ึงหากเกิดการทิ้งไม่ถูกต้องหรือ
ขาดการจดัการทีดี่ก็จะมีปัญหาขยะ
ไหลสู่ทะเลจนเกิดการสูญเสียของ
สัตว์ต่างๆ ดังกรณีพะยูนมาเรียม 
ดงันัน้ แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy) ซ่ึงสนับสนนุ
การหมุนเวียนทรัพยากรที่ใช้แล้ว 
กลบัเข้าสูก่ระบวนการผลติ (Make-
Use-Return) จึงเป็นทางออกที่

ช่วยแก้ปัญหาดงักล่าวได้ จากการ
ใช้ทรพัยากรและพลงังานให้คุม้ค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอด
กระบวนการ รวมถึงการ “ใช้ให้
คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ไม่ทิ้ง
ในแม่น�้าล�าคลองหรือทะเล เพื่อ
ส่งต่อทรพัยากรของโลกสูรุ่น่ลูกรุน่
หลานต่อไป

ทีผ่่านมาเอสซจีไีด้น�าแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนมาประยุกต์ใช้

ในการด�าเนนิธรุกจิผ่าน 3 กลยทุธ์
หลกั คอื 1.Reduce และ Durability 
คือ การลดใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลติและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้
ยาวนานขึ้น เช่น การออกแบบ
กล่องลูกฟูกให้มีลอนขนาดเล็ก
พิเศษแบบ Micro flute จึงเป็น 
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ใช้
กระดาษน้อยลง แต่ยังคงมีความ
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ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จึงเป็น
เรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นการตื่นตัว
ของพนัธมติรกว่า 45 ราย ประกอบ
ด้วยองค์กรความร่วมมอืระดบัโลก 
5 ราย ภาครัฐ 3 ราย ภาคเอกชน 
29 แห่ง โรงเรยีนและชุมชน 8 แห่ง 
ที่ร่วมท�าให้เกิดโมเดลการด�าเนิน
ธรุกิจตามแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน 
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
แก้ปัญหาขยะได้ตั้งแต่ต้นน�้าถึง
ปลายน�้าอย่างเป็นรูปธรรม

ผู ้สนใจสามารถดูราย
ละเอียดและเน้ือหาเพิ่มเติม
ของงาน SD Symposium ได้ที่ 
http://bit.ly/31X1QGd หรือ
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอส
ซีจีได้ท่ี https://scgnews 
channel.com / Facebook: 
scgnewschannel / Twitter: 
@scgnewschannel หรือ 
Line@: @scgnewschannel 

มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบทดแทน 
313,000 ตันของเสียต่อปี และ
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
131,000 ตนัของเสยีต่อปี และในปี 
2562 นี้ ยังคงเดินหน้าการน�า
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
ในการด�าเนินธุรกิจต่อไป โดยได้
ตั้งเป้าการลดการผลิตพลาสติก
ชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-use 
Plastic) จากร้อยละ 46 เหลอืร้อย
ละ 20 ภายในปี 2025 และเพิ่ม
สัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
สามารถรไีซเคลิได้เป็นร้อยละ 100 
ภายในปี 2025

อย่างไรก็ตาม การสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้
จรงินัน้ สิง่ส�าคญัไม่ใช่เพียงการขบั
เคลื่อนของรัฐบาลด้วยระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
โดยเฉพาะการออกกฎหมายและ
การบรหิารจดัการระบบจดัเกบ็ขยะ
ที่เข้มงวด ซึ่งด้วยความเช่ือมั่นว่า 
“การสร้างการมส่ีวนร่วม” ของ
ทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจส�าคัญ

แขง็แรงสงู และการพฒันานวตักรรม
เม็ดพลาสติก PE112 ส�าหรับท่อ
ส่งน�้าประปาลอดใต้ทะเลไปยัง
เกาะสมยุ ทีม่คีณุสมบตัทินแรงดนั
ได้สูงขึ้น ท�าให้ลดความหนาของ
ผนังท่อลงได้ จึงใช้เม็ดพลาสติก
น้อยลง 2.Upgrade และ Replace 
คือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ทดแทนสนิค้าหรอืวตัถดุบิชนดิเดมิ 
ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้ใช้
ทรพัยากรน้อยลง หรอืน�าไปรีไซเคลิ
ได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาวัสดุ
ก่อสร้างที่ใช้งานได้โดยก่อให้เกิด
ของเสียบริเวณหน้างานก่อสร้าง
น้อยที่สุด อย่างห้องน�้าระบบโมดู
ลาร์ หรอืการก่อสร้างแบบส�าเรจ็รปู 
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป หรืออิฐ
มวลเบาแบบ cut-to-size การ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหาร 
แบรนด์เฟสท์ (Fest) ทีท่�าจากเย่ือ
ธรรมชาต ิเพือ่ทดแทนการใช้กล่อง
โฟม การพฒันาบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 
(Flexible Packaging) ทีม่คีณุสมบติั

แข็งแรง และน�ากลับไปรีไซเคิลได้
ง่าย และการพฒันานวตักรรมเมด็
พลาสตกิส�าหรบัชิน้ส่วนรถยนต์ ที่
ช่วยลดน�้าหนักของรถยนต์ แต่ยัง
คงความแข็งแรง ท�าให้ประหยัด
พลังงาน และ 3.Reuse หรือ 
Recycle คอื การเพิม่ความสามารถ
ในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้งาน
แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การผลิต
สนิค้าวสัดกุ่อสร้างทีม่สีดัส่วนวสัดุ
รไีซเคลิในการผลติสงูขึน้ การร่วม
มอืกบัร้านค้า Modern Trade และ
ซปุเปอร์มาร์เกต็รบักล่องหรอืเศษ
กระดาษกลับมารีไซเคิลเพิ่มขึ้น 
และการออกแบบสตูรการผลติเมด็
พลาสติก (Formulation) โดยน�า
มาผสมกับเม็ดพลาสติกจาก
เทคโนโลยี SMX ของเอสซีจี ที่
ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของพลาสติก
รีไซเคิลให้ดีขึ้น และสามารถเพิ่ม
สัดส่วนของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 

โดยในปี 2561 ทีผ่่านมา เอส
ซจีีสามารถน�าของเสยีอตุสาหกรรม




