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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร
เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อกันให ้กับคู ่ค ้า พนักงาน และชุมชน  
เราต้องการสร้างสิง่ทีดี่ทีส่ดุ  และอนาคตทีย่ัง่ยนืให้กบัทกุคน

พันธกิจ
เราผลิตสินค้าที่ ได ้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้าน 
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง

เรามุ่งม่ันในการด�าเนินงานทีเ่ป็นเลศิและตอบสนองเกินความคาดหวัง 
ของทุกคน โดนผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองเรามาจากผลการด�าเนินงานทีย่อดเยีย่ม 
ทัง้ในเร่ืองการผลติสนิค้าทีมี่คณุภาพ การบริการทีส่ร้างความพงึพอใจ
ให้กับคู่ค้า ความทุ่มเท พร้อมทั้งทักษะความช�านาญของพนักงาน 
ความห่วงใยชุมชนและความต้ังใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส�าหรับอนาคต

ค่านิยมองค์กร
ท�างานเป็นทีม
เราเป็นกลุม่บริษัททีย่ดึม่ันในวิสยัทศัน์เดยีวกัน และรวมใจกันเป็นหน่ึง
ร่วมกับคู่ค้า เพื่อความส�าเร็จของทุกคน

ท�าสิ่งถูกต้อง
ซ่ือสัตย์ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และยึดถือ 
จรรยาบรรณทั้งด้วยค�าพูด และการกระท�า

กล้าคิด กล้าท�า
เราคอืองค์กรทีมี่ความคดิสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคดิใหม่ทางธุรกิจ  
เรามุ่งม่ันกล้าท�าด้วยความกระตือรือร้น และน�าเสนอทางเลือกใหม ่
ทีเ่หนือความคาดหมาย

ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต
เรายึดม่ันการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป เราใส่ใจพนักงาน 
ดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ 
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 เป็นปีที่เคยมีความคาดหวังว่าจะเป็นปีที่มีแนวโน้มที่ดีปีหนึ่ง
ส�าหรับบริษัทฯ เน่ืองจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
ใหญ่ ๆ  ของโลกรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแรงสนับสนุน
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟ้อ 
ที่อยู ่ ในเกณฑ์ต�่า ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดี น้ีส ่งผล 
ให้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่ม
ขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.8 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาค 
การส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างมาก   
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในปี 2560 กลับไม่มีการเจริญเติบโตตามที่
คาดหวังและไม่มีการลงทุนในภาคการผลิต ประกอบกับอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ยังคงมีปัญหากับก�าลังการผลิตส่วนเกิน ตลอดจนความ
ล่าช้าของโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
มีผลท�าให้ความต้องการในวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนซีเมนต ์
อย่างเดยีวหดตัวลงประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทยีบกับปี 2559  นอกจากน้ี  
การประกอบกิจการของกลุม่บริษัทฯ ภายในประเทศยงัได้รับผลกระทบ 
จากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ่านหิน
และพลงังานไฟฟ้า การผลติปูนซีเมนต์ทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศเพือ่นบ้าน   
รวมทั้งปริมาณการขายที่ลดลง และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่ง
ผลท�าให้ส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายรวมทั้งผลก�าไรลดลงอย่างมี 
นัยส�าคัญในปี 2560

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทางคณะผู้บริหารได้น�าเสนอแผนงานโครงการปรับปรุง
แผนธุรกิจที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้านในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560  
ซ่ึงส่งผลให้ช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทในปี 
2560 และจากการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการปรับปรุงแผนงาน
และโครงสร้างทางธุรกิจตลอดจนกระบวนการท�างาน รวมทั้งแนวทาง
ใหม่ ๆ  ในการด�าเนินธุรกจิ เช่น การน�าระบบดจิทิลัมาใช้ในการควบคมุ 
กระบวนการท�างานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติงานและงาน 
ซ่อมบ�ารุงภายในโรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ใหม่ ๆ  ในการท�างานทั่วทั้งองค์กร โดยจูงใจให้พนักงานน�าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ในการท�างาน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ 
ระหว่างกนัให้มากและรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยคณะผู้บริหารมีความม่ันใจว่า 
จะสามารถปรับปรุงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ดขีึน้ได้  
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สารจากคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเข้าถือหุ้นจ�านวน 
ร้อยละ 65 ในบริษัท โฮลซิม เวียดนาม ซึง่ปัจจบัุน คอื บริษัท สยาม ซิต้ี 
ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด ซึ่งมีความเข้มแข็งทางการตลาดทั้งภายใน 
และโดยรอบโฮจิมินห์ซิต้ี โดยมีสัดส่วนทางการตลาดประมาณ 
ร้อยละ 20 ในเวียดนามตอนใต้ และด้วยการขยายการลงทุนใน 
ศรีลังกาและบังกลาเทศก่อนหน้าน้ี  ท�าให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมอยู่ 
ในตลาดปูนซเีมนต์ทีก่�าลงัเจริญเติบโตในภมิูภาคน้ี  ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีจะ
เป็นเป้าหมายทีมี่ศกัยภาพในการระบายปูนเม็ดทีผ่ลติจากโรงงานหลกั
ของบริษัทฯ ที่จังหวัดสระบุรี   นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในการรับรู ้
ตราสินค้าในชื่อของ ‘อินทรี’ ได้ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามทั้ง 
สามประเทศ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า ในปลาย
ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทร่วมทุนของเราในประเทศกัมพูชา ได้ท�า 
การทดลองเดินเคร่ืองจักรส�าหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในจังหวัด
กัมพต ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยกว่า 30 เดือนนับจาก 
วางศิลาฤกษ์ โดยโรงงานแห่งน้ีได้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด  
ซึ่งถือว่าแผนงานการขยายตัวระยะแรกในภูมิภาคน้ีของบริษัทฯ  
ได้ส�าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ 

การด�าเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ผ่านระบบมาตรฐาน SAP-HANA ทีค่วบคมุจากส่วนกลางในกรุงเทพฯ 
โดย บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด และการด�าเนินงานทางด้านการค้า 
ระหว่างประเทศผ่าน  บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์
ของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันที่จะด�าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 
ทีน่่าพอใจ ในการขยายธุรกิจไปสูร่ะดบัภมิูภาคและการปรับโครงสร้าง
ของบริษัทฯ แม้จะมีสภาวะทางการตลาดที่ท้าทาย บริษัทฯ ม่ันใจ
ว่าเราจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างต่อเน่ือง  
คณะกรรมการมีความยินดีที่จะเสนอขออนุมัติเงินปันผลตลอดทั้งปี
ในอัตราหุ้นละ 10 บาท โดยเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ  
6 บาท ซ่ึงได้จ่ายไปแล้วเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผล 
งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 4 บาท จะจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561 
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะยังคงเผชิญกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายต่อไปในปี 2561 ซ่ึงต้องอาศัยความพยายาม 
ความมุ ่ง ม่ันทุ ่มเทจากคณะผู ้บ ริหารและพนักงานทุกคนทั้ ง 
ในประเทศไทยและทุกบริษัทฯ ในภูมิภาคให้ท�างานอย่างเต็มที่  
เพื่อสามารถแข่งขันได้ ในทุก ๆ ตลาดและประเภทธุรกิจ ตลอดจน
ด�าเนินการปรับโครงสร้างต่าง ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้ได้ผลประกอบการ 
ที่ดีและมีผลตอบแทนเป็นที่ยอมรับ ทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับ
การปรับเปลี่ยนสถานะจากผู้ผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ภายใน
ประเทศไปเป็นกลุ่มบริษัทในระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างดีถึงแม้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น แต่การที่ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนทั่วทั้งภูมิภาคได้ให้การยอมรับในการเป็นสมาชิก
ครอบครัวอินทรีและผลิตภัณฑ์ตราอินทรีเป็นอย่างดี เราจะได้เห็น
ความเข้มแขง็และการผสมผสานรวมกันเป็นหน่ึงเดยีวของกลุม่บริษัทฯ 
เพื่อให้ธุรกิจของเราก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคน ผมขอแสดง 
ความขอบคุณเป็นพิเศษต่อคุณวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซ่ึงได้ขอลาออก
จากคณะกรรมการในปี 2560 ทีท่่านได้ปฏบัิติหน้าที่ในบริษัทฯ มาเป็น
ระยะเวลานานกว่า 18 ปี ในฐานะของกรรมการและประธานกรรมการ
ต้ังแต่สมัยที่เกิดวิกฤติทางการเงินในประเทศจนมาถึงปี 2560  
ความเสียสละของท่านที่มีต่อครอบครัวอินทรีและการให้ค�าปรึกษา
แนะน�าในทุกสถานการณ์ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา ซ่ึงได้ถือ
เป็นรากฐานและแนวทางขององค์กรน้ี ที่เราต้องรับผิดชอบต่อไป 
ในการสร้างอนาคตที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

สดุท้ายน้ี บริษัทฯ ขอขอบคณุท่านผู้ถือหุน้ทกุท่านทีไ่ด้ให้การสนับสนุน
กลุม่บริษัทฯ ของเรา คณะผู้บริหารและพนักงานทกุคนทีไ่ด้ทุม่เทท�างาน
และอดทนต่อความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันด้วยความสามารถ
อย่างแน่วแน่และมุ่งม่ัน รวมถึง คู่ค้า และลูกค้าทุกท่านที่ได้ ให้ความ
ไว้วางใจในกลุม่บริษัทฯ ตลอดจนชมุชนโดยรอบที่ให้ความร่วมมือและ
ความไว้วางใจในบริษัทของเราตลอดมา
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สารจากคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายมนตรี นิธิกุล
รองประธานอาวุโส 
การตลาดและการขาย

นายจันดานา ลิยานาเก
รองประธานอาวุโส 
การเงินและการควบคุม

ในปี 2560 เป็นปีที่มีความท้าทายต่อบริษัทฯเป็นอย่างมาก    
เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกมีสญัญาณการฟ้ืนตัวทีด่ขีึน้โดยเหน็ได้จาก 
ตัวเลขผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) มีแนวโน้มทีส่งูขึน้ อนัเน่ืองจาก 
อุปสงค์ของประเทศจีนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการฟื ้นตัวทาง 
เศรษฐกิจของประเทศญี่ ปุ ่น นอกจากน้ันเศรษฐกิจของ 
กลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าอัตรา
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทนุในภาคเอกชนอยู่ในสภาวะ
ชะลอตัว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยได้มีการฟื้นตัวขึ้นโดยมี 
ตัวเลขผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 3.8 ซึง่เป็นผลมาจาก 
ภาคการส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น 
อย่างมาก โดยโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐยังคงเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย และ
ช่วยชดเชยการชะลอการลงทนุจากภาคเอกชน

ในทางกลับกัน ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของประเทศไทย
ในปี 2560 มีการหดตัวลงประมาณร้อยละ 5 จากปี 2559             
เน่ืองจากการชะลอตัวของโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ต่างๆ โดยบริษัทฯ เชือ่ว่าแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
จะเป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ และการด�าเนินงานของโครงการพฒันา
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ จะช่วยท�าให้ความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า สามารถบรรเทาปัญหา
ก�าลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม เพิ่มการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีราคาสินค้าที่ 
สมเหตุสมผลมากขึ้น นอกจากน้ันความต้องการใช้ปูนซีเมนต ์
ยงัมีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างมากจากการเจริญเติบโตของเมือง

ในบริเวณโดยรอบโครงการเส้นทางรถไฟ รถยนต์ และท่าเรือไป
ยังระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม  
และโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การพาณชิย์ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเข้าถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 65 
ในธุรกิจปูนซีเมนต์ของลาฟาร์จโฮลซิม ประเทศเวียดนาม และ 
ประสบความส�าเร็จในการสร้างโรงงานของบริษัทร่วมทุน 
ในประเทศกัมพชูาเสร็จก่อนก�าหนด ท�าให้บริษัทฯ สามารถเพิม่ 
ก�าลงัการผลติปูนซเีมนต์จาก 14.8 ล้านตันต่อปี เป็น 26.5 ล้านตัน 
ต่อปี ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีตลาดหลักในประเทศ
เพยีงแหล่งเดยีว เป็นผลให้สดัส่วนของรายได้ร้อยละ 50 มาจาก
ตลาดในประเทศทีก่�าลงัเติบโตอย่างมาก เช่น บังกลาเทศ ศรีลงักา  
และเวียดนาม

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีแหล่งทีม่าของรายได้ทีห่ลากหลายมากขึน้  
เช่น รายได้จากการให้บริการจัดการของเสียและการบริการ 
ท�าความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจวัสดุตกแต่งทดแทนไม้ 
เพื่องานสถาปัตยกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์หิน-ทรายคุณภาพสูง 
ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีล้วนมีศักยภาพในการช่วยเพิ่มรายได้และ 
ผลก�าไรให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยโดย 
ภาพรวมล้วนได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น 
อย่างมาก รวมถึงความกดดันด้านราคาที่มาจากการแข่งขันกัน 

รายงานประจำาปี 2560
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นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากคณะผู้บริหาร

นายอมรศักดิ์ โตรส 
รองประธานอาวุโส  
กิจการสระบุรี

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง 
รองประธานอาวุโส  
การบริหารบุคลากรและประสทิธิภาพองค์กร

นายพอล โจเซฟ เฮย์ส
รองประธานอาวุโส  
การจัดส่งสินค้า

อย ่าง รุนแรงเ น่ืองจากป ัญหาก�าลังการผลิตที่มากกว ่า 
ความต้องการ ซึ่งท�าให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายมีอัตราส่วน 
ผลก�าไรหดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่ม
ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ได้ การทีจ่ะท�าให้บริษัทฯ  
มีผลก�าไรทีด่ขีึน้ รวมถึงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั  
บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการแผนฟ้ืนฟธุูรกิจทีค่รอบคลมุทกุๆ ด้าน  
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
ขององค์กร  ซึง่โครงการน้ีได้ให้ผลทีน่่าพอใจต่อผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ มากกว่า 1,200 ล้านบาท

ส�าหรับกลยทุธ์ด้านดจิทิลั บริษัทฯ ได้ประสบความส�าเร็จในการ
เปิดตัว “โรงงานดจิทิลัอจัฉริยะ” ทีโ่รงงานสระบุรี ซึง่จะช่วยเพิม่ 
ขีดความสามารถด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เช่น การเพิม่ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร การลดต้นทนุการผลติ 
การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ รวมถึงการยกระดบัความปลอดภยั
ในการท�างานส�าหรับพนักงาน

ในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ มุ่งม่ันทีจ่ะปรับโครงสร้างและกลยทุธ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อที่จะรักษาระดับความสามารถในการ 
แข่งขนัของตลาดภายในประเทศ พร้อมไปกับการสร้างความเติบโต 
ของธุรกิจในภูมิภาค นอกจากน้ียังมุ ่งที่จะสร้างโอกาสใน 
การเติบโตของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ  
พร้อมกับการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ ตลอดจนเพิม่พนูการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าและการด�าเนินธุรกิจ 
ให้มีความคล่องตัวมากขึน้

สุดท้ายน้ี คณะผู้บริหารขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ 
ต่อคณะกรรมการของบริษัท พนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู ่ค้า  
และผู้ถือหุ ้นทุกท่านส�าหรับการสนับสนุนและการไว้วางใจ 
อย่างดยีิง่ทีมี่ต่อบริษัทฯ

9
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)



สรุปข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ รวมถึงกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนเหลือใช้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลติภณัฑ์และกำรให้บริกำร บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วน
งำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้

กลุม่ธรุกจิคอนกรตี หนิ และทรำย
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ หิน และทรำย

โครงสร้ำงรำยได้

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบำ วสัดตุกแต่งทดแทนไม้เพือ่งำนสถำปัตยกรรม  
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรของเสียภำคอุตสำหกรรม รวมทั้งจ�ำหน่ำยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทน 
ธุรกิจให้บริกำรท�ำควำมสะอำดภำคอุตสำหกรรม ธรุกจิให้บรกิำรครบวงจรทำงด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรค้ำให้กับบริษัทที่อยู่ภำยในกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

สายผลิตภัณฑ์ %การถือหุน้ 
2560 2559 

(ปรับปรุงใหม่)
2558

(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ขายสุทธิ

ปูนซีเมนต์ -  35,999 77 27,196 72 24,414 71 

คอนกรีตและหนิทรำย 100  8,174 17 8,313 22 7,887 23 

อืน่ๆ 100  2,731 6 2,420 6 2,131 6 

รวมขายสุทธิ  46,904 100 37,929 100 34,432 100 

กำรตัดรำยกำรบัญชรีะหว่ำงกัน  (3,270)  (3,737)  (3,312)

ยอดขายรวมตามงบการเงิน * 43,634 34,192 31,120

*แสดงตำมงบกำรเงินรวมที่ปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกลุ่มธุรกิจแล้ว

รายงานประจ�าปี 2560
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สรุปข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

ประเทศที่เข้ำซื้อกิจกำรและส่งออก

ไทย
เวียดนำม
บังกลำเทศ
ศรีลังกำ

บริษัทร่วมค้ำ

กัมพูชำ

ประเทศที่ส่งออก

อินเดีย
เมียนมำ
ลำว
มำเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เกำหลีใต้
แอฟริกำใต้

ปี 2560  
ผลกำรด�ำเนินงำนเติบโตอย่ำงมั่นคง

รายได้สุทธิจากการขาย

43,634 ล้ำนบำท
ก�าไรสุทธิ

1,818 ล้ำนบำท
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

6.59 บำท
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37,508

22,092

62,345 81,466

22,117 
35,939 

31,120

7,726

34,192 43,634 

7,747 7,858

3,887 1,818 6.59 19.24 4,579 16.33 

84%152%92%78% 108%27%

รำยได้สุทธิจำกกำรขำย สินทรัพย์รวม

อัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

อัตรำส่วนเงินปันผลจ่ำยต่อก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

2559

2559

2560

2560

2558

2558

2559

2559

2560

2560

2560 25602558 25582559 2559

2558

2558

2558 25582559 25592560 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ำย 
และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ค่ำเสื่อมรำคำ รำยจ่ำยตัดบัญชี 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (EBITDA)

รายงานประจ�าปี 2560
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

2560 2559 2558

ก�าลังการผลิต (ล้านหน่วย) 

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน) 14.5 13.0 12.3 

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน) 24.8 17.7 14.5 

ปูนส�ำเร็จรูป (ตัน) 0.8 0.8 0.8 

แผ่นบอร์ด (ตัน) 0.2 0.2 0.2 

หินและทรำย (ตัน) 4.0 5.0 4.5 

ล้านบาท

รำยได้สุทธิจำกกำรขำยและบริกำร 43,634 34,192 31,120 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 ค่ำเสื่อมรำคำ รำยจ่ำยตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (EBITDA) 

7,858 7,7472 7,726

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 1,818 3,8872 4,579

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 3,941 5,174 6,362 

เงินลงทุนในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 2,950 3,238 2,105 

สินทรัพย์รวม 81,466 62,3452 37,508 

หนี้สินทำงกำรเงินสุทธิ 30,081 23,844 5,991 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 35,939 22,1172 22,092 

อัตราส่วน (%)

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
     ค่ำเสื่อมรำคำ รำยจ่ำยตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (EBITDA) 

18% 23%2 25%  

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 4% 11% 15%

อัตรำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 9% 15% 20% 

อัตราส่วนทางการเงิน

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 6.59 16.332 19.242

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 10.001 15.00 15.00 

อัตรำส่วนเงินปันผลจ่ำยต่อก�ำไรสุทธิ (%) 152% 92%2 78% 

อัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 84% 108% 27% 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%) 56% 65%2 41% 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 6% 11% 17% 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6% 18% 21% 

บุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ 5,902 5,059 3,990 

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 3,011 3,308 2,392 

1 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
2 ปรับปรุงใหม่

สรุปข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
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รายงานประจ�าปี 2560

เร่ิมด�ำเนินกำร
ผลติปูนซีเมนต์

เป็นผู้ผลติปูนซีเมนต์รำยแรก
ของประเทศทีน่�ำถ่ำนหนิลกิไนต์
มำใช้ในกระบวนกำรผลติแทน
น�ำ้มันเตำ

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด
และเปลีย่นชือ่เป็น 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

2515
2524

2536

ความเป็นมาของบริษัทฯ

เข้ำจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เป็นผู้ผลติปูนซีเมนต์รำยแรกของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
ทีน่�ำระบบผลติไฟฟ้ำจำกควำมร้อนเหลอืใช้
ในกระบวนกำรผลติกลบัมำใหม่ 
(Waste Heat Recovery System)

2512

2520

2532
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
ก่อต้ังขึน้เม่ือวันที ่16 พฤษภำคม 2512
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น
100 ล้ำนบำท
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เข้ำซ้ือทรัพย์สนิกิจกำรผลติ
คอนกรีตมวลเบำ 2 แห่ง
จำกบริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จ�ำกัด (มหำชน)
จงัหวัดสงิห์บุรี และจำกบริษัท พรอสเพอริต้ี
คอนกรีต จ�ำกัด จงัหวัดรำชบุรี

2556-2557

2559

ขยำยกำรลงทนุในบริษัท เซเม็กซ์ จ�ำกัด 
ประเทศไทย และประเทศบังกลำเทศ 
ภำยใต้ชือ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ�ำกัด 
และบริษัท สยำม ซต้ีิ ซเีมนต์ (บังกลำเทศ) จ�ำกัด

ขยำยกำรลงทนุในบริษัท โฮลซิม (ลงักำ) จ�ำกัด 
ภำยใต้ชือ่ บริษัท สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลงักำ) จ�ำกัด

เข้ำซือ้สนิทรัพย์บำงส่วนของบริษัท วำเลนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริกำรท�ำควำมสะอำด
ส�ำหรับอุตสำหกรรม

2558

2560

จดทะเบียนจดัต้ังบริษัทย่อย ภำยใต้ชือ่ 
บริษัท สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ�ำกัด 
เพือ่ประกอบกิจกำรค้ำ น�ำเข้ำ และส่งออก

ขยำยกำรลงทนุใน 
บริษัท โฮลซิม (เวียดนำม) จ�ำกัด ภำยใต้ชือ่  
บริษัท สยำม ซต้ีิ ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ�ำกัด

ความเป็นมาของบริษัทฯ

2542
ปรับโครงสร้ำงบริษัทฯ
เสร็จสมบูรณ์ และเพิม่ทนุ
จดทะเบียนเป็น 3,000 ล้ำนบำท

จดัต้ังบริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ 
คอร์ปอเรชัน่ บริษัทร่วมทนุแบบกำรร่วมค้ำ
ในรำชอำณำจกัรกัมพชูำ โดยถือหุน้ 
ร้อยละ 40 สร้ำงโรงงำนเตำเผำแบบแห้ง 
ทีท่นัสมัยทีส่ดุในรำชอำณำจกัรกัมพชูำ
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การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร เพื่อสร้างผลการ
ปฏบัิติงานทีมี่ความได้เปรียบในการแข่งขนัภายใต้กรอบแนวคดิ
ของการบริหารที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถ
ตอบสนองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ตามความเฉพาะตัวของ 
กลุม่บริษัทฯ ทัง้ในด้านโครงสร้าง กระบวนการด�าเนินงาน และ
สภาพแวดล้อม ซ่ึงการบริหารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรน้ีท�าให้
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร และช่วยสร้างแนวทางปฏิบัติ
ในการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
บริหารที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ 
ทีส่อดคล้องและรองรับการขยายตัวของธุรกิจไปสูร่ะดบัภมิูภาค 
อีกทั้งมีการริเร่ิมน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกต์ ใช ้กับโรงงานผลิตเพื่อให้กลายเป็นโรงงานที ่
เชื่อมต่อด้วยระบบดิจิทัลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 
และเพิม่ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร 

ก้าวสู่ธุรกิจระดับภูมิภาค

ในปี 2560 เป็นปีแห่งการแข่งขันที่รุนแรงมากในอุตสาหกรรม 
ผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่การเจริญเติบโตได้หดตัวลง
ค่อนข้างมาก ประกอบกับการชะลอตัวของการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  อย่างไรกต็ามราคาขายเฉลีย่ของปูนซเีมนต์
เร่ิมปรับตวัในทศิทางทีด่ข้ึีนตัง้แต่เดอืนมนีาคมถึงเดอืนธนัวาคม 
2560 เป็นต้นมา แต่ยงัคงต�า่กว่าราคาขายเฉลีย่ของปีก่อนหน้านี้  
สถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของ 
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งได้ท�าการเพ่ิมก�าลังการผลิต
ด้วยการเข้าซือ้กจิการเพ่ิมเตมิในภูมภิาค โดยในท้ายทีส่ดุสามารถ
ใช้ก�าลังการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพท�าให้มีความได้เปรียบใน 
การแข่งขันมากข้ึน   

ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่ท้าทาย กลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงยงัคงยดึม่ันด�าเนินธุรกิจหลกั  ด้วยกลยทุธ์
ผลติในปริมาณมากเพือ่ให้ต้นทนุต�า่ โดยมีการด�าเนินการปรับปรุง
แผนธุรกิจ ซ่ึงมุ่งเน้นในการเพิม่รายได้และการลดต้นทนุ

รายงานประจำาปี 2560
16



ก้าวสู่ธุรกิจระดับภูมิภาค

เมืองอย่างต่อเน่ืองจากการประกาศแผนการพัฒนาประเทศ
จากรัฐบาลรวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศ และโครงการ
พฒันาขนาดใหญ่หลายโครงการยงัคงมีการด�าเนินการอยู่ใน
ช่วงสองถึงสามปีน้ี บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากดั  
มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทฯ ด้านวัสดุก่อสร้างอันดับหน่ึงใน
เวียดนามภายในปี 2563 ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
การเจริญเตบิโตและสร้างความแตกต่างกับคูแ่ขง่ในด้านการ
เสริมสร้างและวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ตราอนิทรีให้เป็นสนิค้า 
พรีเม่ียม สร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน
การน�าเสนอการท�าธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายดิจิทัล   
เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตลาดค้าวัสดกุ่อสร้าง 

ธุรกิจปูนซีเมนต์ในภูมิภาคเหล่านี้รวมถึงโรงงานปูนซีเมนต์ของ
บริษัทร่วมค้าในกัมพชูา ภายใต้ชือ่ บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงแล้วเสร็จในไตรมาสทีส่ี ่ ปี 2560 จะกลายเป็น 
แรงขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ที่เป็นสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญ 
เม่ือเทยีบกับรายได้จากธุรกิจภายในประเทศต่อไปในอนาคต

ในปี 2560 กลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง เร่ิมได้รับผลตอบแทน
จากผลการด�าเนินงานทีด่จีากกิจการในภมิูภาคอืน่ กล่าวคอื 

• ธรุกิจปูนซเีมนต์ในประเทศบังกลาเทศ

หลงัจากทีบ่ริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการสร้างตราสนิค้าใหม่ 
โดยมุ่งเน้นตลาดกลุ่มสินค้าคุณภาพสูง บริษัท สยาม ซิต้ี 
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากดั มุ่งม่ันทีจ่ะเพิม่ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดโดยการวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ในระดับพรีเม่ียม  
เพื่อสร้างรายได้จากความต้องการของตลาดปูนซีเมนต์ที่
เติบโตขึน้ปีละประมาณ ร้อยละ 8-10 โดยคาดการณ์ว่าตัวเลข
การเจริญเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะขึน้
ไปถึงร้อยละ 7.4 ภายในปี 2561  อนัเป็นผลมาจากการขยาย
ตัวของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ บริษัทฯ จึง
วางแผนที่จะขยายก�าลังการผลิตจาก 0.5 เป็น 1.2 ล้านตัน
ต่อปีในระยะแรกและขยายเป็น 2.0 ล้านตันต่อปีในระยะทีส่อง  
เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่น้ี 

• ธรุกิจปูนซเีมนต์ในประเทศศรลัีงกา

ถึงแม้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
ก่อสร้างในปลายปี 2560 บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลงักา) จ�ากัด  
ยังคงด�าเนินการมุ่งเน้นการวางต�าแหน่งทางการตลาดอยู่ใน
กลุ่มสินค้าคุณภาพสูงเพื่อแสวงหาการเติบโตไปพร้อมกับ 
ตลาดปูนซเีมนต์ โดยยงัสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด
มากที่สุดที่ร้อยละ 38 แม้ความต้องการปูนซีเมนต์ถุงจะ 
ลดน้อยลงอนัเป็นผลมาจากฤดแูล้งทีย่าวนานกว่าปกติท�าให้มี
ผลเสยีต่อภาคเกษตรกรรม แต่ตลาดปูนผงยงัคงเจริญเติบโต
ได้ดีจากภาคอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์
เพิม่ขึน้ร้อยละ 6-7 ภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ทัง้น้ีบริษัทฯ
ได้เร่ิมต้นการก่อสร้างโรงบดปูนซีเมนต์แนวต้ังแห่งใหม่ใน 
เขต Galle โดยจะมีก�าลงัการผลติอยทูี ่0.4 ล้านตันต่อปี    

• ธรุกิจปูนซเีมนต์ในประเทศเวียดนาม

สภาพตลาดในอนาคตและการคาดการณ์ของอุตสาหกรรม
การก่อสร้างของประเทศเวียดนาม ยังคงเป็นตลาดที่สดใส
ทีส่ดุแห่งหน่ึงของเอเชยีในช่วง 5 ปีข้างหน้าน้ี ด้วยตัวเลขการ
เจริญเติบโตทีค่าดว่าจะเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 5 โดยมีปัจจยัหลกั
อันได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม่ันคง อายุของ
ประชากรโดยเฉลีย่ทีย่งัอยู่ในวัยแรงงาน และการขยายตัวของ
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2561

เศรษฐกิจไทยคาดหวังว ่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 
ปี 2561 เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก เสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อมแีนวโน้มที่
จะอยูใ่นเกณฑ์ต�า่ตามแนวโน้มราคาน�า้มนัและสนิค้าโภคภัณฑ์ใน 
ตลาดโลก ซึ่งเ อ้ืออ�านวยต่อการด�าเนินนโยบายการเงิน 
ผ่อนคลายและสนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ส่งผลดต่ีอการ 
ขยายตวัในภาคส่งออกและการผลติของประเทศ  การด�าเนนิการ
ตามแผนการลงทุนภาครัฐในโปรเจคขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการ
ลงทนุในโครงการระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก รวมถึง 5 ภาค
อุตสาหกรรมทีม่ศัีกยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต นบัว่าเป็น
ปัจจยัทีส่นบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่จะเป็น
แรงกระตุน้ในการขยายการลงทนุภาคเอกชนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากหน้ี
ภาคครัวเรือน การฟื้นตัวจากภาคเกษตรกรรม รวมถึงความ
ล่าช้าของการลงทนุในภาคเอกชน เน่ืองจากนักลงทนุยงัคงรอด ู
ความคบืหน้าของการลงทนุในโปรเจคหลกัของภาครัฐ ซ่ึงส่งผล 
ให้แรงผลักดันหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2561 คอื  

(ก) การใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐ 

(ข) การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของภาคการท่องเทีย่ว

(ค) การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของภาคการส่งออก

(ง) เสถียรภาพของต้นทนุเชือ้เพลงิ และ

(จ) ราคาสนิค้าการเกษตร 

ภายใต้ปัจจยัดงักล่าวจงึคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะมีอตัรา
การขยายตัวประมาณร้อยละ 3.8 การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ทั่วประเทศ การขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และโอกาส
ใหม่จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกน้ัน นับว่า 
เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการขยายตัวของอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ใน 
ปี 2561 กล่าวคอื โปรเจคภาครัฐต่าง ๆ  จะช่วยกระตุ้นการลงทนุ 
ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
ในเขตกรุงเทพฯ ที่เน้นเฉพาะพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า  
การเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวตามจังหวัดที่มีศักยภาพใน 
ทางธุรกิจ รวมถึงธุรกิจการก่อสร้างที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในต่างจงัหวัด การก่อสร้างภาคเอกชนยงัคงเจริญเติบโต 
อย่างจ�ากัดซ่ึงส่งผลกระทบเชงิลบต่ออตุสาหกรรมก่อสร้าง

ด้วยเหตุน้ี การขยายตัวของความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ใน 
ปี 2561 จงึขึน้อยูกั่บการทีรั่ฐบาลจะคงความสามารถในการสร้าง
ความเชือ่ม่ันให้แก่นักลงทนุ โดยการก�าจดัหรือท�าให้อปุสรรคใน
การลงทุนของภาครัฐลดน้อยลง และเร่งรัดการจัดท�าโครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และภาคการก่อสร้าง 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2561



กลยุทธ์และการพัฒนา 
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

แม้ว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงต้องเผชิญกับความท้าทาย
ของสถานการณ์ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
ตลอดปี 2560 ท่ีผ่านมา โดยความต้องการปูนซีเมนต์ภายใน
ประเทศได้หดตัวลงอย่างมาก ในขณะท่ีราคาพลังงานได้ปรับตัว
สูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ทางกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์หลักในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
แต่ในขณะเดียวกันก็ดำาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน
ประเทศเพ่ือสร้างรายได้โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมของ
สินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง 
ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบในการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับให้เข้ากับการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและการเปล่ียนแปลง 
ของตลาด  โดยแนวทางการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์หลักท่ี 
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ดำาเนินการเพ่ือเพ่ิมรายได้  
ลดต้นทุน และปรับปรุงการดำาเนินงาน มีดังน้ี 

1. การปรับปรุงแผนธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาดและการขาย  
(Go-to-Market) อย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงต้นทุน
ด้านการผลิตและโครงสร้างองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด โดยมีการประเมินความเส่ียงของพ้ืนท่ีการขาย  
การหาพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ใหม่ การกำาหนดกลยุทธ์ด้าน 
ราคาขาย คุณภาพของสินค้าและการบริการ การจัดส่ง
ท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเพ่ือให้ม่ันใจว่า
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและการบริการ รวมถึง 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการท้ังกลุ่ม
งานโครงการ กลุ่มร้านค้าขายช่วง ท้ังค้าปลีก และค้าส่ง และ
กลยุทธ์ท่ีสำาคัญอย่างหน่ึง คือ การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน
และค่าใช้จ่าย โดยกำาหนดแนวทางการลดต้นทุนการผลิต 
ท้ังด้านเช้ือเพลิงและพลังงาน ซ่ึงถือเป็นต้นทุนท่ีสำาคัญท่ีสุด
ของกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย
คงท่ีของทุกหน่วยงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ  
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยท่ีจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล 

นอกจากแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาด 
และด้านต้นทุนการผลิตแล้ว กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงยังได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรอันเป็น
แผนการดำาเนินงานด้านการจัดการบุคลากรให้กระชับ 
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

การปรับปรุงแผนธุรกิจท่ียังคงดำาเนินการอยู่น้ี เพ่ือรักษา
ความสามารถในการทำากำาไรและเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต ปัจจุบันโครงการน้ีช่วยให้บริษัทฯ  
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1,200 ล้านบาทจากแนวคิด
ในการลดต้นทุนท่ีเสนอมาจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ 

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
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2. การขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค

จากการท่ีกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ขยายการลงทุน
ในต่างประเทศ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำาตลาด
ปูนซีเมนต์ในภูมิภาค โดยมีการลงทุนท่ีสำาคัญ คือ การเข้าซ้ือ 
กิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศบังกลาเทศ โรงงาน
ปูนซีเมนต์ในประเทศศรีลังกา และโรงงานปูนซีเมนต์ 
ตราลูกโลกในประเทศไทยในปี 2559  และในปี 2560  
บริษัทฯได้เข้าซ้ือกิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ
เวียดนาม และการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ
กัมพูชาท่ีมีกำาลังการผลิต 1.5 ล้านตันในจังหวัดกำาพต  
ซ่ึงแล้วเสร็จในไตรมาสท่ีส่ี ของปี 2560  ความสำาเร็จของ
กลยุทธ์น้ีเห็นได้จากผลประกอบการท่ีผ่านมาท่ีมีประโยชน์ 
ต่อกลุ่มบริษัทฯ ท้ังในแง่ของผลกำาไร การบริหารจัดการ
ต้นทุนร่วม ความม่ันคงของการจัดหาวัตถุดิบ การขยาย
ตลาดใหม่  การขยายประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ การกระจาย
ความเส่ียง และการต่อยอดองค์ความรู้และความเช่ียวชาญ
ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากน้ี มีการขยายตัวด้านธุรกิจในกลุ่มคอนกรีตและ 
อะกรีเกตโดยการเพ่ิมกำาลังการผลิตหินบดถึง 2 ล้านตันต่อปี  
รวมไปถึงการควบรวมกิจการธุรกิจเทพ้ืนคอนกรีตขนาด
ใหญ่เชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจ
และการให้บริการในแนวทางท่ีสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน ในส่วนของธุรกิจการให้บริการ 
จัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงบริหารงาน 
โดยบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด มีผลประกอบการ
ท่ีเติบโตข้ึนจากการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจการให้บริการ
ทำาความสะอาดสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 

3. การส่งเสริมนวัตกรรม 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้มุ่งเน้นให้ความสำาคัญ
กับนวัตกรรมอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและสภาพล้อมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตลอดปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน 
ในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ซ่ึงมีความมุ่งหวังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร  
โดยมีการจัดการเสวนาด้านนวัตกรรม การสัมมนาเชิงวิชาการ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี เพ่ือให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
แก่พนักงานในการร่วมนำาเสนอแนวคิดริเร่ิม อีกท้ังได้จัดให้มี 
การนำาเสนอผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนท้ังทางด้าน 
ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือพัฒนาแนวคิดริเร่ิมดังกล่าว 
ให้กลายเป็นรูปแบบทางธุรกิจ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป
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ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสีย่งด้านธรุกจิ

กลยทุธ์การตลาดหลกัของบริษัทฯ น้ัน มุ่งไปทีก่ารรักษาส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด โดยเน้นการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายใน 
รูปแบบการเจาะตลาดและสร้างเครือข่ายเพื่อครอบคลุมลูกค้า
และผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจุบัน 
ของบริษัทฯ น้ันเป็นกลุม่ตัวแทนจ�าหน่ายปูนซีเมนต์แบบดัง้เดมิ
และการขายตรงไปยงัผู้ผลติคอนกรีตผสมเสร็จและบริษัทผู้ผลติ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต นอกจากช่องทางดังกล่าวบริษัทในกลุ่ม 
บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง ยงัได้กลายเป็นอกีปัจจยัหลกัในการ
ผลกัดนัการเติบโตทีส่ร้างความเปลีย่นแปลงในธุรกิจวัสดกุ่อสร้าง
อย่างมีนัยส�าคญั

การเปลีย่นรูปแบบกลยทุธ์โดยผ่านทางความสามารถในการผลติ
และประสิทธิภาพน้ัน ได้กลายเป็นแรงผลักดันหลักของบริษัทฯ 
ที่จะเพิ่มพันธสัญญาในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ ใช้และ 

ประสิทธิภาพในการจัดจ�าหน่ายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คู่ค้า 
ของบริษัทฯ และความสามารถในการกระจายสินค้าสู่ตลาด
แขง็แกร่งขึน้ จงึท�าให้เพิม่โอกาสและความสามารถในการแข่งขนั
น่ันเอง

กลยุทธ์ใหม่น้ีจะเร่ิมต้นจากการแบ่งกลุ่มตลาดใหม่เพื่อท�าให้
บริษัทฯ สามารถน�าเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาด และน�าเสนอคณุค่าถึงผู้ใช้ผลติภณัฑ์ได้สงูสดุ รูปแบบ
ทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะจับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยน
ไปและสนับสนุนการเติบโตของคู่ค้า นอกจากน้ีกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ยงัได้มุ่งเน้นการพฒันาความสามารถและ
ประสทิธิภาพของบุคลากรเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้อย่างเหมาะสมอกีด้วย

เน่ืองด้วยมีโอกาสในด้านการก่อสร้างในประเทศเมียนมาและ
ลาว ซึ่งส่งผลให้มีอุปสงค์ของปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามจ�านวนของผู้เล่นในกิจการปูนซีเมนต ์
ในกลุม่ประเทศดงักล่าวเพิม่ขึน้ ซ่ึงส่งผลให้มีการแข่งขนัทีส่งูขึน้ 
ดงัน้ันกลยทุธ์หลกัส�าหรับตลาดส่งออก คอื การส่งเสริมการรับรู้ 
ในตราสนิค้าของบริษัทฯ การเตรียมความพร้อมของก�าลงัการผลติ  
และเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อป้องกันการ 
เจาะตลาดของคูแ่ข่ง

ปัจจัยเสี่ยง
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2. ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนับเป็นอีกหน่ึงปัจจัยเสี่ยง 
ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น  
การถูกระงับใบอนุญาตประกอบกิจการและเสียค่าปรับจากการ
ปฏบัิติไม่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน การเกิดข้อร้องเรียน 
จากชมุชน การเสยีชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์องค์กร การขาดโอกาส
ทางการแข่งขนัในตลาดทีมี่การก�าหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม
และสงัคม รวมถึงการขาดความไว้วางใจจากนักลงทนุ  

ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในประเด็นดังกล่าวจึงได้น�าหลักการและแนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ ในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�าหนด
นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายจากผลการประเมินความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม หรือทีเ่รียกว่า “แผนงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SCCC Group Company SD 
Roadmap)” ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานและวัฏจักรชีวิต
ของผลติภัณฑ์  นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยงัได้น�าระบบมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากลมาใช้ 
ในการควบคุม ก�ากับดูแลสิ่ งแวดล ้อมและสังคม อาทิ  
Environmental Management System (ISO14001:2015), 
Cement Sustainaiblity Initiative (CSI), Environmental 
Product Declarations (EPD), Environmental, Social, and 
Governance (ESG), Green Industry (GI), Corporate Social 
Responsibility (CSR), และ Creating Share Value (CSV) 
เป็นต้น

3. ความเสีย่งด้านการปฏบัิตงิาน 

• ความเสี่ยงทางด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ 
ต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนินธุรกิจปูนซีเมนต์ คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 
ร้อยละ 70 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2560  
ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยหลักมาจากความผันผวน 
ของอุปสงค์ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัสรรหา
ถ่านหินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย และออสเตรเลียเพื่อกระจายความเสี่ยง 
ของการขาดแคลนแหล่งพลังงานและบริหารต้นทุน  
ส่วนต้นทุนด้านไฟฟ้าเป็นอีกหน่ึงแหล่งพลังงานที่ได้รับ
ความสนใจ ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าในปีที่ผ่านมามีการปรับตัว

เพิม่ขึน้ บริษัทฯ จงึได้เร่งรัดโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการลด 
ต้นทนุด้านพลงังานไฟฟ้า อาท ิ โครงการน�าลมร้อนทีเ่หลอื
ใช้จากการผลติกลบัมาหมุนเวียนใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผน 
ติดต้ังแล้วเสร็จและเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี 2561  
ทั้ง น้ีบริษัทฯ ยังให ้ความสนใจกับเชื้อเพลิงทดแทน 
เช่น พลงังานมวลชวีภาพอืน่ ๆ อกีด้วย

ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการผลิต
ปูนซีเมนต์ และจะเห็นได้ว่าแนวโน้มต้ังแต่กลางปี 2559 
เป็นต้นมา ราคาวัตถุดบิเร่ิมมีการขยบัตัวสงูขึน้ไม่ว่าจะเป็น
ยปิซัม ดนิ หนิปูน เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากราคาน�า้มันดเีซล
ทีเ่ป็นวัตถุดบิหลกัในการท�าเหมืองมีการปรับตัวสงูขึน้ ดงัน้ัน 
การจัดหาวัตถุดิบทดแทนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการลด
ต้นทนุการผลติ แต่สิง่ทีต้่องค�านึงถึงเป็นปัจจยัอนัดบัต้น ๆ  คอื 
คณุภาพของสนิค้าทีส่่งมอบให้กับลกูค้าต้องเหมือนเดมิหรือ 
ดกีว่าเดมิ ดงัน้ันบริษัทฯ จงึเลง็เหน็ว่าการสร้างความสมัพนัธ์ 
ทีด่กัีบผู้ขายเพือ่ร่วมมือกันในการพฒันาวัตถุดบิให้มีคณุภาพ 
ทีด่ยีิง่ขึน้ รวมทัง้การท�าโครงการในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ร่วมกับทางผู้ขายเพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสทิธิภาพทีด่ขีึน้ก็จะมีส่วนช่วยในการลดความเสีย่ง
จากต้นทนุได้เช่นเดยีวกัน

• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
บริษัทฯ มีความเชื่อม่ันว่า การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจาก
การท�างาน และโรคที่อาจเกิดจากการท�างาน สามารถ
ควบคุมและป้องกันได้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และมาตรฐานการท�างานที่
เก่ียวกับอาชวีอนามัยและความปลอดภยั โดยมีการก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร การจัดเตรียมทรัพยากรและ
วิธีการท�างานที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อควบคุมและขจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน 
ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้องค์กรปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่พึ่งพากันได้ จึงได้เน้นไปที่การ
จดัท�าฐานข้อมูลการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา  
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยตามต�าแหน่งงาน การขึ้นทะเบียนเป็นสถาน
ประกอบการฝึกอบรมการท�างานในสถานทีอ่บัอากาศ การจดั 
ท�าระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบ 
ระบบต่าง ๆ   เป็นต้น ทัง้น้ีเพือ่พฒันาให้ระบบความปลอดภัย
และอาชวีอนามัยในพืน้ทีกิ่จการสระบุรีมีประสทิธิภาพยิง่ขึน้  
จนบรรลถึุงวัตถุประสงค์ “อบัุติเหตุเป็นศนูย์”
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และหุ้นกู้ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงด�าเนินการบริหารสัดส่วน 
ของอตัราดอกเบ้ียแบบคงทีแ่ละอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
ให้เกิดความสมดุล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก 
ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินที่มี
ภาระดอกเบ้ียในรูปแบบของอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่และ
อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ีย 
ในตลาดการเงินโดยอาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบ้ียน้ันอยู่ในระดบัต�า่

• ความเส่ียงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลูกหน้ี 
การค้าของกิจการ ดงัน้ัน บริษัทฯ จงึบริหารจดัการโดยการ
ควบคุมการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิต
และใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ อาทิ การวางหนังสือค�้าประกัน 
จากธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การท�าประกัน
สญัญาการค้า รวมถึงการประเมินความน่าเชือ่ถือของลกูหน้ี
อย่างต่อเน่ืองเพือ่เป็นการลดความเสีย่งของบริษัทฯ

• ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่ายการเงิน 
ของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินสภาพคล่อง 
ของกลุม่บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพือ่รักษาระดบัเงินส�ารอง
รวมถึงการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ให้เพียงพอต่อการช�าระเงินตามภาระผูกพันต่าง ๆ และ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้

4. ความเสีย่งด้านการเงิน

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทั้งการน�าเข้าและส่งออก ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงด�าเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี Natural 
Hedge ระหว่างมูลค่าของวัตถุดิบและเคร่ืองจักรน�าเข้า
และรายได้จากการส่งออกเป็นนโยบายหลักในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ความเสี่ยง
ส่วนที่เหลือบริหารด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่าย
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถ่ินในระดับที ่
เหมาะสม รวมถึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ  อาท ิการซ้ือขาย 
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้เป็น 
สกุลบาทเป็นหลกัและสนับสนุนให้บริษัทย่อยในต่างประเทศ
กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินท้องถ่ินเพื่อให้สอดคล้องกับรายรับ
จากการด�าเนินงานปกติ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินปันผล 
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ 
ค่าเงินตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุน บริษัทฯ จึงพิจารณาน�าเคร่ืองมือทางการเงิน 
ต่าง ๆ  อาท ิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (forwards) ตราสารสทิธิ  
(options) มาใช้ประกอบเพื่อบริหารความเสี่ยงจาก 
อตัราแลกเปลีย่นอย่างมีประสทิธิภาพ

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
ด�าเนินธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับอตัราดอกเบ้ีย อาท ิ เงินฝาก
ธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว  

ปัจจัยเสี่ยง
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญ 
เร่ืองการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ก�าหนดให้มีระบบ 
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ของบรษัิทฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบั
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
และการด�าเนนิงาน ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพ่ือให้ 
เกิดความมั่นใจว่าการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ลดความเสี่ยงจากการด�าเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามี
มาตรการป้องกนัการทจุริตอย่างสมเหตสุมผลโดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย Process & Operational Risk  
Management เป็นผู ้ ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ และให้ฝ่าย BRM & Strategic 
Planning and Business Development เป็นผูดู้แลการประเมนิ
ความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตามผลตามแผนการพัฒนาเพ่ือลด
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้มีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
ขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับรองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ  
5 องค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) และแนวทางปฏิบัติงานที่ก�าหนด 
โดย ก.ล.ต. ดงัน้ี คอื

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ ได้แสดงถึงการมุ่งม่ัน  
(commitment) ส่งเสริมและให้ความส�าคัญเร่ืองการ
ควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการควบคุม
ภายใน โดยก�าหนดให้มีนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นปัจจุบัน และส่ือสารให้พนักงานทราบ
ท้ังองค์กร อีกท้ังก�าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่�าเสมอ

• จัดท�ำและทบทวนนโยบำย ขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำน วิธีกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับและ 
ข้อก�าหนดต่าง ๆ และก�าหนดให้มีการทบทวนอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางและก�ากับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ทั้งน้ีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
วิธีการปฏิบัติงานทุกฉบับได้รับการอนุมัติตามล�าดับขั้น 
ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
และเข้าใจผ่านระบบทีเ่หมาะสม

• สร้ำงจิตส�ำนึกของพนักงำนให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรควบคุมภำยใน โดยเร่ิมจากการสร้างความ
เข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการด�าเนินการ 
วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานสามารถออกแบบการควบคุมภายใน 
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ในระหว่างปี 
ทีม Process & Operational Risk Management 
เป็นผู ้ด�าเนินการอบรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยง  
ซ่ึงครอบคลมุเน้ือหาในเร่ืองของการระบุและวัดความเสีย่ง  
การจดัการความเสีย่ง และการตอบสนองกับความเสีย่ง 
โดยการวางระบบการควบคมุภายในเป็นหน่ึงในหลกัการ
ตอบสนองและจดัการความเสีย่ง

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อ 
การประเมินความเส่ียงโดยมีการก�าหนดกระบวนการเพ่ือ
ระดมความคิดและแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอก
องค์กร ท้ังในแง่กิจการ ธุรกิจ หรือการด�าเนินกิจการต่าง ๆ  และ
ในหลายโอกาส บริษัทฯ ได้เชิญหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกลาง 
เข้าร่วมให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียง 
เพ่ือให้ ได้ผลการประเมินความเส่ียงท่ีน่าเช่ือถือและ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ 
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ในการสอบทานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
ความเส่ียง และก�ากับดูแลกิจการได้พิจารณาสอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิด ท้ังในเร่ืองกระบวนการจัดการความเส่ียง 
มาตรการการบรรเทาความเส่ียง และแผนงานการประเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงในการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและวางแผน
กลยุทธ์ (BRM, Strategic Planning and Development) 
รับผิดชอบให้การด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง 
บรรลุตามแผนงานการบริหารความเส่ียง และกลยุทธ์ 
ของบริษัท 

โดยในการประเมินความเส่ียงน้ัน ทีมงาน BRM, Strategic 
Planning and Development จะเป็นผู้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินความเส่ียงประจ�าปีของบริษัท 
ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจและหน่วยงาน
ภายในขององค์กรเพ่ือบ่งช้ีความเส่ียง โดยการแลกเปล่ียน
ข้อมูลความคิดเห็น พิจารณาระดับความรุนแรงและ 
ผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงหาข้อสรุป 
ทางกลยุทธ์และวิธีด�าเนินการเพ่ือจัดการกับความเส่ียงน้ัน 
ๆ ร่วมกัน โดยแผนกบริหารความเส่ียงฯจะรวมรวบข้อมูล 
เหล่าน้ันเพ่ือท�ารายงานการประเมินความเส่ียงของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายใน พร้อมท้ังติดตามผล 
การท�างาน ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ซ่ึงริเร่ิมข้ึน
มาเพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดการความเส่ียงให้ได้ตามกรอบ
เวลาท่ีตกลงกันไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ทาง 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างสม่�าเสมอ

ส�าหรับการประเมินความเส่ียงในด้านปฏิบัติการ ทีมงาน 
Process & Operational Risk Management ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้มี 
การประเมินความเส่ียงและทบทวนการควบคุมภายใน 
ท่ีได้ออกแบบเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยท�างานร่วมกับ 
กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายในขององค์กรเพ่ือให้การ
ควบคุมภายในท่ีได้ออกแบบไว้เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
กับความเส่ียงท่ีมีอยู่ในกระบวนการและสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง

นอกจากน้ีในปี 2560 ทีมงาน Process & Operational  
Risk Management ได้มีการพัฒนาในเร่ือง การ
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity  
Management, BCM) ของบริษัทให้เป็นสากลมากข้ึนโดย
ได้น�ากรอบการท�างานมาตราฐานสากลทางด้านการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาปฏิบัติใช้ ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ  
มีกลยุทธ์ นโยบายและวิ ธีปฏิบัติ  ท่ี เ ป็นระบบและ 
มีความชัดเจนมากข้ึน โดยจะน�ามาซ่ึงความเช่ือม่ันของคู่ค้า
ว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงภาวะวิกฤต

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญถึง 
การควบคุมการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือให้ 
ผลประกอบการบริษัทบรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
โดยผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ  
จัดท�าสรุปรายงานผลการด�าเนินงานในภาพรวมในรูปแบบ
ของ Dashboard เป็นประจ�าทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในเร่ืองผลประกอบการทางด้านการเงิน จะมีการรายงาน
และประชุมหารือในการประชุมของฝ่ายบริหารเป็นประจ�า
ทุก 2 สัปดาห์ ส่วนเร่ืองผลการปฏิบัติงานในโรงงานหรือ
ฝ่ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารือในกลุ่มย่อย 
เป็นประจ�าและทบทวนในกลุ่มใหญ่ทุกหน่วยงานในโรงงาน
เป็นประจ�าทุกเดือน 

นอกเหนือจากน้ัน บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการแบ่งแยก 
หน้าท่ีในการท�างานท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ 
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีการ 
ตรวจทานประจ�าปีของสิทธิในการท�าธุรกรรมบนระบบหลัก 
ตามต�าแหน่งหน้าท่ีของพนักงาน รวมถึงมีการก�าหนด
ขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการท่ีชัดเจน 
เช่น มีการก�าหนดวงเงินการอนุมัติรายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของบริษัทฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีจากหลายหน่วยงานเพ่ือร่วมพิจารณาในการจัดซ้ือ
จัดจ้างของบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าสูง ก่อนการลงนามในสัญญา
ท่ีสร้างข้อผูกพันกับบริษัทฯ ซ่ึงสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว 

บริษัทฯ ได้เร่ิมน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองในระบบการควบคุม
ภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผล 
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในท่ีได้วางไว้ ซ่ึงระบบ 
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
รับรู้ถึงการท�าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
และจัดการกับปัญหาเหล่าน้ันได้ทันต่อเวลาและรวมถึง 
การรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 
เพ่ือวางแนวทางป้องกันต่อไป โดยในช่วงเร่ิมต้น บริษัทฯ  
ได้เร่ิมใช้กับกระบวนการงานท่ีส�าคัญ เช่นกระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบเพ่ือการตรวจสอบ 
การท�าธุรกรรมในระบบการท�าธุรกรรมหลักทางด้าน การจัดซ้ือ  
และการจ่ายเงินซ่ึงตัวระบบจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง
กับธุรกรรมท่ีน่าจะมีความผิดปรกติจากข้อก�าหนดท่ีวางไว้
และรายงานผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ให้เหมาะสม ระบบดังกล่าวได้มีการขยายต่อไปให้บริษัทย่อย
ท่ีประเทศศรีลังกาในปี 2560 ด้วย
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คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจดัการความเสีย่งทีด่รีวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการ
ที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ 
รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคล 
ทีเ่ก่ียวโยงกันอย่างเพยีงพอ ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกบั 
ระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทั้งมีการบริหารจัดการ 
ความเสีย่งทีพ่ร้อมรองรับได้ทกุสถานการณ์

การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงาน
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งต้ังนายรานจัน ซาชาเดอวา ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
Head of Group Internal Audit and Compliance ของ 
บริษัทฯ โดยนายรานจนั ซาชาเดอวา จบการศกึษาระดบัปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กรและเป็น 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากหลายหน่วยงานชั้น
น�า และมีความเข้าใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า 
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ระบบการตดิตาม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการติดตามผล 
การด�าเนินงานอย่างสม่�าเสมอ เช่นการเปรียบเทียบ 
ผลการด�าเนินงานกับประมาณการท่ีได้ก�าหนดไว้ และ 
น�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือก�าหนดแนวทาง
แก้ไขและปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
ดังตัวอย่างเช่น ในเร่ืองของการลงทุนในโครงการต่างๆ  
จะมีหน่วยงาน Controller ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
ต้ังแต่การสอบทานประมาณการโครงการ ท่ีลงทุน  
การสอบทานเน้ือหาในสัญญาว่าจ้างโดยเฉพาะข้อตกลง
ทางการค้าของโครงการท่ีลงทุน การเบิกใช้จ่ายและติดตาม
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน การปิดโครงการ และการประเมินผล
ตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนเพ่ือให้การลงทุนโครงการท่ีมี
ประสิทธิผล 

5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ต้ังแต่ปี 2558 
เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบประมวลข้อมูลและ
รายงานใหม่ล่าสุดท้ังระบบ เพ่ือรองรับการเก็บรักษาข้อมูล
ท่ีถูกต้องครบถ้วน การประมวลข้อมูลและการรายงานผล
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือการวางแผนงานและตัดสินใจในทางธุรกิจ 
ได้อย่างฉับไว อันจะน�ามาซ่ึงความได้เปรียบทางธุรกิจ 
นอกจากน้ีระบบดังกล่าวยังสามารถรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ดิจิตอล ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดและต่อเน่ืองต่อไป 
ในอนาคตด้วย  

นอกเหนือจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการก�าหนดนโยบายการรับ 
เร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางการ
รายงานท่ีมีช่ือว่า INSEE Speak Up Line  ซ่ึงมีการบริหาร
จัดการโดยหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ 
เพ่ือให้พนักงานและคู่ค้าสามารถรายงานและแจ้งเบาะแส
การกระท�าความผิด ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับ
การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาทิ
เช่น การทุจริตเก่ียวกับการคอร์รัปช่ัน การใช้ข้อมูลและ 
ใช้ทรัพย์สินบริษัทในทางท่ีผิด การฝ่าฝืนนโยบายการให้หรือ 
รับของก�านัลการเล้ียงรับรองและสินน้�าใจ การประพฤติ 
มิชอบหรือทุจริตเก่ียวกับงบการเงิน ท้ังน้ีเร่ืองท่ีร้องเรียนเข้ามา 
ทางช่องทางน้ีได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และน�ามาถึง 
การสอบสวนตามกระบวนการและรายงานต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ความเส่ียง และก�ากับดูแลกิจการเป็นอันดับ
ถัดไป
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและงำน 
ก�ำกับดแูลกำรปฏบัิตงิำนของบรษัิทฯ ได้แก่

• น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นโดย
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่สอบทานและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

• ประสานงานกับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่มี
ประสทิธิภาพ

• ติดตามการด�าเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏบัิติ
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีทีไ่ด้รับอนุมัติ รวมทัง้งานทีไ่ด้
รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการร้องขอโดย 
ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ

• รับรายงานการตรวจสอบภายในของแต่ละโครงการทีจ่ดัท�าขึน้
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้จดัท�ารายงานข้อสงัเกตและข้อแนะน�าเพือ่แก้ไขข้อบกพร่อง
ในการด�าเนินงานเพือ่เสนอแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทราบ และรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมการ 
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดท�าเพื่อเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ

• รักษาไว ้ ซ่ึงผู ้ตรวจสอบมืออาชีพที่ มีความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้
เพือ่ให้บรรลตุามข้อก�าหนดของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ส�าหรับต�าแหน่งหวัหน้างานก�ากับดแูลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ 
น้ัน นายรานจัน ซาชาเดอวา ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั 
นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ  
และระเบียบปฏบัิติต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

รายละเอียดประวัติหัวหน้าตรวจสอบภายในและงานก�ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูล
เลขานุการบริษัท หัวหน้าตรวจสอบภายในและงานก�ากับดูแล
การปฏบัิติงาน”
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โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

โครงสร้างการถือหุ้น

100%  

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
(บังกลาเทศ) จ�ากัด

98.95%  

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
(ลังกา) จ�ากัด

บริษัท เอสซีซีซี กอลล์  
ซีเมนต์ เทอร์มินอล  
(ไพรเวท) จ�ากัด

บริษัท มหาเวลี มารีน 
ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ�ากัด

100%  

90%  

65%  

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
(เวียดนาม) จ�ากัด

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ 
เญินแจ็ก จ�ากัด

100%  

100%  

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด 

100%  

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ 
จ�ากัด

100%  

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล 
จ�ากัด

100%  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
จ�ากัด

100%  

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก 
จ�ากัด

100%  

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

บริษัท ไทย อะโกร  
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

4.72%  

บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์  
คอร์ปอเรชัน่

40%  

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส  
จ�ากัด (มหาชน) 

44.99%  

100%  

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง 
จ�ากัด

ในประเทศ ต่างประเทศ

100%  

100%  

บริษัท คอนวูด จ�ากัด 

พีที คอนวูด 
อินโดนีเซีย 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทร่วม การร่วมค้าบริษัทย่อย
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บรษัิท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน) จดัตัง้เป็นนติบุิคคล
ประเภทบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512 เพ่ือผลิต 
และจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ โดยได้เร่ิมด�าเนินการผลิตปูนซีเมนต ์
ตัง้แต่ปี 2515 เป็นต้นมา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเมือ่ปี 2536 บรษัิทฯ ได้เปลีย่นชือ่
หลงัจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากดัเป็น “บรษัิท ปูนซเีมนต์
นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public  
Company Limited) 

และด้วยความมุ่งม่ันพัฒนากิจการอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจ ขยายฐานท่ีมาของรายได้และกระบวนการ
ท�างาน สามารถขยายกิจการด้วยการจัดต้ังบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมทุนท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในประเทศต่างๆ  
ท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียใต้

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ครอบคลุม
ธุรกิจในหลากหลายประเภทของวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง
ไฟเบอร์ซีเมนต์เพ่ืองานสถาปัตยกรรมท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจัดการของเสีย และธุรกิจให้บริการ
ท�าความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงธุรกิจการด�าเนินการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงท่ีได้จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์และบริการ  
รวมท้ังการตลาดและการแข่งขัน ดังน้ี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากดั 
(มหาชน)

กว่า 48 ปี ท่ี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) หรือ
ปูนอินทรี เป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  
ท่ีมีความภูมิใจต่อการเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำาเร็จของ
โครงการก่อสร้างต่างๆ ทางบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์  
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับปูนซีเมนต์และการบริการท่ีมีคุณภาพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอมา ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ท้ังหมด 3 โรงงาน พร้อมเตาเผาท้ังหมด 
6 เตาท่ีอำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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1. ผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้นำาด้านการผลิตปูนซีเมนต์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 5 กลุ่ม คือ 

• ปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ผลติภณัฑ์
คุณภาพที่เหมาะสำาหรับงานคอนกรีตทั่วไป ตลอดจน
งานหล่อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป และ 
งานทีต้่องการคอนกรีต ทีมี่แรงทนทานสงู หรือคอนกรีต
ชนิดพเิศษอืน่ๆ สำาหรับโครงการก่อสร้างทีซั่บซ้อน

• ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลติภณัฑ์
ปูนซีเมนต์ทางเลือก ที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถ
ในการใช้งานได้ ในลักษณะเดียวกันกับปูนซีเมนต ์
ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้

• ปูนซเีมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลติภณัฑ์คณุภาพสงู
เหมาะสำาหรับงานก่ออฐิ งานฉาบผนัง และงานคอนกรีต
ขนาดเล็กที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก ช่วยให้ทำางานได้ง่าย  
ได้ผลลพัธ์ตามทีต้่องการ

• ปูนซเีมนต์ส�ำหรบังำนฉำบ (Masonry Cement) ผลติภณัฑ์ 
คณุภาพสงู ด้วยคณุลกัษณะพเิศษ เหมาะสำาหรับงานฉาบ
ทีต้่องการความประณตี

• ปูนส�ำเรจ็รปู (INSEE Mortar) เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพสำาหรับงานก่อสร้าง
ด้วยการพัฒนาและคิดค้นอย่างไม่หยุดยั้งจึงทำาให ้
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาให้บริการ 7 กลุ่ม  
ตามจดุประสงค์การใช้งาน คอื

1. ปูนสำาเร็จรูปสำาหรับงานฉาบ เหมาะสำาหรับงาน 
หลายประเภท เช่น งานฉาบท่ัวไป ฉาบละเอียด  
ฉาบอิฐมวลเบา ฉาบอิฐมวลเบาละเอียดพิเศษ  
ฉาบผิวคอนกรีต ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ

2. ปูนสำาเร็จรูปสำาหรับงานก่อ มีให้เลือกสำาหรับ 
งานก่อท่ัวไป และก่ออิฐมวลเบา

3. ปูนสำาเร็จรูปเทปรับระดับพ้ืนสำาหรับงานปรับ 
ความเรียบและระดับพ้ืนก่อนปูทับวัสดุอ่ืน โดยมีท้ัง
รูปแบบสำาหรับการใช้งานท่ัวไปและกรณีต้องการ 
การไหลตัวท่ีดีกว่าปกติ

4. ปูนกาวปูกระเบ้ือง มีให้เลือกสำาหรับงานปูกระเบ้ือง
พ้ืนและผนังท่ัวไป และปูนกาวสูตรยึดเกาะพิเศษ
สำาหรับปูกระเบ้ืองขนาดใหญ่ และปูกระเบ้ืองเดิม

5. คอนกรีตแห้ง สำาหรับการทำางานคอนกรีตท่ัวไป
โดยเพ่ิมความสะดวก ลดภาระการกองเก็บ  
การขนส่งหินทราย ท่ีบริเวณก่อสร้าง เหมาะสำาหรับ
งานคอนกรีตขนาดเล็ก

6. ปูนสำาเร็จรูปหล่อผนัง สำาหรับงานหล่อผนังไม่รับแรง 
ชนิดหล่อในท่ี

7. ปูนเกร้าท์ ไม่หดตัว ใช้สำาหรับงานท่ีอยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม โครงสร้างและระบบพ้ืนฐาน

2. การตลาดและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8 ซ่ึงสูงข้ึน 
เม่ือเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) การเติบโตของภาคการส่งออกซ่ึงเป็นผล
มาจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก (2) จำานวนนักท่องเท่ียว 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลก 
ท่ีปรับตัวดีข้ึน (3) การปรับตัวดีข้ึนอย่างช้าๆ จากการบริโภค 
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นผลผลักดันมาจากการปรับตัวท่ีดีข้ึนของ
รายได้ครัวเรือนภาคการเกษตรและการจ้างงานเพ่ิมมากข้ึน 
ในภาคบริการ (4) การเพ่ิมข้ึนของการใช้จ่ายภาครัฐ และ 
ความคืบหน้าของแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ 
ยังคงมีความล่าช้าจากแผนท่ีวางไว้ (5) ความคืบหน้าอย่างช้าๆ  
ในการลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
ในขณะท่ีการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยังไม่มีความคืบหน้า 
ตามท่ีควร

ทางภาคการก่อสร้างยังคงมีการเจริญเติบโตลดลง เน่ืองจาก
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐมีความล่าช้า 
และการก่อสร้างภาคเอกชนท่ีหดตัวลงอย่างต่อเน่ือง  
อย่างเห็นได้ชัดจากตัวบ่งช้ีหลัก เช่น พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากความล่าช้า
ของนโยบายสนับสนุนการลงทุน ในขณะท่ีภาคท่ีอยู่อาศัย
เร่ิมมีความระมัดระวังมากข้ึนในการลงทุนโครงการใหม่ๆ  
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เน่ืองจากความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีต่ำาลง และสถานการณ์ 
หน้ีครัวเรือนท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
และราคาวัสดุก่อสร้างลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจาก 
ดัชนีราคาสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างท่ีหดตัวลง โดยเฉพาะ
ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และไม้ นอกจากน้ีกำาลังการผลิต 
ปูนซีเมนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ยังส่งผล 
ต่อตลาดปูนซีเมนต์โดยก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีสูงข้ึนระหว่าง
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายต่างๆ และระหว่างแต่ละช่องทางการ
จัดจำาหน่าย ด้วยเหตุน้ีจึงมีการใช้กลยุทธ์ราคาเป็นกลยุทธ์
เพ่ือแข่งขันในระยะส้ันท้ังจากผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่าย 
เพ่ือรักษาฐานลูกค้า

อย่างไรก็ดี การแข่งขันในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์
ด้วยกัน จะมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ ผ่านกิจกรรมและส่ือการตลาด 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเปิดรับและยอมรับในตราสินค้า 
เพ่ิมข้ึน ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างบริษัทฯ และ 
ช่องทางการจัดจำาหน่ายต่างๆ ท้ังตัวแทนจำาหน่ายและ 
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์กลายเป็นหน่ึงในจุดแข็งจากโครงสร้าง 
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการนำาเสนอแนวทาง
การทำาธุรกิจต่างๆ ในการยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดจำาหน่าย บริษัทฯ ได้จัด 
โครงการสนับสนุนด้านธุรกิจเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันและสร้างความตระหนักเร่ืองความร่วมมือ  
ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจากกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดของคู่แข่ง

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี  
เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของประเทศ  
และเป็นหน่ึงในผู้ส่งออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก มีกำาลัง
การผลิตปูนเม็ดท้ังส้ิน 13 ล้านตันต่อปีจากเตาเผาท่ีมีอยู่
ท้ังหมด 6 เตา ปัจจุบันมีเตาเผาท่ีดำาเนินการผลิตเพียง 5 เตา 
สามารถผลิตปูนเม็ดได้ 12 ล้านตันต่อปี 

ท้ังน้ีบริษัทฯ มีหม้อบดปูนซีเมนต์ท้ังหมด 12 หม้อบด 
สามารถผลิตปูนซีเมนต์ตามกำาลังการผลิตสูงสุดได้  
17 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
ปัจจุบันจำากัดอยู่ท่ี 14 ล้านตันตามปริมาณปูนเม็ด ท้ังน้ี
ประเทศไทยมีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมท้ังส้ินอยู่ท่ี  
60 ล้านตันต่อปี โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กำาลังการผลิต 
อยู่ท่ีเพียงร้อยละ 60 ทำาให้ประเทศไทยมีกำาลังการผลิต 
เหลืออยู่มาก ซ่ึงทำาให้ประเทศไทยยังคงเป็นหน่ึงในประเทศ 
ท่ีมีการส่งออกปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก  
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยได้รับการผลักดัน 
ให้เติบโตจากนโยบายส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐ

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

“การดำาเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)” ตลอด
ระยะเวลากว่า 48 ปีท่ีผ่านมา ปูนอินทรีแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งม่ันท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับการดูแลส่ิงแวดล้อม
และคำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์และการให้บริการด้านการจัดการ 
ของเสียต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการดำาเนินธุรกิจตาม
นโยบายข้างต้นทำาให้ในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏถึงข้อร้อง
เรียนและประเด็นส่ิงแวดล้อมระดับท่ีมีนัยสำาคัญจาก
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ท้ังน้ี บริษัทฯ ยัง
สามารถบรรลุเป้าหมายและพันธสัญญาด้านส่ิงแวดล้อม 
ได้อย่างครบถ้วน เช่น ความสอดคล้องต่อกฎหมาย 
และข้อกำาหนด การลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดปริมาณการใช้น้ำา 
การลดของเสียจากการผลิตท่ีไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ 
การประหยัดพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัสดุ
และเช้ือเพลิงทดแทน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของปูนอินทรีมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองตามนโยบายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
ขององค์กร โดยมีเป้าหมายในการรักษาระดับมาตรฐาน
และพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาด้านส่ิงแวดล้อม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ท้ังระดับประเทศและ
สากล ท้ังน้ีในปี 2558 ปูนอินทรีได้รับการตอบรับ 
เป็นสมาชิกจาก Cement Sustainability Initiative 
(CSI) ภายใต้ World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD) นอกจากน้ีปูนอินทรียังได้
ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและได้
รับการรับรองมาตรฐานฉบับล่าสุด ISO14001:2015 
ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2560 

บริษัทฯ เช่ือว่าการบรรลุเป้าหมายและความสำาเร็จ 
ด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรสามารถเกิดข้ึนได้จาก
พันธสัญญาท่ีพนักงานทุกคนได้ให้ไว้ “ท�ำงำนเป็นทีม  
ท�ำสิ่งถูกต้อง กล้ำคิดกล้ำท�ำ ห่วงใยใส่ใจอนำคต”

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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ทุกการใช้งานจากประเภทงานก่อสร้างท่ัวไป รวมถึงงาน
โครงการท่ีต้องการคอนกรีตชนิดพิเศษ ในด้านการให้บริการ
ลูกค้าอินทรีคอนกรีตเปิดรับการส่ังจอง ส่ังซ้ือ ขนส่ง ตลอดจน 
ให้คำาปรึกษาเฉพาะด้าน 24 ช่ัวโมง ตลอดท้ัง 7 วัน 

จากการก่อสร้างโรงโม่หินโรงใหม่ท่ีสุพรรณบุรีซ่ึงมีแผน 
ท่ีจะเร่ิมประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ทำาให้
อินทรีอะกรีเกตสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานสูง
ท่ีสามารถพิสูจน์คุณค่าให้กับลูกค้าได้ 

2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปีท่ีผ่านมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐบาล 
ยังเป็นตัวขับเคล่ือนหลักสำาหรับการเติบโตในอุตสาหกรรม
คอนกรีตผสมเสร็จและจะยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไปในอีก 
หลายปีข้างหน้า การลงทุนภาคเอกชนยังมีความเคล่ือนไหว
อย่างล่าช้ารวมถึงมีการเล่ือนแผนการดำาเนินโครงการ 
เน่ืองจากสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของประเทศ

อย่างไรก็ตามในปี 2561 ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จและ 
หิน-ทราย ยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง 
ขนาดใหญ่จากภาครัฐ และส่งผลถึงการสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้ภาคการก่อสร้างของเอกชน

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำากัด ยังคงมุ่งม่ันในการผลิต 
คอนกรีตประสิทธิภาพสูงและคอนกรีตท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
และนำามาซ่ึงผลกำาไรท่ีสูงข้ึน รวมถึง มุ่งเน้นการขายผ่าน
ช่องทางการขายโดยตรงและผ่านเอเย่นต์สู่กลุ่มลูกค้าต่างๆ 
ในตลาด อาทิ ลูกค้าด้านท่ีอยู่อาศัย ลูกค้าภาคธุรกิจ ลูกค้า
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

อินทรีคอนกรีตยังคงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ คือ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัท 
ท่ีผลิตปูนซีเมนต์ให้อินทรีคอนกรีต ซ่ึงปูนซีเมนต์มีสัดส่วน
อยู่ร้อยละ 10-15 ของสัดส่วนผสมคอนกรีตท้ังหมด 

บรษัิท นครหลวงคอนกรตี จ�ากดั

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำากัด ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจหลกั  
2 หน่วยธุรกิจ คือ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพสูง 
และธุรกิจหิน-ทราย ผลิตภัณฑ์มีทั้งแบบที่ใช้โดยทั่วไปและ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร  
เช่น งานคอนกรีตพืน้อตุสาหกรรม

อินทรคีอนกรีตและอินทรีอะกรีเกต

ในฐานะที่ เป ็นหน่ึงในผู ้นำ าการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ในประเทศไทย อินทรีคอนกรีตมุ่งม่ันที่จะส่งมอบการบริการ 
อันน ่าประทับใจแก่ลูกค้าผ่านกระบวนการและเทคโนโลย ี
มาตรฐานระดับโลก เรารักษาระดับการผลิตและการบริการ 
แห่งความเป็นเลศิควบคูกั่บการพฒันาผลติภณัฑ์อย่างไม่หยดุยัง้

ปัจจบัุนอนิทรีอะกรีเกตได้ปรับเปลีย่นตำาแหน่งทางธุรกิจจากเดมิ
ทีเ่น้นการสนับสนุนการผลติเพือ่ใช้ในหน่วยผลติอนิทรีคอนกรีต 
เป็นหลกั ไปสูก่ารขยายตลาดไปยงัลกูค้าภายนอกมากขึน้ พร้อมทัง้ 
นำาเสนอสนิค้าทีมี่คณุภาพสงู

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

อินทรีคอนกรีตนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง (High 
Performance Concrete Mixes) เพ่ือให้ครอบคลุม 

รายงานประจำาปี 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อินทรีอะกรีเกตจะจัดส่งหิน-ทรายท่ีใช้ในการผลิตคอนกรีต
สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีสามารถแข่งขันได้ ซ่ึงขอบเขตการจัดส่งน้ี 
จะขยายตามหน่วยผลิตของอินทรีอะกรีเกตท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ การจัดหาหิน-ทรายจะผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือจากผู้ผลิตหิน-ทรายในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงในการผลิต 
คอนกรีตจำาเป็นต้องใช้หิน-ทรายประมาณร้อยละ 60  
ถึง 70 ของวัตถุดิบท้ังหมด

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้ 

อินทรีคอนกรีตมุ่ง ม่ัน ท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยต้องแน่ใจ
ได้ว่ามาตรฐานสูงสุดทุกกระบวนการท้ังจากเหมือง
หิน-ทราย หน่วยผลิต รถขนส่ง และการทำางาน
ด้านกระบวนการผลิตถูกใส่ใจดูแลอย่างท่ัวถึงและ
สม่ำาเสมอ

ในส่วนความคิดริเร่ิมเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีเคร่ืองแยกหิน-ทราย 
จากเศษคอนกรีตท่ีเหลือกลับจากโครงการ มาคัด
แยกหิน-ทรายเพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัย ทำาให้ม่ันใจได้ว่าคุณภาพคอนกรีตจะยังคงอยู่ใน
มาตรฐานการออกแบบเช่นเดิม 

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

บรษัิท อินทร ีซปุเปอร์บล๊อก จ�ากดั

บริษัท อนิทรี ซปุเปอร์บล๊อก จำากัด เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต
มวลเบา ภายใต้เคร่ืองหมาย “อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก” โรงงาน 
อนิทรี ซปุเปอร์บล๊อกมีสามโรงงาน โรงงานหน่ึง และสอง ต้ังอยูท่ี่  
อำาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และโรงงานสาม ต้ังอยู่ที่  
อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งสามโรงงานน้ีสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอนำ้า (Autoclaved  
Aerated Concrete: AAC) ทีผ่่านการรับรองระบบบริหารคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ทำาให้ผู้ใช้เชือ่ม่ันในคณุภาพของ
สนิค้า อกีทัง้คอนกรีตมวลเบาเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ามารถใช้ในการ 
ก่อผนังอาคารได้ทุกประเภท ทั้งอาคารแนวสูง-แนวราบ และ
อาคารขนาดใหญ่-เลก็

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า 
ในกลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการให้บริการคำาแนะนำา 
ในการออกแบบ และติดต้ังสินค้าร่วมกับทีมงานลูกค้า เพ่ือให้ 
ม่ันใจว่าสินค้าอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้ดีเย่ียมท้ังในเร่ืองของรูปแบบ 
ความสวยงาม และความสะดวกรวดเร็วในการติดต้ัง ในปีน้ี 
ทางทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนากลุ่มสินค้าท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากข้ึน อาทิ
แผ่นผนังเสริมเหล็กสำาหรับงานบันได แผ่นผนังเสริมเหล็ก
สำาหรับหลังคา ตลอดจนแผ่นผนังเสริมเหล็กสำาหรับงานร้ัว  
เป็นต้น

2. การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง 
ภายในประเทศยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่อาศัย  
และการลงทุนของทางภาคเอกชน ประกอบกับกำาลังการผลิต
ภาพรวมในตลาดท่ีสูงกว่าความต้องการของตลาด ทำาให้ 
การแข่งขันของตลาดวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอิฐมวลเบา 
ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้การปรับข้ึนราคาอิฐมวลเบา
เ น่ืองจากต้นทุนการผลิตท่ีสูง ข้ึนจากพลังงาน และ 
วัตถุดิบอ่ืนๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มี 
การจัดการภายในเร่ืองการบริหารต้นทุน เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
ได้ พร้อมบริหารการขายโดยเพ่ิมสัดส่วนการขายในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ความได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ิมฐานลูกค้าโดยใช้
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ช่องทางการขายจากพันธมิตรท่ีดีจากปูนซีเมนต์ นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วนการขายกลุ่มสินค้าท่ีมี
มูลค่าเพ่ิม พร้อมบริการในการออกแบบ ให้คำาปรึกษา รวมถึง 
การติดต้ังเพ่ือหลีกเล่ียงในเร่ืองการแข่งขันทางด้านราคา

บริษัทฯ ยังมีความเช่ือม่ันว่าตลาดอิฐมวลเบาภายในประเทศ
มีแนวโน้มในการปรับตัวในทางท่ีดีข้ึนในปี 2561 ท้ังในเร่ือง
ของราคา และตลาด ท้ังน้ี อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกจะมุ่งเน้น
ในการผลักดันสินค้ามูลค่าเพ่ิม พร้อมบริการให้คำาปรึกษา
แนะนำาสำาหรับผู้ใช้ และนำาเสนอสินค้าท่ีมีความแตกต่างเข้าสู่
ตลาดในสัดส่วนท่ีมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดท่ีต้องการความสะดวก และลดเวลาในการก่อสร้าง  
รวมถึงการปรับปรุงผลกำาไรให้ดีข้ึน ซ่ึงในปีน้ี บริษัทฯ ได้
มีการบุกเบิกการทำาตลาดสินค้ามูลค่าเพ่ิมในกลุ่มงาน
ภาครัฐบาล-การท่าอากาศยาน โดยงานโครงการขยาย
อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเฟสท่ีสอง ได้เลือกใช้ 
แผ่นผนังเสริมเหล็กสำาเร็จรูปของอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก  
ถือเป็นโอกาสการใช้สินค้าของบริษัทฯ สำาหรับงานขยาย
สนามบินในภูมิภาคต่างๆ ตามแผนงานท่ีรัฐบาลวางไว้ 
สำาหรับสินค้าอิฐมวลเบาน้ัน ทางบริษัทฯ ได้วางแผนใน
การขยายตลาดส่งออกเพ่ือลดการแข่งขันทางด้านราคาใน
ประเทศ

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

กำรผลิต

โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ำา (Autoclaved Aerated 
Concrete:AAC) ท่ีผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 รวมกำาลังการผลิตท้ังหมด 
ท้ังสามโรงงานรวมปีละประมาณ 7.2 ล้านตารางเมตร

กำรจัดหำวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตได้แก่ ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว และ
สารกระจายฟองอากาศ โดยวัตถุดิบท่ีสำาคัญเกือบท้ังหมด 
ซ่ึงได้แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาวสามารถจัดหาได้ 
ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศจะต้องนำาเข้า 
มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และสาธารณรัฐเช็ก

ทรำย: อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกมีแหล่งทรายอยู่บริเวณ 
ห่างจากโรงงานท่ีจังหวัดสิงห์บุรีเพียง 4 กิโลเมตร ซ่ึงมี
ปริมาณมากเพียงพอท่ีจะใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาของ 
บริษัทฯ ได้ในอนาคต

ปูนซีเมนต์: ปัจจุบันอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ซ้ือปูนซีเมนต์ 
จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษัทแม่ และเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายหลักของประเทศ

ปูนขำว: ปัจจุบันปริมาณผลิตปูนขาวยังมีสัดส่วนสูงกว่า
ปริมาณการใช้ปูนขาว ท้ังน้ี อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ซ้ือปูนขาว
จากผู้ประกอบการผลิตปูนขาวจำานวน 5 ราย

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

ในด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการ
จัดการให้มีข้ันตอนการนำาวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่  
ท้ังกระบวนการใช้ซ้ำา (Reuse) และการนำากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) อีกท้ังมีการนำาวัตถุดิบทดแทนมาใช้  
ซ่ึงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของวัตถุดิบท่ีใช้ใน
การผลิตท้ังหมด ทำาให้อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก เป็นผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย ท่ีได้รับ 
การรับรอง “ฉลากเขียว” จากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

ในส่วนของน้ำาจากกระบวนการผลิต ก็จะผ่านการบำาบัด
ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และจากการดำาเนินกิจการ 
ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด อีกท้ังยังจัดกิจกรรมกับชุมชนรอบๆ โรงงาน
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคิล จ�ากดั

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด เป็นบริษัทในกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ให้บริการด้านการจัดการของเสียและ 
การบริการภาคอุตสาหกรรม ในปี 2560 อินทรี อีโคไซเคิล  
ยังคงมุ่งม่ันจะเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
และได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ ต้ังแต่การ
ทำาความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึงการจัดการของเสีย และ 
ด้วยการขยายใบอนุญาตต่างๆ ทำาให้บริษัทฯ สามารถรับจดัการ 
ของเสียได้หลากหลายประเภท และนำาเสนอบริการแบบ  
“one-stop-services” ให้กับลกูค้าได้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

อินทรี อีโคไซเคิล นำาเสนอบริการจัดการกากของเสีย 
ท่ัวราชอาณาจักร และการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงกับอุตสาหกรรมสำารวจและผลิตน้ำามัน อุตสาหกรรม
เคมี และโรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับท่ี 101 (สำาหรับ
เผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์) และบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล  
จำากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำาดับท่ี 
105 106 (สำาหรับโรงเตรียมเช้ือเพลิงและวัตถุดิบทดแทน)  
และใบอนุญาตพักและรวบรวมวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือการส่งต่อ 
ไปยังโรงงานปูนซีเมนต์ 

อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียมเช้ือเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
สองโรงงานต้ังอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี และ
บริการทำาความสะอาดภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน  
ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001:2007 

บริกำรของอินทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้วย

1. กำรให้ค�ำปรึกษำ และกำรบริกำรหน้ำงำน อินทรี  
อีโคไซเคิล มีทีมงานผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ 
ในอุตสาหกรรมเพ่ือให้คำาปรึกษาอย่างมืออาชีพ 
เก่ียวกับการจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

2. กำรวิเครำะห์กำกของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบุคลากร 
ท่ีมีความรู้ความชำานาญ และเคร่ืองมือสำาหรับ 
ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยสำาหรับวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ทางกายภาพและทางเคมีของกากของเสียแต่ละชนิด 

3. กำรขนส่งกำกของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบริการ 
ขนส่งกากของเสียด้วยอุปกรณ์บรรจุท่ีหลากหลาย
สำาหรับกากของเสียท้ังแบบอันตรายและไม่อันตราย  
รถบรรทุกของบริษัทฯ ติดต้ังระบบ GPS เพ่ือติดตาม
การเดินรถได้อย่างทันท่วงที

4. กำรจัดเตรียมกำกและกำรก�ำจัดด้วยวิธีกำรเผำร่วมใน
เตำเผำปูนซีเมนต์ บริษัทฯ มีกระบวนการดำาเนินงาน 
ท่ีได้มาตรฐานประกอบไปด้วยอาคารเตรียมเช้ือเพลิง
ทดแทนเหลว ระบบย่อยกากของแข็ง และระบบป้อน
กากของเสียแบบอัตโนมัติเพ่ือเผาร่วมในเตาเผา
ปูนซีเมนต์

5. กำรบริกำรอุตสำหกรรม บริษัทฯ ให้บริการทำาความ
สะอาดภาคอุตสาหกรรม อาทิ Industrial Chemical 
Cleaning, Decontamination, Tank Cleaning, High 
pressure Pulse Cleaning, Foam Cleaning กับลูกค้า
หลากหลายอุตสาหกรรม

2. การตลาดและการแข่งขัน

ลูกค้าของอินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสำารวจและขุดเจาะน้ำามัน 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ 
โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ  
ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่าน้ัน ในฐานะผู้ก่อกำาเนิด 
ของเสียได้ไว้วางใจให้อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ให้บริการ
จัดการของเสียด้วยกระบวนการท่ีปลอดภัยเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และ 
ถูกต้องตามกฎหมาย

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการสร้างความแตกต่างให้กับ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และส่ิงแวดล้อมในส่วนของการแข่งขัน
ทางการตลาด กลุ่มลูกค้าของอินทรี อีโคไซเคิล ส่วนใหญ่ 
เป็นลูกค้าท่ีใส่ใจและให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสีย
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อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลดการฝังกลบ ดังน้ัน อินทรี 
อีโคไซเคิล จึงเป็นพันธมิตรกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือส่งมอบ “ความสบายใจ” และความไว้วางใจ ในด้าน 
การจัดการส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการปกป้องช่ือเสียง 
ของลูกค้า

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งม่ันในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางระบบมาตรฐาน 
การจัดการด้านคุณภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลต่างๆ  
ในปี 2560 เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยันมาตรฐานการดำาเนิน 
กิจการอย่างมืออาชีพ โดยโรงเตรียมเช้ือเพลิงทดแทน
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลโครงการ 
ยกระดับผู้ประกอบการบำาบัดและกำาจัดกากอุตสาหกรรม 
ระดับเหรียญทอง ประจำาปี 2560 และรางวัล CSR - DIW  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานชลบุรี ได้รับ
รางวัลสถานประกอบการท่ีมีการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทำางานต้นแบบดีเด่น 
ประจำาปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ  มีความตระหนัก ว่าความ รับผิดชอบของ 
บริษัทฯ นอกเหนือจากการจัดการของเสียให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแล้ว ยังรวมถึงการปกป้องช่ือเสียง 
ของลูกค้าด้วย และท่ีสำาคัญท่ีสุดในปีน้ี อินทรี อีโคไซเคิล  
ได้รับความไว้วางใจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วม
โครงการ “คล๊ิก 3 นำท ีAuto E-License” โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือลดระยะเวลาในการขออนุญาตนำาของเสียออก 
นอกบริเวณโรงงานให้กับลูกค้าจาก 30 วัน เหลือ 3 นาที  
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยโครงการน้ีจะทำาให้การรับ 
ของเสียจากลูกค้ามีความสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 
Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและแสดง 
ความมุ่งม่ันในการจัดการขยะเพ่ือหลีกเล่ียงการฝังกลบ 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการในฐานะผู้ให้บริการเปล่ียน
ของเสียเป็นเช้ือเพลิงทดแทนแล้วนำาไปเผาร่วมในเตาเผา 
ปูนซีเมนต์ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สู่ส่ิงแวดล้อม

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

บรษัิท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ�ากดั

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จำากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อต้ังเม่ือปี 2554 ดำาเนินธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนท้ิงของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 
โดยนำาลมร้อนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) มาผลิตไฟฟ้า  
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะนำามาใช้ ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์  
ซ่ึงช่วยในการลดต้นทุนค่าพลังงานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาแปดปี ตามบัตร 
ส่งเสริมเลขท่ี 2331(2)/อ./2554 และสามปี ตามบัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 59-1306-1-00-1-0 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีแผน 
เพ่ิมกำาลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น

2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปัจจุบัน บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จำากัด ดำาเนินการ
ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนภายในเตาเผาของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำากัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการสำาหรับภายนอก 
แต่มองโอกาสในการทำาธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้า

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

การผลิต

บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จำากัด มีโรงงานผลิตหน่ึงโรงงาน 
แบ่งเป็นสายการผลิตสองสาย คือ สายจากเตาเผาหมายเลข 
5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำากัด (มหาชน) โดยมีกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด  
18 เมกะวัตต ์ต่อสายการผลิต เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าพลังงาน
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯ ได้ลงทุน 
เพ่ิมกำาลังการผลิต โดยได้ดำาเนินก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากลมร้อนท้ิงของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพ่ิมอีก 
หน่ึงโรงงาน ซ่ึงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 โดยมุ่งเน้นเพ่ิมกำาลัง 
การผลิตไฟฟ้าท่ีมีมาตฐานคงท่ี และมีปริมาณท่ีเพียงพอ
อย่างต่อเน่ือง

รายงานประจำาปี 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำาคัญท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ลมร้อน 
ท่ีเหลือจากห้องลดอุณหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และลมร้อน 
ท่ีเหลือจากหออุ่นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนเม็ด  
จากเตาเผาหมายเลข 5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของ บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

งานบริการและผู้ให้บริการ

ด้านงานบริการท่ีจำาเป็นต้องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อม
บำารุงเคร่ืองจักร งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการอ่ืน 
ส่วนใหญ่มีการจัดจ้างเป็นผู้ให้บริการภายในประเทศท้ังส้ิน 
โดยมุ่งเน้นให้ความสำาคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัย

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

เน่ืองด้วยกิจการของบริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จำากัด  
ได้มีการนำาลมร้อนสองส่วนจากกระบวนการผลิต 
ปูนซีเมนต์ ส่วนแรกคือลมร้อนท่ีเหลือท้ิงจากห้อง 
ลดอุณภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และส่วนท่ีสองได้มีการ 
นำาลมร้อนท่ีเหลือจากหออุ่นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตปูนเม็ด จากสายการผลิตของเตาเผาหมายเลข 5 
และเตาเผาหมาย 6 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำากัด (มหาชน) เข้ามาทำาการแลกเปล่ียนความร้อนจาก 
ลมร้อนเหลือท้ิงกับน้ำา เพ่ือให้ได้ไอน้ำาไปขับเคล่ือน
กังหันไอน้ำา ให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 18 เมกะวัตต์  
ต่อสายการผลิต ซ่ึงก่อนหน้าน้ีลมร้อนท้ังสองส่วนน้ี 
ได้มีการปล่อยท้ิงสู่บรรยากาศ

ดังน้ัน การผลิตไฟฟ้าจากธุรกิจน้ี ช่วยลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมได้โดยตรง เช่น ลดปริมาณฝุ่น 
ท่ีปะปนในลมร้อนท่ีเหลือท้ิง ลดอุณหภูมิของลม
ร้อนก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ และยังช่วยลดการเกิด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีมีผลต่อภาวะโลกร้อน ซ่ึงโครงการน้ีได้รับการส่งเสริม 
ต้นทุน ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีนำาเข้าเคร่ืองจักร 
อีกด้วย

4. งานท่ียังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

บรษัิท อินทร ีดิจติอล จ�ากดั

บริษัท อนิทรี ดจิติอล จำากัด เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปูนซเีมนต์
นครหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ  
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท สยาม ซิต้ี 
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด และบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลงักา) 
จำากัด และบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำากัด และ 
ในอนาคตบริษัท อินทรี ดิจิตอล จำากัด มีแผนงานที่จะขยาย 
การให้บริการครอบคลุมไปถึงกลุ่มคู่ค้าภายนอกกลุ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงด้วย

โครงการอินทรีสมาร์ท (INSEE SMART) ของบริษัท อินทรี 
ดจิติอล จำากัด ได้รับสทิธิประโยชน์จากสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร  
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาห้าปี สำาหรับรายได้ 
จากกิจการพฒันา Enterprise Software และเทคโนโลยดีจิทิลั 
ซ่ึงจะครบกำาหนดอายใุนปี 2564

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัท อินทรี ดิจิตอล จำากัด ได้กลายเป็นสำานักงาน
ระดับภูมิภาคท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและให้บริการ 
เสมือนเป็นคู่คิดให้กับบริษัทต่างๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงท้ังหมดท้ังในและนอกประเทศ รวมถึงคู่ค้า ในการ 
นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง 
โครงสร้างพ้ืนฐานและความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาออกแบบและพัฒนาใช้ในองค์กร เพ่ือทำาให้ 
กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างในด้านการดำาเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

2. การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรท่ีน่าเ ช่ือถือและไว้
วางใจ ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเช่ือมต่อการดำาเนินธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเช่ือมต่อกับลูกค้าและคู่ค้าเข้าด้วย
กันแบบเรียลไทม์ ความมุ่งหวังของบริษัทฯ คือการ
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน รวมไปถึง 
สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
บริษัทในกลุ่มและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง อันประกอบไปด้วย
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• เป็นผู้เชีย่วชำญด้ำนเทคโนโลยีดจิิทลั เข้าใจอย่างลกึซึง้
ถึงองค์ประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีน่ำามาใช้งานเพือ่ให้เหมาะสมกัน 
มากที่สุดกับบริษัทในกลุ ่มและผู ้ที่มีส ่วนเก่ียวข้อง  
เพือ่ช่วยเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัและเพิม่โอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ

• เป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงเทียบเท่าระดับโลก เพื่อให้เกิดความ 
พงึพอใจสงูสดุของผู้ใช้บริการ

• สร้ำงองค์กรอัจฉริยะที่มีกำรขับเคล่ือนจำกภำยใน  
การนำาระบบที่เป็นการเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดต้ังแต่
ต้นทางถึงปลายทางมาให้บริการ เพือ่สร้างประสบการณ์
ทีด่ทีีส่ดุ และเสริมสร้างประสทิธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ

• ควำมเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
บริษัทฯ จะเสริมสร้างพลังจากทรัพย์สินทางปัญญา
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้นำา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย
กระบวนการทำางานที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาในอนาคต
อย่างยัง่ยนื

• เป ็นศูนย ์กลำงระดับภูมิภำคทำงด ้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ ได้ทำาการ
ปรับตัวและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรและองค์กร 
โดยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทีข่ยายธุรกิจออกไปสูภ่มิูภาค 

ปัจจบัุนรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจดจิทิลั
และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงตลาดและรูปแบบธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของระบบดิจิทัล 
ทางกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
และเร่ิมกระบวนการปรับเปลีย่นองค์กรเพือ่นำาเทคโนโลยดีจิทิลั 
ที่เหมาะสมมาใช้ ในการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจและมุ่งสู ่ 
ยคุอตุสาหกรรม 4.0

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำากัด ได้ทำาการคัดเลือกระบบ 
ซ่ึงหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีดี
ท่ีสุดและยอมรับกันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก โดยระบบท่ีจะ
นำามาออกแบบและพัฒนาใช้งานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงท้ังหมดน้ัน ต้องสามารถตอบโจทย์ของ 
ความต้องการในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้  
ทางบริษัทฯ ได้ทำาการออกแบบและพัฒนาระบบโดยบุคลากร 
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นเจ้าของระบบ 
และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์น้ันๆ โดยระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท้ังหมดได้ทำาการติดต้ังอยู่ในระบบปฏิบัติการ
คลาวด์ท้ังท่ีเป็นของส่วนตัวและส่วนรวม 

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

การให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2560
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษัิท คอนวดู จ�ากดั 
และ พีท ีคอนวดู อินโดนเีซยี

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท คอนวูด จำากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายวัสดุตกแต่ง 
เพ่ืองานสถาปัตยกรรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวูด”  
ซ่ึงผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และส่วนผสม 
ของเส้นใยเซลลูโลสท่ีผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน  
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีช้ันสูงท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์คอนวูด มีคุณสมบัติท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีความ
สวยงามและใช้งานง่าย ให้ความรู้สึกผิวสัมผัสและการ
มองเห็นท่ีเหมือนไม้ธรรมชาติ นอกจากน้ัน ผลิตภัณฑ์ 
คอนวูดยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ปลอดจากปัญหา 
เร่ืองแมลงกัดกิน ไม่ลามไฟ สามารถตอบสนองงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม และตกแต่งท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
อาทิ งานเชิงชายและฝ้าระแนง งานผนัง งานพ้ืน งานตกแต่ง
ท่ัวไป อีกท้ังยังสามารถนำาไปประยุกต์ตกแต่งใช้งานได้
หลากหลายตามความเหมาะสมกับทุกการออกแบบและ 
ส่ิงปลูกสร้าง

สำาหรับการดำาเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมาน้ัน คอนวูดได้มุ่งเน้น 
การพัฒนาตลาดกลุ่มวัสดุตกแต่ง เพ่ือตอบสนองกลุ่ม
เจ้าของบ้านและผู้ออกแบบ โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และได้ทำาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจในปี 2560 ได้แก่  
ไม้ผนังบังใบ คอนวูด ซี-ล็อค และไม้เชิงชำย รุ่นฟิต นอกจากน้ัน  
คอนวูดยังได้พัฒนากลุ่มสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เก้าอ้ีน่ัง  
จำานวน 3 รุ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย
ของผู้บริโภค และ ไม้ตกแต่งลำยฉลุ คอนวูด จำานวน  
3 รุ่น เ พ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวูด” โดยได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดีจากกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา บริษัทผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ช้ันนำาของประเทศ กลุ่มนักออกแบบ  
และเจ้าของบ้าน

2. การตลาดและการแข่งขัน

2.1 กำรตลำดและกำรแข่งขันในประเทศไทย

ในปีท่ีผ่านมา ตลาดยังคงมีการแข่งขันท่ีรุนแรง
ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ียังคงอยู่ในช่วง
ชะลอตัว มีสินค้าทดแทนเข้าสู่ตลาดเป็นจำานวนมาก  
และมีผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง 
กำาลังซ้ือของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำา รวมท้ัง 
ความเช่ือม่ันของนักลงทุนในตลาดท่ีลดลงจากสภาวะ
เศรษฐกิจ ท้ังหมดน้ีได้สร้างความท้าทายเป็นอย่างย่ิง 
ให้แก่คอนวูดในการท่ีจะรักษาส่วนแบ่งของตลาด 
โดยคอนวูดให้ความสำาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
และได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ สู่ตลาดอย่าง 
ต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการรักษาตำาแหน่ง และส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นทำาตลาดในผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
สร้างผลกำาไรท่ีดีให้แก่คอนวูด นอกจากน้ัน บริษัทฯ 
ได้พัฒนาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  
(Product and Solution Development) ให้เป็น
หน่วยงานสำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือตอบโจทย์ 
ผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ และสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันในตลาดในระยะยาว
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สำาหรับทิศทางการดำาเนินธุรกิจในปี 2561 น้ัน คอนวูด 
ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ  
กลุ่มธุรกิจ (B2B) และกลุ่มผู้บริโภค (B2C) ซ่ึง 
บริษัทฯ ยังคงรักษากลุ่มเป้าหมายหลักอันได้แก่ ตลาด 
กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร (Low rise residential) และ 
กลุ่มสถาปนิก นักออกแบบภายในและผู้รับเหมา โดย 
ได้ต่อยอดกลยุทธ์ ในการขยายฐานการรับรู้ ใน 
ตราสินค้า (Brand Awareness) ไปยังกลุ่มเจ้าของบ้าน 
มากข้ึน โดยการเ พ่ิมช่องทางการส่ือสารผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้น
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการ
พัฒนาระบบให้รองรับกับความต้องการของตลาด  
และไ ด้วางแผนการตลาดเ ชิง รุกใ ห้แก่บ ริการ  
i-SERVICE by CONWOOD เพ่ืออำานวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการต่างๆ  
ท่ีต้องการบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop  
Service Solution ต้ังแต่ให้คำาปรึกษาเร่ืองการตกแต่ง
หรือต่อเติมด้วยไม้คอนวูด ลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูหน้างานจริง  
คำานวณปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ รวมท้ัง ควบคุม 
การก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณ 
ท่ีกำาหนด พร้อมการรับประกันให้แก่ลูกค้าเพ่ือสร้าง 
ความม่ันใจในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์อันมีคุณภาพ 
จากคอนวูด สำาหรับตลาดต่างประเทศน้ัน คอนวูด
ยังมุ่งเน้นในการขยายตลาดอาเซียน (ASEAN) โดย
เฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ท่ีมุ่งเน้น 
ในกลุ่มสินค้าท่ีมีการออกแบบ (Design) ท่ีโดดเด่น 
ในขณะเดียวกันก็ทำาการพัฒนาโอกาสทางการค้า 
ในประเทศอ่ืน เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน และ
ประเทศแถบตะวันออกกลาง

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขันในประเทศอินโดนีเซีย

คอนวูดได้รับการยอมรับให้เป็นนวัตกรรมวัสดุตกแต่ง
ทดแทนไม้ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยคุณสมบัติ 
ท่ีมีความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติ ทำาให้ผลิตภัณฑ์
คอนวูดเป็นตัวเลือกลำาดับแรกในโครงการก่อสร้าง
ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มากมาย และยังได้รับการยอมรับ
จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำา รวมไปถึงกลุ่ม 
เครือข่ายโรงแรม และกลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ 
ในปี 2560 “คอนวูด” ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ผลิตภัณฑ์คอนวูด และสร้างความแตกต่าง 
ในตลาด นอกจากน้ัน พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ยังได้จัด 
ให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาท้องถ่ิน  
ซ่ึงทำาให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดกับงาน 
ท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้มีการเพ่ิมการ 
กระจายสินค้าผ่านช่องทางค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า 
สมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์คอนวูดยังเป็นส่วนหน่ึงของ 

การออกแบบและนำ า ไปผลิตเ ป็นเฟอร์ นิ เจอ ร์  
ตามโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และยังได้รับการ 
นำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นเคร่ืองใช้ ตกแต่งภายในบ้าน 
ท่ีให้ความสวยงามและมีเอกลักษณ์

นับต้ังแต่ท่ีผลิตภัณฑ์คอนวูดได้เข้าสู่ตลาดในประเทศ
อินโดนีเซีย เม่ือปี 2555 ตราสินค้า “คอนวูด” ได้รับ
การตอบรับท่ีดีเร่ือยมา โดยได้รับรางวัลจาก Reader’s  
Choice และรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ 
บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดความสำาเร็จด้วยการสร้างการ 
รับรู้ตราสินค้า “คอนวูด” เพ่ือนำาไปสู่ประสบการณ์
การใช้งานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อ 
ตราสินค้าในท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบัน นอกจากการยอมรับ
ของลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ผลิตภัณฑ์
คอนวูดยังเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มนักออกแบบต่างชาติ 
อีกด้วย

ในปี 2560 พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ได้รับรางวัลต่างๆ  
ได้แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยอดเย่ียมจาก DOT Property Indonesia 2017 รางวัล
ระบบผนังยอดเย่ียมจาก Bintang Home Award 
รางวัล Best Composite Panel โดย IDEA Award 
2015 และรางวัลผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการแนะนำาจาก 
มัณฑนากร โดย HDII 2014

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

3.1 กระบวนกำรจัดหำและกำรผลิตในประเทศไทย

โรงงานคอนวูดในประเทศไทย ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรี 
รองรับได้ถึงสามสายการผลิต รวมกำาลังการผลิตท้ังส้ิน 
135,000 ตันต่อปี กระบวนการผลิตไม้คอนวูดดำาเนิน
การภายใต้นโยบายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ  
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ISO14001:2004 การรับรองระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 การรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS18001:2007 และผ่านการรับรองวัสดุก่อสร้าง
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(Green Label Singapore)

3.2 กระบวนกำรจัดหำและกำรผลิตในประเทศอินโดนีเซีย 

โรงงานคอนวูดในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดดำาเนินงาน 
และเ ร่ิมสายการผลิตแรกต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
ปี 2557 ท้ังน้ีโรงงานคอนวูดสามารถรองรับได้ถึง  

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด (ก่อต้ังขึ้นเม่ือ ปี 2535)  
เป ็นบริษัทในกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต ์นครหลวงในเดือน 
พฤษภาคม 2559 โดยเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
ภายใต้ตราสินค้าลูกโลกที่มีคุณภาพสูง ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับ 
การคดิค้นและวิจยัจากสถาบันวิจยัเป็นทีย่อมรับ โดยจดัจำาหน่าย
ผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายสนิค้ากว่า 300 ร้านค้าทัว่ประเทศ 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด เป็นผู้ผลิต 
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

ปูนลูกโลกน้�ำเงิน ไฮดรอลิกซีเมนต์ ชนิดใช้งานท่ัวไป 
ออกแบบพิเศษสำาหรับงานโครงสร้างท่ีต้องการกำาลังอัดสูง  
อาทิ โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เข่ือน สะพาน  
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาเร็จรูปทุกอย่าง ซ่ึงได้คุณภาพ 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกซีเมนต์ 
มอก. 2594 - 2556

ปูนซีเมนต์ผสมลูกโลกเขียว สำาหรับงานฉาบ ก่ออิฐ  
งานป้ันข้ึนรูป ผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 
และหินปูนบดละเอียดชนิดพิเศษ ทำาให้เน้ือเนียน ฉาบง่าย 
แห้งช้า เหมาะสำาหรับงานท่ีต้องใช้เวลาและความประณีต

ปูนซีเมนต์ผสมซูเปอร์ลูกโลก (ส�ำหรับงำนเอนกประสงค์) 
ปูนซีเมนต์ผสมซูเปอร์ลูกโลก 40 กิโลกรัม สำาหรับ 
งานฉาบ ก่ออิฐ และงานคอนกรีตท่ัวไปท่ีไม่ต้องรับ 
น้ำาหนักมาก คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
ผสม มอก. 80-2550

2. การตลาดและการแข่งขัน

ห้าสายการผลิต เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีจะ 
เติบโตข้ึนภายในประเทศอินโดนีเซีย และการส่งออก 
ไปยังระดับภูมิภาค ข้ันตอนการผลิตของคอนวูด 
จะดำาเนินการภายใต้นโยบายการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเข้มงวด โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังน้ี 
การจัดการมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007  
รวมท้ัง ได้รับการยอมรับให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจากคณะกรรมการอาคาร
เขียวประเทศอินโดนีเซีย (Green Building Council 
Indonesia)

3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

คอนวูดตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
ท่ีไม่เป็นการทำาลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้วย
ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจท่ีจะเป็นผู้ผลิตสินค้าสะอาด 
(Green Product) จึงเน้นในเร่ืองการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา ด้วยการนำาความร้อน น้ำา และเศษตัด  
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมท้ังการจัดการของ
เสียและฝุ่นได้ถูกรวบรวมและส่งไปกำาจัดกับบริษัท 
ในกลุ่มบริษัทฯ อีกท้ัง คอนวูดยังเลือกใช้เทคโนโลยี
ช้ันนำาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีใ ช้ วัตถุดิบ 
ท่ีปราศจากสารพิษ และมุ่งเน้นการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นการ
ช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษเน่ืองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกด้วย

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2560 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด มีรายได้จาก
การประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนต์เป็นหลัก โดยมีนโยบาย 
การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสำาคัญ คือ การมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายในราคาท่ีแข่งขันกับตลาดได้และ 
มีบริการขนส่งปูนซีเมนต์ถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลาง โดยมี 
ช่องทางจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
คิดเป็นร้อยละ 90 และจัดจำาหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ร้อยละ 10 ของลูกค้าท้ังหมด บริษัทฯ  
เน้นการแข่งขันโดยใช้หลักการความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ัง ให้บริการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ท่ี
ครอบคลุมบริการไว้ ณ จุดเดียว (One stop service center)

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมาได้ทวี 
ความรุนแรงข้ึนจากภาวะตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อกลไก 
ด้านราคา การชะลอตัวของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ลดลงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของบริษัทฯ คือ คุณภาพ
และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์พร้อมกับการบริการลูกค้าท่ี
รวดเร็ว ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้บริษัทฯ ยังคงศักยภาพใน
การแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรงน้ี

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

โรงงานของบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำากัด ต้ังอยู่ท่ี
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีกำาลังการผลิต
ปูนซีเมนต์โดยเฉล่ีย 844,000 ตันต่อปี หรือ 2,200 ตัน 
ต่อวัน ข้ันตอนการผลิตของบริษัทฯ ดำาเนินการภายใต้ระบบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการส่ิงแวดล้อม  
การจัดการคุณภาพและการจัดการด้านพลังงาน ภายใต้
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ รางวัล
ระดับเหรียญเงิน โครงการยกระดับผู้ประกอบการด้าน 
การส่งเสริมและเ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกาก
อุตสาหกรรม รางวัลเหมืองแร่สีเขียว รางวัลเกณฑ์

มาตรฐานโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานนำาเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการเพ่ือการดำาเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

ระบบการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ มีวิธีการจัดซ้ือวัตถุดิบ 
จากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นหลัก

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ  มีความมุ่ง ม่ันในการดำ า เ นิน ธุร กิจ ท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้
มีการดำาเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง เช่น การติดต้ังระบบกำาจัดฝุ่น แบบ
ถุงลมกรองฝุ่น (Bag filter) ท่ีหม้อบดปูนซีเมนต์
ทุกหม้อบด รวมไปถึงระบบสายพานลำ า เ ลียง
วัตถุดิบ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายออกจาก 
กระบวนการผลิต และฝุ่นดังกล่าวยังถูกลำาเลียง 
กลับเข้าไปสู่กระบวนการผลิต ทำาให้ไม่มีของเสีย 
ออกจากกระบวนการผลิต และสู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย 
นอกจากน้ันแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ  
ของทางภาครัฐ ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมจิตสำานึก 
รักษ์ส่ิงแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยืนยันได้ 
จากการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  
(Green Industry Awards Level 3: Green System)  
ร า ง วัล เห มืองแ ร่ สี เ ขียว  (G reen  Min ing )  
ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO50001) และ
รางวัลระดับเหรียญเงินโครงการยกระดับผู้ประกอบ
การจัดการของเสียปี 2560 รวมท้ัง ยังได้เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกเครือข่ายโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานนำาเกณฑ์มาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM Network) ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอีกด้วย

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2560
42



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จ�ากัด

บริษัท สยาม ซิต้ี ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำากัด ได้ก่อต้ังขึน้มาในเดอืน
มีนาคม 2560 เพือ่ดำาเนินธุรกิจการค้าให้กับบริษัทต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใน
กลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซ่ึงได้มีความสำาคญัเพิม่มากขึน้ 
หลงัจากที ่บริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ได้มีการ
ซือ้กิจการในประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลงักา และประเทศ
เวียดนาม ซึง่เป็นการขยายธุรกิจและฐานการผลติไปในประเทศ
ต่างๆ ภายในภูมิภาคเพิม่ขึน้ บทบาทหลกัของ บริษัท สยาม ซิต้ี  
ซีเมนต์ เทรดดิง้ จำากัด คือ การทำาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ
ให้การสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม ทั้งในด้านการส่งออกและ 
การนำาเข้าในปริมาณมากตามความต้องการ และยังเป็นผู้ ให้
บริการแต่เพียงผู้เดียวในด้านการค้าต่างประเทศของผลิตภัณฑ์
ทีเ่ก่ียวกับปูนซเีมนต์ทัง้หมด รวมทัง้เชือ้เพลงิแขง็ด้วย บริษัทฯ 
ยังต้องพิจารณาในเร่ืองของอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลกัน
ภายในภูมิภาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลผลิตส่วนเกิน 
ที่เหลือใช้และความต้องการเพิ่มในกรณีที่ผลิตไม่เพียงพอ 
ของบริษัทต่างๆ ภายในกลุม่อกีด้วย

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จำากัด ทำาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทุกประเภท เช้ือเพลิงแข็ง และวัตถุดิบ 
ทดแทนท่ีใช้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในการให้บริการ  
บริษัทฯ จะรับผิดชอบการเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าเพ่ือ 
ให้บริการขนส่งสินค้าของกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงและ
ลูกค้าภายนอกท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทฯ

2. การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายของบริษัทฯ คือ การทำาให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 
ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหรือการขาย ตลาดในส่วนน้ีของบริษัทฯ 
ค่อนข้างกว้างข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีดำาเนินการและครอบคลุม
พ้ืนท่ีต้ังแต่ในระดับภูมิภาคไปจนถึงท่ัวโลก การแข่งขัน 
ในธุรกิจน้ีมาจากท้ังภายในประเทศ ภายในภูมิภาคและจาก 
ผู้ผลิตท่ัวโลก ซ่ึงบางคร้ังก็ทัดเทียมกันในแง่ของกำาลังซ้ือ

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยเครือข่ายของคู่ค้า เจ้าของเหมือง 
ตัวแทนขาย และเจ้าของกิจการท่ีบริษัทฯ ติดต่ออยู่ ประกอบกับ 
ธรรมชาติท่ีแปรผันอยู่ตลอดเวลาของการทำาธุรกิจการค้าท่ี
จำาเป็นจะต้องมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆ และดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวนโยบายท่ีช้ีนำาและเป็นเง่ือนไขต่างๆ ท่ีจำาเป็นล่าสุด
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ยกเว้นกรณีท่ีเป็นเร่ืองภายในท้องถ่ิน 
ท่ีรับผิดชอบโดยผู้ซ้ือหรือผู้ขายท่ีทำาธุรกิจกับบริษัทฯ

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด เป็นบริษัท
ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้เข้าซ้ือกิจการต่อมา 
จากบริษัท เซเม็กซ์ ซเีมนต์ บังกลาเทศ จำากัด (CEMEX Cement 
Limited) ในเดือนกรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ มีกำาลังการ 
บดปูนซีเมนต์ประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

เน่ืองจากไม่มีวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น แหล่งหินปูน  
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายจึงนำาเข้าปูนเม็ดเพ่ือใช้ในการผลิต 
ปูนซีเมนต์เท่าน้ัน ยกเว้น บริษัท ลาฟาร์จ (Lafarge) ท่ีนำา
เข้าหินปูนจากประเทศอินเดีย โดยวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น ยิปซัม
(gypsum) ตะกรัน แร่เหล็ก(slag) และเถ้าลอย (fly ash)  
ก็ต้องนำาเข้าจากประเทศใกล้เคียงด้วย ดังน้ันการขนส่ง 
จึงมีบทบาทสำาคัญท้ังในการจัดซ้ือวัตถุดิบ และการจำาหน่าย
ปูนซีเมนต์

ตลาดปูนซีเมนต์ในบังกลาเทศท้ังหมดมีปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ผสม Portland Composite Cement (PCC)  
ใช้งานเป็นหลัก ในทำานองเดียวกัน PCC ก็เป็นสินค้า
หลักของบริษัทฯ โดยมียอดขายเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 95 ของยอดขายท้ังหมด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ผสมจะใช้วัตถุดิบประเภทดินเผา (pozzolanic material)  
เช่น เถ้าลอย (fly ash) เพ่ือเพ่ิมกำาลังอัดในระยะยาวและ
ลดสัดส่วนของปูนเม็ดในส่วนผสมเพ่ือลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต ในบังกลาเทศ 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Ordinary Portland Cement 
(OPC) จะถูกจำากัดการใช้งานเฉพาะกับโครงการของ 
ภาครัฐ หรืองานก่อสร้างสาธารณูปโภคเท่าน้ัน โดย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีส่วนผสมของปูนเม็ดอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 95 และยิปซัมอีกประมาณร้อยละ 5 บริษัทฯ 
ยังมีบริการหลังการขายสำาหรับปูนซีเมนต์ท่ีจัดจำาหน่าย  
รวมท้ังการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้สำาหรับงาน 
ระดับองค์กรรวมท้ังงานโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ด้วย 

2. การตลาดและการแข่งขัน

บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด มีความมุ่งม่ันใน
การรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ของบังกลาเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ี 
ผู้จัดจำาหน่าย ผู้ค้าปลีกและลูกค้าระดับองค์กร รวมท้ัง
โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษัทฯ จะเพ่ิมส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดโดยการนำาเสนอปูนซีเมนตคุณภาพเย่ียม 
ท่ีราคาพรีเม่ียม ด้วยการสร้างจุดยืนทางการตลาดท่ีเหมาะสม

ปัจจุบันมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์ท่ีดำาเนินธุรกิจอยู่ในตลาด 
รวมท้ังหมด 34 ราย มีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมกันอยู่ท่ี  
41.5 ล้านตันต่อปี โดยมีบริษัทข้ามชาติรวมอยู่ด้วยส่ีราย  

รายงานประจำาปี 2560
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โดยผู้ผลิตสิบอันดับแรกมียอดขายรวมกันประมาณร้อยละ  
75 ของตลาดท้ังหมด ในจำานวนผู้ผลิตสิบอันดับแรกน้ี 
เป็นบริษัทท้องถ่ินเจ็ดรายและบริษัทข้ามชาติสามราย  
บริษัทข้ามชาติเหล่าน้ีเผชิญกับการแข่งขันท่ีเข้มข้นจาก
บริษัทท้องถ่ิน เน่ืองจากบริษัทขนาดใหญ่ท่ีสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้เพราะเน่ืองมาจากมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง  
ในขณะท่ีบริษัทข้ามชาติในบังกลาเทศขณะน้ีมีสัดส่วน
ทางการตลาดรวมกันแค่ประมาณร้อยละ 20 ของตลาด
ท้ังหมดโดยเป็นของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) 
จำากัด อยู่ประมาณร้อยละ 1.6  

ตลาดปูนซีเมนต์รวมของบังกลาเทศมีขนาดอยู่ท่ีประมาณ 
25 ล้านตันต่อปีและเติบโตข้ึนปีละประมาณร้อยละ 10  
และมีประชากรหนาแน่นอยู่ท่ีประมาณ 158 ล้านคน  
โดยมีอัตราการใช้ปูนซีเมนต์ต่อหัวต่อปีอยู่ท่ีประมาณ  
154 กิโลกรัม ซ่ึงยังต่ำากว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ อยู่อีกมาก 
เช่น ฟิลิปปินส์ (261 กิโลกรัม) อินโดนีเซีย (255 กิโลกรัม)  
และอินเดีย (216 กิโลกรัม) ดังน้ันตลาดจึงมีศักยภาพท่ีจะ 
ขยายตัวได้อีกมากในอนาคต ประเทศบังกลาเทศได้มี 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าประหลาดใจในช่วง 
ทศวรรษท่ีผ่านมาและประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศในปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 7.24 โดยคาดการณ์ว่า
ตัวเลขการเจริญเติบโตจะข้ึนไปถึงร้อยละ 7.4 ภายใน
ปี 2561 เม่ือพิจารณารวมไปถึงโครงการสาธารณูปโภค 
ขนาดใหญ่ อาทิ สะพาน Padma Bridge ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
ในเมือง (Metro Rail) และทางด่วนยกระดับ (Elevated 
Express Way) - ซ่ึงสองโครงการหลังเป็นลูกค้าของบริษัท 
สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด บริษัทฯ จึงวางแผน
ท่ีจะขยายกำาลังการผลิตจาก 0.5 เป็น 1.2 ล้านตันต่อปี 
ในระยะแรกและขยายเป็น 2.0 ล้านตันต่อปีในระยะท่ีสอง
เพ่ือมีส่วนร่วมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
คร้ังใหญ่น้ี 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต 

โรงงานของบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด  
ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำา Sitalakshya River ในเขต Narayanganj 
ซ่ึงอยู่ห่างจากเมือง Dhaka 34 กิโลเมตร โรงงานน้ีเป็น 
สถานีบดปูนซีเมนต์ต้ังอยู่บนท่ีดินขนาด 12.5 เอเคอร์ 
โดยนำาเข้าปูนเม็ดจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทแม่ท่ีต้องการจะส่งออก
ปูนเม็ดท่ีเหลือใช้อยู่ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประมาณร้อยละ 
70 ถูกจัดส่งทางถนน ส่วนท่ีเหลือจัดส่งทางน้ำาท้ังในรูปแบบ
ของปูนผงและปูนถุง

ตัวอย่ำงของควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำของ 
บริษัท สยำม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จ�ำกัด 

• การจดัส่งโดยมีการจดัเรียงผลติภณัฑ์ทีด่ี 

• รับประกันคณุภาพของสนิค้าและบริการ 

• ดำาเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ของมาตรฐาน 
ความปลอดภยั 

• ส่งเสริมพนัธมิตรในด้านการขนส่งทีมี่วินัยและซ่ือตรง 

• จัดสร้างคลังสินค้าในจุดยุทธศาสตร์ในตลาดที่บริษัทฯ 
ดำาเนินธุรกิจอยู่ 

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในบังกลาเทศด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อ สังคมและ ส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายและ 
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกำาหนดไว้ บริษัทฯ มุ่งหวัง
ให้กระบวนการผลิตและการกระจายสินค้าปูนซีเมนต์
ของบริษัทฯ ปราศจากฝุ่นท่ีฟุ้งกระจายออกไป  
โดยไม่ต้องการให้เกิดฝุ่นเลยหรือมีค่าเป็นศูนย์ด้วย
การนำาวัตถุดิบหรือปูนซีเมนต์ท่ีร่ัวไหลออกไปกลับ
มาใช้ ใหม่ในข้ันตอนของกระบวนการบดปูนซีเมนต์ 
ด้วยการติดต้ังอุปกรณ์ดักเก็บฝุ่นตามตำาแหน่งท่ี
สำาคัญต่างๆ ในกระบวนการผลิต วัตถุอ่ืนๆ เช่น  
เศษวัสดุหรือน้ำามันเคร่ืองใช้แล้ว ฯลฯ จะมีผู้รับผิดชอบ 
โดยตรงท่ีเป็นบริษัทจากภายนอก นอกจากน้ียังมี 
การบริหารจัดการให้มีการใช้น้ำาภายในโรงงานให้น้อย
ท่ีสุดและมีระบบการระบายน้ำาท้ิงตลอดจนโรงบำาบัด
น้ำาเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้น้ำาท่ีถูกปล่อยออกไป 
ยังแม่น้ำาใกล้เคียงได้รับการบำาบัดเป็นอย่างดี ด้วยการ
เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท สยาม  
ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำากัด ได้ดำาเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตความยาวกว่าหน่ึงกิโลเมตร จาก
โรงงานของบริษัทฯ ไปยังถนนหลัก เพ่ือให้ชุมชน 
ใกล้เคียงได้รับความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัย
บนท้องถนน ลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุนับเป็นการ
บรรเทาความยากลำาบากของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
โดยรอบ บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและพันธสัญญา 
ท่ีต้องการจะประสบความสำาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการช่วยดูแลสังคมและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

4. งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-
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บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต์ (ลงักา) จ�ากดั

บริษัท สยาม ซิต้ี ซเีมนต์ (ลงักา) จำากัด หรือทีรู้่จกักันในนาม อนิทรี 
ซีเมนต์ ลังกา ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นเยี่ยมในตลาดปูนซีเมนต ์
ศรีลังกาและครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 38  
ด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่ เข ้มแข็งของผู ้จัดจำาหน่ายกว่า  
7,000 รายในตลาดค้าปลกีทัว่ประเทศ รายได้ประมาณร้อยละ 75  
ของบริษัทฯ ได้มาจากตลาดค้าปลีก ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ นับได้ว่าเป็นตราสนิค้าประจำาบ้าน บริษัทฯ ได้ก่อต้ังขึน้มา 
เม่ือ 50 ปีมาแล้วในฐานะของรัฐวิสาหกิจแล้วจึงเปลี่ยนมา
เป็นบริษัทเอกชน จนกลายมาเป็นอินทรีซีเมนต์ ในปัจจุบัน 
อันเน่ืองมาจากการควบรวมกิจการโดยบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำากัด (มหาชน) ประเทศไทย

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

INSEE Sanstha เป็นตราสินค้าพรีเม่ียมหลักของบริษัทฯ  
ท่ีมีช่ือเสียงมากว่าห้าทศวรรษ โดยกว่าร้อยละ 30 ของ 
บ้านพักอาศัยในประเทศศรีลังกาได้ ใช้ปูนซีเมนต์ตราน้ี 
ในการก่อสร้าง 

จากการควบรวมกิจการกับทางกลุ่มบริษัทลาฟาร์จ (Lafarge)  
อินทรีซีเมนต์ ลังกา ได้รับเอาปูนซีเมนต์ ตรา Mahaweli  
Marine ซ่ึงเ ป็นตราปูนซีเมนต์ท่ีมี ช่ือเ สียงมากว่า 

สามทศวรรษ ปูนซีเมนต์ท้ังสองตราน้ีจัดอยู่ในตลาด
สินค้าพรีเม่ียมเช่นเดียวกับตราอ่ืนๆ เช่น INSEE Flow,  
INSEE Rapid Flow Plus และ INSEE Extra ซ่ึงส่วนใหญ่ 
ใช้โดยลูกค้าองค์กรท่ีซ้ือตรงกับบริษัทฯ

ความต้องการของคุณ การตอบสนองของเรา

ผลจากการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ได้ทำาการแนะนำา
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ใหม่ท่ีทันสมัยและอยู่ในรูปแบบท่ีได้ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้อยู่ภายใต้ปูนซีเมนต์ตราอินทรี 
ภายในประเทศศรีลังกาท้ังหมด โดยนำาความรู้ความเช่ียวชาญ
ท่ีปูนซีเมนต์นครหลวงสะสมมาตลอดหลายทศวรรษของ
การดำาเนินงานทางธุรกิจท่ีดีเย่ียม บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดย
ยึดหลัก “กล้าคิด กล้าทำา” ด้วยการทำาวิจัยท่ีทันสมัยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมน้ีด้วยแนวคิด
นอกกรอบของการผลิตปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งาน  
โดยนำา เสนอผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษต่างๆ  
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างท่ีมีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ท่ีนำาเสนอในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ INSEE Rapid Flow ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับงานหล่อคอนกรีตของช้ินส่วน
สำาเร็จรูปสำาหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  
ท้ังปูนซีเมนต์ INSEE Rapid Flow และ INSEE Rapid  
Flow Plus สามารถให้ค่ากำาลังอัดสูงท่ีไม่มีผลิตภัณฑ์อ่ืนทำาได้  
ช่วยลดการใช้น้ำายาเคมี และจำานวนปูนซีเมนต์ท่ีต้องใช้ 
ในการผสมคอนกรีต
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นอกจากน้ีอินทรีซีเมนต์ ลังกา ยังได้แนะนำาผลิตภัณฑ์ใน 
รูปแบบใหม่รายการหน่ึงซ่ึงเป็นหน่ึงในปูนซีเมนต์รุ่นบุกเบิก
และเก่าแก่มากท่ีสุดของศรีลังกา ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา INSEE  
Mahaweli Marine Cement รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
คุณสมบัติเทียบเคียงกันและมีความก้าวหน้าทางวิศวกรรม
มากคือ INSEE Mahaweli Marine Plus ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์กลุ่มน้ี มีคุณสมบัติท่ีสามารถให้กำาลังอัดสูงได้
อย่างรวดเร็วเหมาะสำาหรับโครงการก่อสร้างท่ีมีเวลาน้อย
และต้องการให้คอนกรีตรับน้ำาหนักได้เร็ว โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างเร่งด่วนต่างๆ ท่ีจะได้รับผลประโยชน์ทางการ
เงินท่ีดีข้ึนจากการท่ีสามารถเข้าใช้งานในพ้ืนท่ีก่อสร้างได้ 
อย่างรวดเร็ว

INSEE Extra ได้รับการนำาเสนอในรูปแบบใหม่สำาหรับ
ตลาดภายในประเทศในฐานะของปูนซีเมนต์ผสมท่ีมี
ความแข็งแรงทนทานและประหยัดมากท่ีสุด เน่ืองจาก 
การใช้เถ้าลอยมาผสมในกระบวนการผลิต เป็นปูนซีเมนต์
ผสมเถ้าลอยท่ีใช้งานได้ง่าย สะดวกและล่ืนไหลได้ดี  
สามารถลดการใช้สารเคมีในการผสมคอนกรีตซ่ึงนำาไปสู่ 
การลดต้นทุนลงได้อย่างมีนัยสำาคัญในโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่

INSEE Sanstha ใช้วัตถุดิบและทำาการผลิตภายในประเทศ 
จึงได้ข้ึนเป็นผู้นำาของปูนซีเมนต์สำาหรับตลาดค้าปลีก 
ของประเทศ ให้กำาลังอัดท่ีสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ 
ตราอ่ืนๆ ในตลาด

อินทรีซีเมนต์ ลังกา ในปัจจุบันเป็นผู้ผลิตท่ีมีสถิติการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์จากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ต่ำาท่ีสุดในประเทศศรีลังกา จากการท่ีบริษัท
ผู้ถือหุ้นหลักในประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทสูง 
ในองค์กรระดับโลก Cement Sustainability Initiative  
(CSI) นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Green Platinum 
Award ในงานนิทรรศการทางด้านการศึกษาและส่ิงแวดล้อม  
‘Haritha Sihinaya 2017’ จากท่านประธานาธิบดี  
Maithripala Sirisena เพ่ือให้การรับรองแก่บริษัทฯ  
ในวิธีการปฏิบัติงานท่ีใช้ ได้จริงในการมุ่งสู่เป้าหมาย 
ของการก่อสร้างอย่างย่ังยืน

การตอบสนองในทุกความต้องการอย่างสร้างสรรค์

จากการลง ทุนอย่าง ทุ่ม เทในการ ค้นค ว้า วิ จัยและ
นวัตกรรมของบริษัทฯ ท่ีกำาลังดำาเนินการปรับเปล่ียน
ปูนซีเมนต์จากสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กลายมาเป็นการ
ตอบสนองทุกความต้องการแบบเบ็ดเสร็จ เบ้ืองหลัง
ของการผลักดันองค์กรให้แนวคิดท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิง

น้ีเป็นความจริงข้ึนมา คือ การอุทิศตนของกลุ่มวิศวกร
คุณภาพสูงและผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีท่ีดำาเนินงาน 
ใ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร เ ท ค นิ ค แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท่ี ทั น ส มั ย  
(Innovation & Application (I&A) Center) ศูนย์บริการ
แห่งน้ี นำาเสนอบริการท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่าและตอบสนอง
ต่อทุกความต้องการของลูกค้ามากมาย ท้ังการประเมิน
สูตรผสมคอนกรีตไปจนถึงการทดสอบสมรรถนะของ
คอนกรีต จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีจำาลองคล่ืนความร้อน  
(thermal modeling) โดยใช้โปรแกรมสามมิติท่ีล้ำายุค  
ไปจนถึงการให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษา ศูนย์น้ียังได้ร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือสร้างสรรค์การแก้ปัญหาท่ีเป็น
นวัตกรรมสำาหรับความต้องการทางอุตสาหกรรมต่างๆ  
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยดำาเนินการวิจัยใหม่ๆ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับลูกค้า อินทรีซีเมนต์ ลังกา 
ยังได้ทำาการแนะนำาบริการเ พ่ือการพัฒนาแก้ปัญหา 
หน้างานท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ห้องปฏิบัติการ
เคล่ือนท่ีอินทรี โดยห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ีท่ีมีอุปกรณ์ 
ครบครันน้ีได้เดินทางไปเย่ียมลูกค้าต่างๆ ตามการร้องขอ 
พร้อมด้วยทีมงานท่ีมีวิศวกร เพ่ือช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพของส่วนผสมคอนกรีต ให้บริการและคำาแนะนำา
ทางด้านเทคนิค ตลอดจนหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 
ปูนซีเมนต์ อะกรีเกต และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับคอนกรีต
ในสถานท่ีก่อสร้างของโครงการลูกค้า

2. การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศศรีลังกามีการแข่งขันท่ีสูงมาก 
โดย บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลังกา) จำากัด และ โตเกียว
ซีเมนต์ (Tokyo Cement) มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน 
เกือบร้อยละ 70 ในขณะท่ี Ultratech, Singha Cement -  
Heidelberg และผู้นำาเข้าปูนซีเมนต์ถุงรายอ่ืนๆ รวมกัน 
จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 

ในขณะท่ีศรีลังกามุ่งม่ันท่ีจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่ง 
และผู้นำาในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากธุรกิจการค้า 
ในระดับสากลของเอเชียใต้ ทำาให้การพัฒนาสาธารณูปโภค
ด้านต่างๆ มีบทบาทท่ีสำาคัญในยุทธศาสตร์ของการฟ้ืนฟู 
เพ่ือพัฒนาประเทศในแนวทางน้ี อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ของประเทศศรีลังกากำาลังได้รับการผลักดันไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากลท้ังในด้านจังหวะทิศทาง ขนาดของโครงการ 
และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ทำาให้อินทรีซีเมนต์ ลังกา  
ในฐานะผู้ผลิตปูนซีเมนต์ช้ันนำาของประเทศ ต้องเตรียม
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พร้อมให้สามารถตอบสนองกับความต้องการด้านต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ วิถีชีวิต
ของคนศรีลังกาก็เปล่ียนไป โดยมีความต้องการท่ีจะมี 
บ้านพักอาศัยท่ีดีและใหญ่โตมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลให้มีความ
ต้องการใช้ปูนซีเมนต์มากข้ึนด้วย ถึงแม้ความต้องการ
ปูนซีเมนต์ถุงจะลดน้อยลงอันเป็นผลมาจากฤดูแล้ง 
ท่ียาวนานกว่าปกติทำาให้มีผลเสียต่อภาคเกษตรกรรม 
ในขณะท่ีตลาดปูนผงยังคงเจริญเติบโตได้ดีจากภาค
อุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ท้ังหมดน้ีทำาให้
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 6-7 ภายในระยะเวลาสองปีข้างหน้า  

การขายตรงให้ลูกค้าท่ีเป็นองค์กรหรือโครงการก่อสร้าง 
มีทิศทางการเจริญเติบโตท่ีน่าประทับใจ การพัฒนาประเทศ
ท่ีซบเซาไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาลในช่วงปี 2558 
ได้กลับมามีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้เกิดบทบาทน้ีอีกคร้ังด้วย
โครงการสาธารณูปโภคหลักขนาดใหญ่ แนวโน้มดังกล่าวน้ี 
มิได้เกิดข้ึนเฉพาะกับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่เท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสูง 
เพ่ือพักอาศัยและโรงแรมขนาดใหญ่ซ่ึงทำาให้ทิวทัศน์ของ 
ตัวเมืองเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะในโคลัมโบ ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงคาดการณ์ได้ถึงกระบวนทัศน์ต่างๆ ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ท่ีจะ
ต้องปรับตัวเพ่ิมไปตามกระแสของการพัฒนาสาธารณูปโภค
ท่ีกำาลังเกิดข้ึน

การเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาถูกผลักดัน 
โดยโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เป็นหลัก รายได้ 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับจากธุรกิจการท่องเท่ียว
และการโอนเงินเข้าประเทศจากการทำางานในต่างประเทศ 
โดยมีรายได้จากการส่งออกท่ีได้รับประโยชน์จากระบบ 
สิทธิประโยชน์ท่ัวไปทางภาษีเป็นแรงหนุนช่วยในการผลักดัน
ให้เกิดการเจริญเติบโต 

ในสถานการณ์เช่นน้ี โครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ โคลัมโบ
นครแห่งการเงิน (Colombo Finance City) และ เมกกะโปลิส  
(Megapolis) จึงมีบทบาทหลักท่ีสำาคัญในการกระตุ้นให้เกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในกลุ่มของโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจะยังคง
เติบโตต่อไป โดยจะไปชดเชยการก่อสร้างบ้านพักอาศัยท่ัวไป
และตลาดของช่างก่อสร้างท่ีหดตัวลงจากการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มมุ่งไปสู่การพักอาศัย 
ในอาคารสูง 

อินทรีซีเมนต์ ลังกา ได้เร่ิมต้นการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์
แนวต้ังแห่งใหม่ด้วยงบประมาณ 14 ล้านเหรียญในเขต Galle 
และจะเร่ิมทำาธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในศรีลังกาเร็วๆ น้ี  
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง (Construction Industry Sector Council - CISC) 
เม่ือเร็วๆ น้ีในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การวางแผนทางยุทธศาสตร์เพ่ือความย่ังยืน เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยสร้างอนาคตท่ีดีกว่าให้กับ
ประเทศ ซ่ึงนับเป็นการประชุมคร้ังแรกในลักษณะน้ีของ 
กลุ่มสภาช่างฝีมือในประเทศศรีลังกา 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

โรงงานผลิตท่ีครบวงจรของอินทรีซีเมนต์ ลังกา สามารถผลิต
ปูนเม็ดได้เพียง 800,000 ตัน โดยความต้องการส่วนท่ีเหลือ
อีกประมาณ 1 ล้านตันนำาเข้ามาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และอินเดีย บริษัทฯ ได้นำาเข้าปูนซีเมนต์ผง 
ปอร์ตแลนด์ผ่านทางศูนย์จ่ายท่ีโคลัมโบภายใต้ปูนซีเมนต์ตรา 
Mahaweli Marine ซ่ึงเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ 

รายงานประจำาปี 2560
48



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อินทรีซีเมนต์ ลังกา เป็นผู้นำาเสนอปูนซีเมนต์เพ่ือส่ิงแวดล้อม
ในเชิงธุรกิจเป็นรายแรกของประเทศศรีลังกา นับเป็นความ
ท้าทายของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับการประเมินในด้านส่ิงแวดล้อม
จากการท่ีทำาธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ดังน้ัน
กิจกรรมน้ีจึงเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ 
ในการช่วยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ก้าวท่ีสำาคัญของบริษัทฯ อีกก้าวหน่ึงในด้านความคิด
สร้างสรรค์คือการดำาเนินการขนส่งจากเรือสู่เรือ โดยการ
ขนถ่ายวัสดุต่างๆ จากเรือใหญ่ไปยังเรือเล็ก ซ่ึงเป็นการ
ขนถ่ายลักษณะน้ีเป็นคร้ังแรกในประเทศศรีลังกา แนวคิด 
อันสร้างสรรค์น้ีมีเหตุกระตุ้นมาจากมาตรการทางด้าน 
ความปลอดภัย ซ่ึงมีผลให้เกิดการลดจำานวนยานพาหนะ 
ในการขนส่งไปกว่า 200 คันและลดระยะทางในการเดินทาง
บนถนนไปกว่า 800,000 กิโลเมตร

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

อินทรี อีโคไซเคิล บริษัทท่ีทำาธุรกิจทางด้านบริหาร
จัดการกากของเสียของอินทรีซีเมนต์ ลังกาท่ีสามารถ 
ตอบสนองต่อทุกปัญหาในการจัดการกากของเสียทาง
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระดับโลกท่ีพิสูจน์แล้ว 
ท่ีเรียกว่าการดำาเนินการร่วมกัน (Co-processing) โดย 
กากของเสียท่ีเป็นอันตรายจะถูกกำาจัดโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ของโรงงานบริษัทฯ 
ท่ี Puttalam เทคโนโลยีน้ีได้รับการรับรองจากองค์การ
อนามัยโลก อนุสัญญาบาเซล (Basel convention)  
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นระดับสากลรวมท้ังหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ของรัฐบาลภายในประเทศ บริษัทฯ ได้
ใช้วิธีการดำาเนินการร่วมกัน เพ่ือจัดการกากของเสียทาง

อุตสาหกรรมมากกว่า 600,000 เมตริกตันจากองค์กร
ธุรกิจกว่า 350 แห่งซ่ึงรวมท้ังหน่วยงานภาครัฐด้วย 

บริษัทฯ ได้ทำาการฟ้ืนฟูเหมืองร่วมกับสหภาพสากล 
ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for  
Conservation of Nature - IUCN) เพ่ือให้กลับไปอยู่
ในสภาพเดิมก่อนท่ีจะมีการทำาเหมือง เพ่ือดูแลรักษา 
และติดตามสภาพความหลากหลายทางธรรมชาติ 
ในเขต Aruakkalu รักษาสภาพป่าชายเลน ช่วยเหลือ
สัตว์ป่าและดำาเนินโครงการฟ้ืนฟูสภาพปะการังในพ้ืนท่ี
ทางตอนใต้ โครงการเหล่าน้ีเป็นความคิดริเร่ิมทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากบริษัทฯ

อินทรีซีเมนต์ ลังกา ยังได้นำาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทาง
ด้านส่ิงแวดล้อมมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วย 
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ตรา Sanstha เป็นปูนซีเมนต์
ของศรีลังการายแรกท่ีได้รับการรับรองให้ใช้สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green labeling certification) จาก
คณะกรรมการอาคารเขียว (Green Building Council)  
ซ่ึงเป็นปูนซีเมนต์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กว่า  
7 กิโลกรัมต่อถุง  

นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ INSEE Extra, INSEE Mahaweli 
Marine Plus และ INSEE Rapid Flow Plus ยังได้
รับรางวัลเหรียญทองจากงานแจกประกาศนียบัตร
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (CIOB Green Mark certification) 
ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันช่างก่อสร้างของซีลอน (Ceylon 
Institute of Builders) แห่งประเทศศรีลังกา 

นับว่าอินทรีซีเมนต์ ลังกา ได้มีบทบาทเชิงรุกท่ีชัดเจน
ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนและส่งเสริมให้ศรีลังกามี
จุดยืนท่ีชัดเจนในการเป็นมหานครระดับโลกท่ีมีการดูแล 
ให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับปัจจัยด้าน 
ส่ิงแวดล้อมอย่างระมัดระวังด้วยการผลิตปูนซีเมนต์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่การดูแลชุมชนในท้องถ่ิน 
และช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมซ่ึงทำาให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
แก่เศรษฐกิจของประเทศ อินทรีซีเมนต์ ศรีลังกา จะยังคง 
มุ่งม่ันในการมีบทบาทเชิงรุกของการเป็นองค์กรท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
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บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต์ (เวยีดนาม) จ�ากดั 

บริษัท สยาม ซต้ีิ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำากัด หรือ อนิทรีซีเมนต์ 
เวียดนามได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2537 และกลายมาเป็นบริษัท 
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำา รวมทั้งยังเป็นบริษัท 
ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านการบริหารจัดการ 
กากของเสยีในเวียดนามตอนใต้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจทีไ่ม่ว่า 
จะเป็นผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน 
การจัดการกากของเสียของบริษัทฯ ได้ถูกนำาไปใช้กับอาคาร 
และสาธารณูปโภคที่โดดเด่นหลายโครงการ รวมทั้งโครงการ 
พฒันาบ้านพกัอาศยัและอาคารทางธุรกิจอกีหลายพนัแห่ง ดงัน้ัน 
อินทรีซีเมนต์ เวียดนามจึงพยายามสร้างอนาคตที่สดใส 
ในประเทศเวียดนามโดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ 
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม บริษัทฯ มีพนักงานกว่า  
1,100 คน ที่ทำางานอยู่ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทั้งห้าแห่ง 
รวมทั้งโรงงานผลิตคอนกรีตอีกเจ็ดแห่งในเขตชานเมือง 
โฮจมิินห์ซต้ีิ (Greater HCMC area) 

อนิทรีซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งหวังทีจ่ะเป็นบริษัทฯ ด้านวัสดกุ่อสร้าง
อนัดบัหน่ึงในเวียดนามภายในปี 2563 ด้วยการมุ่งเน้นไปทีก่าร
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
การเจริญเติบโตและสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งใน 3 เร่ือง
หลกัดงัน้ี 

• เสริมสร้างและวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ตราอินทรีให้เป็น
สนิค้าพรีเม่ียม 

• สร้างความแตกต่างและเพิม่มูลค่าด้วยการสร้างนวัตกรรม 
ในผลติภัณฑ์ บริการ และการบริหารจดัการกากของเสยี

• นำาเสนอการทำาธุรกิจผ่านเทคโนโลยแีละเครือข่ายดจิทิลั  
เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตลาดค้าวัสดกุ่อสร้าง 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement)  

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีหลากหลายมากท่ีสุด
ในตลาดเพ่ือตอบสนองทุกความต้องการด้านปูนซีเมนต์ 
สามารถนำาเสนอผลประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า 
ของบริษัทฯ ท้ังในกลุ่มเจ้าของบ้านรายย่อยและกลุ่มท่ี 
นำาไปใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง สำาหรับตลาด 
ค้าปลีก อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งเน้นไปท่ีการตอบสนอง 
ทุกความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไปของเจ้าของบ้าน
แต่ละราย โดยไม่ได้ตอบสนองเฉพาะแต่การใช้งาน 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงการ 
ให้บริการด้านเทคนิคในสถานท่ีก่อสร้าง หรือการให้บริการ
ผ่านศูนย์ประสานงานบริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือ
ให้การสนับสนุนโดยตรงต่อลูกค้า ในส่วนของลูกค้าท่ีเป็น 
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง บริษัทฯก็ยังให้ 
บริการท่ีสามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านปูนซีเมนต์ท่ี
หลากหลายให้กับผู้ใช้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวัสดุก่อสร้างหล่อ
สำาเร็จรูป กลุ่มท่ีใช้คอนกรีตในงานประเภทต่างๆ หรือกลุ่มท่ี
ต้องใช้สำาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีความต้องการ
พิเศษต่างๆ เช่น การทำาให้ดินมีเสถียรภาพท่ีม่ันคงหรือมี
ความต้านทานต่อซัลเฟต ด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท่ี
สามารถให้คำาปรึกษาทางเทคนิคได้ท่ีหน่วยงานโครงการของ
ลูกค้า บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการได้ครบถ้วนและบรรลุผล
ในฐานะผู้นำาในการนำาเสนอการบริการท่ีสามารถตอบสนอง
ได้ทุกความต้องการ

อินทรี เบตัน (INSEE Beton)

ก่อต้ังข้ึนในปี 2548 อินทรี เบตัน เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะของ 
ผู้นำ า ใ น ก า ร ผ ลิ ต ค อ น ก รี ต ผ ส ม เ ส ร็ จ ใ น เ ข ต พ้ืน ท่ี  
โฮจิมินห์ซิต้ี บริษัทฯ ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรม 
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เม่ือพิจารณาเฉพาะตลาดปูนซีเมนต์ กำาลังการผลิตท่ีเกิน
ความต้องการในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีอยู่ 
ในขณะท่ีตลาดภาคใต้ยังคงอยู่ในภาวะสมดุล ซ่ึงทำาให้ 
ตลาดภาคใต้กลายเป็นท่ีน่าสนใจ จึงคาดการณ์ได้ว่าบริษัท 
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์บางรายจากภาคเหนือ และภาคกลางอาจ
กำาลังเร่ิมเจาะตลาดทางภาคใต้เช่นกัน 

การเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการทำาให้ลูกค้า
มีประสบการณ์ท่ีดีกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

• ศนูย์บรกิำรเทคนิคและนวัตกรรมอินทร ี(IAIC)

ด้วยอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ ศูนย์บริการ
เทคนิคและนวัตกรรมอินทรี (IAIC) สามารถให้บริการ
ด้านการทดสอบทางเทคนิคประเภทต่างๆ มากมาย
ซ่ึงรวมไปถึงการทดสอบมาตรฐานสำาหรับผลิตภัณฑ์ 
คอนกรีตและอะกรีเกตตลอดจนการใช้งานในกรณีพิเศษ
ต่างๆ ศูนย์บริการแห่งน้ี ได้รับการยอมรับในมาตรฐาน
เช่นเดียวกับระบบ Vilas100 ท่ีดำาเนินการโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) และสถาบันทาง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (BoA)

• กำรปรบัเปล่ียนเข้ำสู่ยุคดจิิทลั

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ไม่ได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล
เพียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการดำาเนินงาน
ภายในองค์กรด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติในงานด้านต่างๆ  
เท่าน้ัน แต่บริษัทฯ ยังต้องการสร้างความแตกต่างกับ 
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายอ่ืนด้วยการนำาเสนอประสบการณ์
ใหม่ ท่ีเพ่ิมคุณค่าในการทำาธุรกิจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 
ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของประเทศเวียดนามด้วย

• ฉลำกเขียว ควำมพยำยำมและควำมมุ่งมั่นในกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์อินทรทีีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทุกส่ิงท่ีสร้างข้ึนในวันน้ีจะกลายเป็น 
มรดกสำาหรับคนรุ่นต่อไปในวันข้างหน้า ฉะน้ันบริษัทฯ 
จึงมีความต้ังใจเป็นอย่างย่ิงท่ีจะทำาให้ทุกส่ิงท่ีบริษัทฯ 
ร่วมสร้างสรรค์ในวันน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับสังคมไปอีกหลายๆ ปีหรือหลายๆ  
ทศวรรษ น่ันคือเหตุผลว่าทำาไมบริษัทฯ จึงไม่ได้มุ่งหวัง
แต่เพียงการทำาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด แต่ต้องคำานึง
ถึงความย่ังยืนมากท่ีสุดด้วย การแสดงบทบาทผู้นำาใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้าน 
การผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และการ 
ตอบสนองทุกความต้องการของบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองในมาตรฐานทุกด้านของการเป็นผลิตภัณฑ์ 
สีเขียว เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียวของกระทรวง

อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตท่ีสามารถ 
ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มค่ามากท่ีสุด ด้วยโรงงานผลิตคอนกรีตท่ีทันสมัยและ
ต้ังอยู่ในตำาแหน่งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโฮจิมินห์์ซิต้ี   
อินทรี เบตัน เป็นพันธมิตรและคู่ค้าท่ีไว้วางใจได้กับผู้รับเหมา 
ก่อสร้างช้ันนำาท้ังภายในประเทศและนานาชาติท่ีทำางาน
ก่อสร้างโครงการสำาคัญขนาดใหญ่หลายโครงการในตอนใต้
ของเวียดนามในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ 
ท่ีไ ด้พัฒนาและนำา เสนอในส่ิง ท่ีสามารถตอบสนอง 
ทุกความต้องการท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย
ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบในงานแต่ละประเภท 
ของลูกค้า

อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocyle) 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำากัด ได้ก่อต้ังข้ึนในปี 2550  
ภายใต้ช่ือ จีโอไซเคิล โดยเป็นบริษัทช้ันนำาท่ีให้บริการใน
ด้านการบริหารจัดการกากของเสียในประเทศเวียดนาม  
ด้วยประสบการณ์รอบด้านกว่า 10 ปี อินทรี อีโคไซเคิล มีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการกับบริษัท
ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ  มากมายหลายประเภท 
เพราะบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะสร้างสรรค์ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายท่ีจะให้บริการท่ีดีท่ีสุดและปลอดภัย
ท่ีสุดของการบริหารจัดการกากของเสียแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
เพ่ือทำาให้ลูกค้ามีความสบายใจและหมดกังวลในเร่ืองเหล่าน้ี  
และบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ด้วยการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

2. การตลาดและการแข่งขัน

สภาพตลาดในอนาคตและการคาดการณ์ของอุตสาหกรรม
การก่อสร้างของประเทศเวียดนาม นับได้ว่าเป็นตลาดท่ีสดใส
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในช่วงห้าปีข้างหน้าน้ีด้วยตัวเลข 
การเจริญเติบโตท่ีคาดว่าจะเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 5 โดยมีปัจจัย 
ผลักดันหลักอันได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง   
อายุของประชาชนโดยเฉล่ียยังต่ำาอยู่ และการขยายตัวของ
เมืองอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลรวมท้ังนักลงทุนจากต่างประเทศ
ได้มีการประกาศแผนงานการพัฒนาและกำาลังอยู่ในระหว่าง
การลงทุนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีสุดหลายโครงการ 
ในช่วง 2-3 ปีน้ี อาทิ โครงการเครือข่ายรถไฟฟ้าในเมือง  
โรงกล่ันปิโตรเคมี ทางหลวงวงแหวนรอบโฮจิมินห์ซิต้ี  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน อาคารสำาหรับพักอาศัย และเพ่ือ 
การพาณิชย์ ฯลฯ
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อุตสาหกรรมเวียดนาม (LOTUS) มาตรฐานอาคารเขียว 
ของสหรัฐอเมริกา (LEED) หรือ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  
(GREEN MARK)

บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น 
รายแรกในประเทศเวียดนามท่ีได้รับมาตรฐานและอยู่ใน
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม  
และยังได้รับประกาศนียบัตรของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ระดับนานาชาติจากสิงคโปร์อีกด้วย

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และให้
บริการด้านการบริหารจัดการกากของเสียช้ันนำาของ
เวียดนามตอนใต้มาหลายปีแล้ว บริษัทฯ มีวัสดุก่อสร้าง 
และการบริการ ท่ี มี คุณภาพระดับโลกและมีความ
สำาคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ห้าแห่ง ท่ีกระจายอยู่ในเขต 
เวียดนามตอนใต้ รวมท้ังโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในเขต
ชานเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี มีกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์รวมท้ังส้ิน 
ประมาณ 6.1 ล้านตันต่อปี กระบวนการผลิตมีการดูแลอย่าง 
เข้มงวดตามนโยบายทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 
การดูแลส่ิงแวดล้อม รวมท้ังระบบการบริหารจัดการให้อยู่ 
ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ OHSAS18001 
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของ ISO14001 และมาตรฐาน
ด้านการจัดการของ ISO9001

3.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือ 
กำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้

ความย่ังยืนเป็นหน่ึงในค่านิยมองค์กรของการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดสมดุลข้ึนระหว่างการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลส่ิงแวดล้อม และความ 
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในชุมชนท่ีอยู่รอบๆ หน่วยงาน
ของบริษัทฯ ด้วยการดำาเนินการให้ความสนับสนุนตาม
แนวคิดต่างๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ การศึกษา การสร้าง
สาธารณูปโภคในท้องถ่ินท่ีขาดแคลน ซ่ึงรวมท้ังการ
สร้างธุรกิจในชุมชนด้วย ทำาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
กว่าหน่ึงล้านคนโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนภายในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมได้รับการปลูกฝังในทุกข้ันตอน 
ของห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้ังแต่โรงงานท่ีดูแล
กระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิต 
ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับโลก บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีการดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีดีท่ีสุด การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมีอย่างจำากัดและไม่สามารถทดแทนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดข้ึนได้จากความสำาเร็จของ 
การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรางวัลฉลากเขียวด้วย

บรษัิท ชปิ มง อินทรีซเีมนต์ คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ หรือ CMIC เป็นกิจการ
ร่วมทุนแบบการร่วมค้าระหว่างกลุ่มธุรกิจชิปมง กับ บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นการผสมผสาน
ระหว่างความเชี่ยวชาญของท้องถ่ินในเร่ืองการตลาดและการ 
กระจายสนิค้าของกลุม่ธุรกิจชปิมง CMG (Chip Mong Group)
กับความรอบรู้เร่ืองปูนซีเมนต์ทีด่ทีีส่ดุของปูนซีเมนต์นครหลวง 
วิสัยทัศน์ของชิป มง อินทรีซีเมนต์ คือการเป็นผู้ตอบสนอง 
ทกุความต้องการด้านปูนซีเมนต์ทีไ่ด้รับความเชือ่ถือและไว้วางใจ 
มากทีส่ดุในอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ของกัมพชูาและพืน้ที่ใกล้เคยีง 
บริษัทฯ มีพนักงานทีมี่ความพร้อม ความสามารถ กว่า 365 คน  
ซ่ึงรวมถึงผู้เชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาทัว่โลก

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน  
เป็นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ท่ีมีคุณภาพสูงสำาหรับท้ังในตลาด 
ค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ 
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ท่ีคัดสรรอย่างดีด้วยมาตรฐานการรับรองและควบคุมคุณภาพ
ระดับโลก ภายใต้ตราสินค้า “อูฐ (CAMEL)” ผลิตภัณฑ์
สำาหรับตลาดค้าปลีก และตราสินค้า “อินทรีเพชร (INSEE 
Diamond)” สำาหรับตลาดด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม  
ซ่ึงถูกจัดส่งมาจากโรงงานแห่งใหม่ท่ี Touk Meas

2. การตลาดและการแข่งขัน

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ภายใน
ประเทศกัมพูชามีการเจริญเติบโตท่ีเข้มแข็งมากอันเน่ืองมา
จากจำานวนประชากรและผลผลิตมวลรวมต่อคนของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเสริมด้วยโครงการลงทุน 
ท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจการท่องเท่ียว
ท่ีเข้มแข็งข้ึนและการก่อสร้างอาคารสูงทางด้านท่ีพักอาศัย 
ปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของประเทศกัมพูชา
ในปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 5.6 ล้านตันต่อปี กำาลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ของผู้ผลิตหลักท้ังส่ีรายอันได้แก่ CMIC SCG  
Huaxin และท่ีจะเกิดข้ึนในกลางปี 2561 คือ Anhui Conch 
รวมกันแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้ 
ส่วนใหญ่หรือท้ังหมดได้ภายในปี 2562 ซ่ึงข้ึนอยู่กับการใช้
กำาลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

สภาพการตลาดภายในประเทศอยู่ในสถานการณ์ท่ีส่ง
เสริมให้บริษัทฯ สามารถรุกเข้าไปในตลาดและเติบโตได้  
โดยมีข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกับผู้ผลิตรายอ่ืนในด้าน
การจัดส่งเน่ืองจากท่ีต้ังของโรงงานอยู่ในตำาแหน่งท่ีดี
เย่ียมใกล้กับบริเวณท่ีมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ซ่ึง
ได้แก่จังหวัดท่ีอยู่รอบกรุงพนมเปญ รูปแบบในการขนส่ง 
ก็สามารถทำาได้ท้ังโดยถนนและระบบราง เม่ือเสริมด้วย 
ต้นทุนในการผลิตท่ีมีฐานของการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำา 
บริษัทฯ จึงอยู่ในฐานะท่ีมีต้นทุนในการให้บริการท่ีเหมาะสม
และสามารถแข่งขันในตลาดได้

ในระหว่าง ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมหลากหลาย
ในการสร้างการรับรู้ ในตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายด้วย
การแนะนำาตราสินค้าใหม่ New Camel ออกสู่สาธารณะ  
การพาคู่ค้าเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ และการนำา
เสนอปูนซีเมนต์ตรา CAMEL ไปแนะนำาท่ัวประเทศ  
มาตรการในการกระตุ้นตลาดเหล่าน้ีได้ดำาเนินการโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริโภคและช่างปูน ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ  
จากลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ สนับสนุนการกระจายสินค้าผ่านทางคู่ค้าท่ีได้ 
จดทะเบียนไว้แล้วท่ัวประเทศ ซ่ึงบางรายก็เป็นคู่ค้าท่ีย้ายมา
จากชิปมงกรุ๊ป 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต 

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ 
คอร์ปอเรช่ัน ต้ังอยู่ท่ีเมือง Touk Meas ในจังหวัด Kampot  
ซ่ึงห่างไปทางใต้ของเมืองหลวงพนมเปญประมาณ 125 
กิโลเมตร ต้ังแต่เร่ิมการก่อสร้างในปลายเดือนมีนาคม 
2559 บริษัทฯ ได้ทำาการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 
ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบจน
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 20 เดือน ซ่ึงสามารถ 
ส่งมอบปูนซีเมนต์ท่ีผลิตภายในประเทศจากโรงงานแห่ง
น้ีได้เป็นคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยในวันท่ี  
30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายท่ีสำาคัญใน 
การเร่ิมเดินเคร่ืองจักรเตาเผาท่ีหน่ึง เพ่ือเร่ิมทำาการผลิต 
ปูนเม็ดออกมาได้วันละ 5,000 ตัน

ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามใน
สัญญา EPC กับบริษัท ซีทิก เฮฟวี อินดัสตรีส์ จาก
ประเทศจีนเพ่ือจัดสร้างระบบนำาความร้อนเหลือใช้จาก 
เตาเผาปูนซีเมนต์กลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery)  
เพ่ือใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 6.1 เมกกะวัตต์  
กระบวนการผลิตท่ีทำาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำาท่ีสุด
เป็นหัวใจหลักของแนวคิดในการทำางานของบริษัทฯ

ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯ มีพันธสัญญาท่ีจะต้อง 
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความย่ังยืน และ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชา 
อย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
สามารถในทุกๆ ด้านอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดย
เป็นการทำางานท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 
อย่างดีท่ีสุด บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและพันธสัญญาท่ีจะ
สร้างความแตกต่างให้กับการตอบสนองทุกความต้องการ 
ของลูกค้าในวันน้ีโดยไม่มีผลกระทบกับผลประโยชน์ของ
คนในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซ่ึงบริษัทฯ ถือปฏิบัติตาม
นโยบายในการร่วมดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างเข้มงวด และถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กร 
ท่ีดำาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด
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ท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ต้นทุนพลังงาน 
ทีส่งูข้ึน และสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัตลอดปี 2560 
โดยเฉพาะด้านราคาขายของตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศ 
ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ราคาถ่านหินและ
ราคาค่าพลงังานไฟฟ้าทีป่รับตวัสงูข้ึน สิง่เหล่านีส่้งผลให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมากมาย  
ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู ้ที่มีส ่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงจงึได้ด�าเนนิงานปรบัแผนการด�าเนนิธรุกจิ แผนกลยทุธ์ 
การเตบิโต และแผนการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สงูข้ึน ตลอดจนมุง่มัน่ในพันธกจิ 
และด�าเนนิงานตามวสิยัทศัน์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง

ในปี 2560 น้ีกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ประสบ 
ความส�าเ ร็จจากการขยายธุรกิจไปสู ่ประเทศเวียดนาม  
อันเป็นประเทศที่มีตลาดการค้าและมียอดการใช้ปูนซีเมนต ์
ที่ค่อนข้างสูงในภูมิภาคประเทศหน่ึง เน่ืองด้วยเป็นประเทศที่มี
แผนพัฒนาทั้งในด้านโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
ที่อยู ่อาศัย การท่องเที่ยว จึงเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ส� าห รับการ เ ติบโตที่ ส ามารถกระจายความเสี่ ย งและ 
ต่อยอดการเติบโตในส่วนภูมิภาคหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
ขยายธุรกิจไปสู่ประเทศบังกลาเทศและศรีลังกามาก่อนหน้า 
น้ีแล้ว นอกจากน้ีกลุม่บริษัทฯ ยงัประสบความส�าเร็จในการเร่ิม 
ด�าเนินการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทร่วมทุนแบบการร่วมค้า 
ที่ประเทศกัมพูชาในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับการเข้าสู ่ตลาด 
ที่ก�าลังเติบโตของประเทศกัมพูชา และสามารถเพิ่มผลก�าไร 
ให้บริษัทฯ ได้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยาย
กิจการไปสู่ภูมิภาคน้ี ส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งภายในและ 
ภายนอก กล่าวคอื ท�าให้เกิดการส่งออกปูนเม็ดไปในตลาดภมิูภาค 
ดังกล่าวมากขึ้นจึงท�าให้สามารถใช้งานเตาเผาปูนซีเมนต์ได ้
เต็มก�าลังการผลิต ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน
การผลติให้ต�า่ลง มีการร่วมมือแลกเปลีย่นความรู้ การวิจยัและ 
พฒันาร่วมกัน พนักงานเองก็จะได้รับโอกาสและได้ประสบการณ์

จากความท้าทายใหม่ๆ ด้วย ขณะเดียวกันทางกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงเองยังได้ขยายชื่อเสียงและตราสินค้า 
ของบริษัทฯ ให้เป็นทีรู้่จกัในตลาดภมิูภาคมากยิง่ขึน้อกีด้วย

นอกจากการขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคซ่ึงเป็นแผนงานกลยุทธ์
ส�าหรับการเติบโตของกลุ ่มบริษัทฯ แล้ว ยังมีแผนกลยุทธ์
ส�าหรับการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การตลาดทีรุ่นแรงและ 
ราคาต้นทุนการผลิตด้านพลังงานที่สูงขึ้นอีกด้วย โดยได้จัดต้ัง 
แผนปรับปรุงธุรกิจ เพื่อมุ ่งเน้นในการเพิ่มรายได้และปรับ
โครงสร้างค่าใช้จ่ายตลอดจนลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษา 
ความสามารถในการแข ่งขันในตลาดของกลุ ่มบริษัทฯ  
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร เพื่อสร้างผล 
การปฏิบัติงานที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจไปสู ่ระดับภูมิภาค อีกทั้งมีการริเร่ิม
น�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้กับ
กระบวนการผลิตเพื่อลดค่าใช ้จ ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของเคร่ืองจกัร 

และเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว 
สู ่ภูมิภาคที่ต้องมีการซ้ือขายระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ 
ในเดือนมีนาคมปี 2560 จึงได ้มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ
ใหม่ขึ้นได้แก่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ากัด  
เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลการจัดจ�าหน่ายเชื่อมโยงเครือข่าย 
ระหว่างประเทศ ทั้งในกลุ่มบริษัทฯ หรือกลุ่มอื่น ๆ โดยจะ
ครอบคลุมสินค้าที่มีปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบรวมถงึวัตถดุิบ
อืน่ ๆ  ที่ใช้ในกระบวนการผลติปูนซีเมนต์ เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพ
สงูขึน้ในการจดัการต้นทนุการผลติ และอปุทานส่วนเกินทีเ่กิดขึน้
ในสภาวะตลาดในประเทศทีน่อกเหนือการควบคมุทัง้ในปัจจบัุน
และอนาคต

หลงัจากทีบ่ริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด ได้เป็นส่วนหน่ึง 
ของครอบครัวอินทรี ด้วยนโยบายและกลยุทธ์การตลาด 
ที่ชัดเจนท�าให้บริษัทฯ ได้มองถึงตลาดที่มีการแข่งขันต�่า 
แต่มีขนาดทีเ่หมาะสม และให้อตัราก�าไรอยู่ในระดบัสงูเม่ือเทยีบกับ 
สินค้าปูนซีเมนต์ทั่วไป จึงท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว” ซ่ึงได้เร่ิมวางจ�าหน่ายในเดือน
พฤศจกิายน 2560 เป็นต้นมา โดยสนิค้าน้ีเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างทีมงานการตลาดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
และทีมงานฝ่ายผลิตของบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด  
ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
อาศัยช่องทางการจัดจ�าหน่ายและตราสินค้าที่แข็งแกร่งของ 
กลุ่มบริษัทฯ ผนวกกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิต
ส่วนเกินของบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด เพือ่ก่อให้เกิด
คณุค่าสงูสดุแก่ผู้ทีมี่ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ
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การตลาดและการขาย

• การพัฒนาผลติภัณฑ์ปูนซเีมนต์

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเชิงการใช ้งานที่ มี
ประสิทธิภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  
และตอบสนองกลุ ่มผู ้ผลิตมืออาชีพและค้าปลีกในงาน
คอนกรีตโครงสร้างและสถาปัตยกรรม บริษัทฯ จึงพัฒนา 
“ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว” ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ส�าหรับโครงสร้าง (Ordinary Portland Cement) ทีมี่ความขาวสงู  
เพื่อท�าให้มีทางเลือกของสีที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะกับงาน
ประเภททีต้่องการเน้นความสวยงาม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ขาวยังมีประสิทธิภาพทางความแข็งแรงสูงและเหมาะกับ 
งานประเภทตกแต่งหนิอ่อน งานปูกระเบ้ือง และงานคอนกรีต
หล่อส�าเร็จ

นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกค้าและสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจของคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบธุรกจิ 
“คอนกรีตผสมเสร็จขนาดเล็ก” โดยมีการให้บริการลูกค้า 
ในการเร่ิมธุรกิจใหม่ โดยทีบ่ริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและ 
การสนับสนุนทางธุรกจิในทางการเงิน ทางเทคนิค และการขนส่ง 
ให้กับผู้ผลติคอนกรีตรายใหม่ขนาดเลก็

• การพัฒนาผลติภัณฑ์ปูนซเีมนต์ส�าเรจ็รปูอินทรมีอร์ตาร์

เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดมอร์ตาร์ บริษัทฯ ได้
พฒันาสามผลติภัณฑ์ใหม่และออกจ�าหน่ายสูต่ลาดในปี 2560

• อนิทรีมอร์ตาร์ 71 ปูนนอนชร้ิงค์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว และ
อนิทรีมอร์ตาร์ 72 ปูนนอนชร้ิงค์เกร้าท์รับก�าลงัสงู ส�าหรับ
งานเกร้าท์คอนกรีต งานเทฐานเคร่ืองจักร งานรอยต่อ
โครงสร้างและงานซ่อมคอนกรีต

• อินทรีมอร์ตาร์ 36 ปูนขัดมันผิวแกร่ง ส�าหรับงานพื้น
อตุสาหกรรมทีต้่องการความทนทานและเรียบเนียน

กจิการสระบุรี

• โครงการปูนอินทรีพัฒนาสิ่งที่ดีให้ดีเยี่ยม (ระยะที่ 4) หรือ 
Good to Great (Wave 4) โครงการเพือ่การผลกัดนัองค์กร 
ก้าวสูค่วามเป็นเลศิด้านต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายหลกัในการมุ่งม่ัน 
ที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต และยังมุ่งส่งเสริม 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพือ่เป็นรากฐานอนัแขง็แกร่ง
ขององค์กร และได้ขยายโครงการน้ีไปยงั Project Butterfly  
ของกิจการสระบุรี ซึ่งได้ที่ปรึกษาชั้นน�าระดับโลกอย่าง  
McKinsey คือ หน่ึงโครงการส�าคัญ โดยมีการต้ังเป้าเพื่อ 
ลดค่าใช้จ่ายไว้ถึง 1,595 ล้านบาท เทยีบกับปี 2558

• โครงการอินทรี พาวเวอร์ (ระยะที ่7) เพือ่พฒันาและดงึศกัยภาพ
ของพนักงานภายในกิจการสระบุรี โดยใช้กลไกระดมความคดิ  
และข้อเสนอจากพนักงานตลอดจนผลกัดนัให้พนักงานลงมือ
ปฏิบัติโครงการและผลงานสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็ม 
ความสามารถเพื่อสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิต 
ของกิจการสระบุรี ให้ได้ตามเป้าหมายโครงการ ปูนอินทรี
พฒันาสิง่ทีด่ีให้ดเียีย่ม ระยะที ่4

พัฒนาการที่ส�าคัญ 
ในแต่ละสายงาน ปี 2560

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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นอกจากเป้าหมายหลกัของ โครงการอนิทรี พาวเวอร์ทมี ทีเ่น้น
การสร้างสรรคแ์ละด�าเนนิโครงการ ในการเพิม่ประสิทธภิาพ
งานเพือ่ลดต้นทนุการผลติแล้ว โดยตลอดปี 2560 ทีผ่่านมา  
ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
ส�าเร็จและก้าวหน้าอย่างดีเยี่ยม กล่าวคือ มีการด�าเนินการ 
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง ปัจจบัุนมีโครงการทีส่�าเร็จลลุ่วง
แล้วกว่าร้อยละ 92 จากการพฒันาสร้างสรรค์โครงการทัง้หมด 
34 โครงการของกิจการสระบุรี

• การรายงานเหตุการณ์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้ง
อุบัติการณ์และอันตราย ลดเวลาในการติดต่อประสานงาน  
การสือ่สาร การติดตามความคบืหน้าเพือ่ยนืยนัความส�าเร็จใน
การแก้ไข นอกจากน้ียงัเพิม่ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  
การวิเคราะห์ และการน�าข้อมูลออกมาใช้ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดใช้ได้กับอปุกรณ์พกพาและอปุกรณ์ต้ังโต๊ะ อกีทัง้ 
ยังเตรียมพร้อมการเข้าสู ่ยุคดิจิทัลตามแผนระยะยาวใน  
Digital OHSS หรือ OHSS 4.0 ซ่ึงได้เร่ิมใช้ระบบออนไลน์ 
ในการรายงานพัฒนาความรู้ และการติดตามความส�าเร็จ  
รวมถึงการสือ่สารทีร่วดเร็วขึน้เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื

• สถานฝึีกอบรมภาคปฏิบัตสิ�าหรับงานอันตราย (ช่วงที ่2) เป็น
สถานทีพ่ร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่ดัสร้างขึน้ เพือ่พฒันา
บุคลากรในรูปแบบของการเรียนรู้ก่ึงปฏิบัติการ เพื่อน�าไปสู่ 
เป้าหมาย ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทีแ่ขง็แรง 
ของโรงงาน ซึง่เป็นช่วงทีส่องในปีน้ี  ได้มีการจดัอบรมทบทวน
รวมทัง้เพิม่ความรู้ความเข้าใจในการตอบสนองต่อเหตุฉกุเฉนิ  
การประยุกต์ใช้ระบบออนไลน์ในการรายงานและติดตาม
ความคบืหน้าของประเดน็ด้านความปลอดภยั ท�าให้พนักงาน
และผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ ใช้ ใน 
การท�างาน เป็นผลท�าให้การท�างานมีความปลอดภยัมากขึน้ 

• โครงการหมู่บ้านสีเขียว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้
และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ก่อนที่จะ
ขยายผลการด�าเนินงานให้โครงการมีความต่อเน่ืองเป็น
รูปธรรม เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบของ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งด�าเนินงานมาเป็นปีที่เจ็ด โดย 
จะมีการขยายผลการด�าเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง  
10 หมู่บ้านในเขตพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน ภายใต้กรอบแนวคดิ  
‘เราจะอยูร่่วมกันอย่างยัง่ยนื’

• โครงการโรงงานสระบุร ีสเีขียวและสะอาด ประจ�าปี 2560 พนักงาน 
ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาตรวจพืน้ทีต่ามมาตรฐาน
โครงการโรงงานสระบุรีสเีขยีวและสะอาดประจ�าปี 2560 และดแูล 
รักษาพืน้ทีท่�างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัง้ยงัส่งผลด ี
ในเร่ืองความปลอดภยัในการท�างาน  

การบริหารบุคลากร 
และประสทิธภิาพองค์กร 

• ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล INSEEpeople+ เป็น
โปรแกรมหน่ึงในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ทีเ่ข้ามา
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถ 
เข้าถึงระบบได้ทกุที ่ทกุเวลา ทัง้จากคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์
มือถือ เปิดให้บริการกับพนักงานต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560  
ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ได้แก่ ระบบ Employee  
Self Service (ESS) ระบบ Manager Self Service (MSS) 
และระบบ Talent Management  

• หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�า การยกระดับหรือ
สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า ได้รับการด�าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
แสดงออกทางด้านพฤติกรรมของพนักงานในกลุ่มบริษัท
ปูนซเีมนต์นครหลวงทกุคนและทกุระดบั ต้ังแต่ระดบัต้น หรือ 
First Management Level (FML) ขึน้ไป โดยประกอบด้วย
สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า 16 ด้าน และอธิบายถึงแนวทางการ
แสดงออกทีพ่นักงานทกุคนพงึปฏบัิติ เพือ่ส่งมอบผลลพัธ์ทาง
ธุรกิจ สร้างความผูกพนัร่วมกัน  รวมถึงมีส่วนร่วมในความส�าเร็จ
ทางธุรกิจอย่างยัง่ยนื โดยสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร  

• หลกัสตูรพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�าของผูบ้ริหารระดับสงู 
เพือ่สานต่อหลกัสตูรพฒันาผู้บริหารระดบัสงูทัง้สองหลกัสตูร
ในปี 2559 (Senior Management Development Program 
และ Challenging Convention in Action) ทีมุ่่งเน้นพฒันา 
ทักษะภาวะผู้น�า และแรงขับเคลื่อนความคิดริเร่ิมทางธุรกิจ 
เพื่อเป็นรากฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในปัจจบัุนและการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
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• INSEE Career การสร้าง INSEE Career โดยผ่านทาง Linkedin  
และ Facebook เพื่อส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอินทรีผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับ
บุคคลทัว่ไปและกลุม่บุคคลทีส่นใจจะร่วมงานกับกลุม่บริษัทฯ 

• ระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู้ผ่านช่องทางดิจทิลั บริษัทฯ ส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยช่องทางการเรียน
รู้ออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ที่เรียกว่า  
Learning Management System ซึง่พนักงานสามารถเข้า
ระบบเพื่อค้นหาและเลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมได ้
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซ่ึงมี 
การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ 
ในรูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏิบัติ บทเรียนออนไลน์  
การสอนงาน รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด (Massive 
Open Online Course: MOOC) 

• โครงการปลกูฝังแนวคิดเชงินวตักรรม  INSEE Innovation 
Award (IIA) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันนวัตกรรม
และพัฒนาธุรกิจหลัก การประกวดน้ีมีขึ้นเพื่อให้คุณค่าและ
มอบรางวัลให้กับโครงการของพนักงานทั้งประเภท Core 
Innovation ซ่ึงเป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
หลกั และประเภท Radical Innovation ซึง่เป็นโครงการมุ่ง
เน้นนวัตกรรมใหม่ ทีจ่ะช่วยสร้างธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต ร่วมด้วย Innovation Talk ซึง่เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมและการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ผ่านการแลกเปลีย่นความคดิ อภปิราย 
และกระตุ้นให้เกิดไอเดยีใหม่ ๆ ผู้พดูทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรจากหลากหลายภาคอตุสาหกรรม   

• หลักสูตรพัฒนาความรู ้และกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 
หลักสูตรเสริมสร้างความรู ้เ ก่ียวกับกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ส�าหรับวิศวกรใหม่ เป็นหลกัสตูรทีไ่ด้รับรางวัล ATD 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรใหม่พัฒนา
ศกัยภาพทัง้ทางด้านเทคนิคและทางด้านทกัษะความเป็นผู้น�า  

• หลกัสตูรการสร้างโค้ชเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน OPI Coach 
รุ่นที่ 5 เพื่อช่วยสนับสนุนทิศทางการด�าเนินงานของธุรกิจ  
เป้าหมาย และโครงการของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
โดย OPI Coach เป็นผู้ ใช้กระบวนการโค้ชและกระบวนการ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อผลักดันผลการด�าเนินงานของ
สายงาน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน 
และสร้างความผูกพนัต่อองค์กรอกีด้วย

• โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Hub)  เพือ่ให้พนักงาน
เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่ก�าลังขยายไปสู่นานาชาติ เพราะ
ภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนกุญแจสู่โลกกว้างทางความรู้  
INSEE Academy จงึน�าเสนอช่องทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ทีห่ลากหลายให้แก่พนักงานทกุระดบั เช่น หลกัสตูรการเรียน
รู้แบบตัวต่อตัว ห้องสมุดภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์

การเงินและการควบคุม

• พัฒนาระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ตรวจสอบและติดตามผล 
การด�าเนินงานของแผนการลดค่าใช ้จ ่ายของบริษัทฯ  
เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะเกิดความได้เปรียบเชิงต้นทุน 
และน�าไปปรับใช้เป็นโครงสร้างทางด้านต้นทุนใหม่ให้กับ 
กลุม่บริษัทฯ ต่อไป 

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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• กรมธรรม์ประกนัภัยสากล (รวมถึงประกนัอาชญากรรมไซเบอร์) 
น�าเอาระบบกรมธรรม์ประกันภัยสากลร่วมที่มีมาตรฐาน 
เดยีวกันมาใช้กับทัง้กลุม่บริษัทฯ เพือ่ประโยชน์ในการจดัการ
ภายในทีค่รอบคลมุ มีประสทิธิภาพ และต้นทนุต�า่ 

• ระดมทุนผ่านหุ ้นกู ้ ประสบความส�าเร็จในการออกหุ ้นกู ้
แบบไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกันมูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท 
ด้วยต้นทนุทีมี่ประสทิธิภาพเพือ่รองรับการบริหารพอร์ตเงินกู้
ระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ (หุน้กู้ระยะไถ่ถอนสงูสดุอาย ุ12 ปี)

• ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ประสบ 
ความส�าเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู ้ถือหุ ้นเดิม 
เป็นมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความม่ันคงของ
สถานะทางการเงินให้กับกลุม่บริษัทฯ 

• เพ่ิมทางเลือกในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน โดยการน�า 
เอาระบบ financial supply chain บางประเภทมาเร่ิมทดลอง
ใช้กับคูค้่าบางราย

• INSEE Smart Pay และ Vendor Invoice Management 
(VIM) น�าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้เพื่อพัฒนาระบบ 
การเบิกจ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ ลดต้นทนุ และรองรับ
การเติบโตของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต

• ระบบการจัดการความรู้ จัดท�า “ระบบการจัดการความรู้”  
เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ความรู้ในกลุม่บริษัทฯ 

• หลักสูตรเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งด้านภาวะ
ผู้น�าและเทคนิคในการท�างานของฝ่ายการเงินและการควบคมุ 

• การต่อยอดระบบ SAP GRC PC สูบ่รษัิทในเครอื  น�าเอาระบบ 
SAP GRC PC มาใช้กับ Procurement to Pay (P2P)  เพือ่เพิม่
ความสามารถในการตรวจสอบ ติดตาม ธุรกรรมทีผิ่ดปกติ 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจ้างงานบริการและ
แรงงานภายนอก องค์กรจัดซ้ือจัดหากลางร่วมกับฝ่ายผลิต  
ผู้ใช้งานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับปรุงประสทิธิภาพการท�างาน
ของงานจ้างเหมาบริการและการจ้างแรงงานภายนอก เพือ่ให้มี
จ�านวนแรงงาน ประสทิธิภาพ และต้นทนุทีเ่หมาะสม 

กฎหมาย

• การก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทจดทะเบียนไทย ในระดับดีเลศิ  
ติดต่อเป็นปีที่ 2 ได้รับผลการประเมินจากการส�ารวจโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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การขนส่ง

• การเพ่ิมประสทิธภิาพการจดัส่ง บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ 
ในการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัส่งเป็นอย่างมากในปีน้ี ด้วยการ
ริเร่ิมกลยทุธ์การจดัจ้างการบริหารรถขนส่งโดยตรงแบบใหม่  
ส่งผลให้สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถขนส่งในระบบ 
ทีเ่ก่ียวข้องได้มากขึน้ รวมทัง้การน�ากลยทุธ์เชงิปฏบัิติการอืน่ๆ 
มาใช้ อาท ิการจดัรูปแบบจดุพกัของพนักงานจดัส่ง จดุจอด 
สลับหัวและท้ายรถบรรทุก ซ่ึงส่งผลประโยชน์มากกว่า 30  
ล้านบาท ในขั้นแรกของการน�าไปใช้ ทั้งน้ีในทุกขั้นตอน 
การจดัส่ง แต่ละกระบวนการจะได้รับการดแูลควบคมุอย่างใกล้ชดิ 
จากศนูย์ควบคมุจดัส่งกลาง เพือ่ประสทิธิภาพและการบริการ
ทีส่งูสดุ

• ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในภูมิภาค จากความส�าเร็จ 
ในการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
เม่ือปี 2559 ในปีน้ีบริษัทฯ ได้ขยายศูนย์กระจายสินค้า
เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นับเป็นอีกก้าวในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อขยายตลาดให้แก่ลูกค้า
รายย่อยมากขึ้น โดยลูกค้าในพื้นที่ให้บริการสามารถวางใจ
กับระบบขนส่งทีร่วดเร็วและมาตรฐานในการให้บริการทีส่งูขึน้ 
อกีระดบั

• การยกระดับการกระจายสินค้าในภาคใต้ การเปิดตัวการจัด
ส่งรูปแบบใหม่ไปยังศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยการน�าเรือขนส่งสินค้าปูนผงระบบลมมาใช้ ซ่ึงสามารถ 
ลดระยะเวลาการจดัส่งให้สัน้ลงได้ และสนับสนุนการท�างานที่ 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ันยงัช่วยลดปริมาณ 
การขนส่งทางถนนไปยังภาคใต้ และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการล�าเลียงปูนซีเมนต์ไปยังภาคใต้เพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาดในอนาคต

• การพัฒนาด้านความปลอดภัย ทางโลจิสติกส์มีการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองในด้านความปลอดภยัทีมุ่่งเน้นในเร่ืองการบริหาร 
จดัการความเหน่ือยล้าของพนักงานจดัส่ง การตรวจลาดตระเวน 
การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมความปลอดภัย
ในสถานที่ท�างาน โดยในปี 2560 ทีมงานความปลอดภัย 
ได้น�าระบบเคร่ืองรูดบัตรการท�างานของพนักงานจดัส่งมาใช้
เพือ่ควบคมุเวลาพกัผ่อนของพนักงานจดัส่งให้มีอย่างเพยีงพอ 
และปฏบัิติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัของทางบริษัทฯ 
นอกจากน้ียังมีทีมงานออกพื้นที่ส�ารวจด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนอย่างสม�่าเสมอเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของ
พนักงานจดัส่ง และสร้างความม่ันใจในการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั 
ส�าหรับการส่งเสริมความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน ทางศนูย์
กระจายสนิค้าจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสถานประกอบ

อินทรีคอนกรีต

• ปี 2560 เป็นปีแห่งการควบรวม และการฟื้นตัวของธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จ โดยพจิารณาจากสดัส่วนการด�าเนินงานที ่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อทรัพยากรหลกัทีมี่อยู ่โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากหน่วยผลิต และรถขนส่ง 
ทีมี่อยู่

• ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จยังคงมุ่งเน้นไปที่บทบาทหลัก  
ในการผลักดันการเพิ่มขึ้นของราคาในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ 
(ปูนซีเมนต์และหนิ-ทราย) ไปยงัตลาดภายนอก ควบคูไ่ปกับ 
การเพิม่ประสทิธิภาพของการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

• เสริมสร้างการจดัการส่วนแบ่งตลาดทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่าธุรกิจจะยงัคงน�ามาซึง่เป้าหมาย EBITDA ทีน่่าพอใจ

• การผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพน้ัน ประสบความส�าเร็จ 
จากปัจจัยด้านการออกแบบส่วนผสม การขนส่ง และการ
ด�าเนินงานทัว่ไป

การดเีด่นด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามัยระดบัประเทศ
จากกระทรวงแรงงาน ซ่ึงช่วยยืนยันความส�าเร็จของทีมงาน
สุราษฎร์ธานีในการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเน่ือง

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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อินทรอีะกรเีกต

• การก่อสร้างโรงโม่หนิแห่งใหม่ทีส่พุรรณบุรีเป็นสายการผลติ 
ที ่2 ในไตรมาสทีส่องของปี 2560 จะสามารถเร่ิมประกอบการ 
ได้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งจะท�าให้มีก�าลัง 
การผลติเพิม่ขึน้กว่า 2 ล้านตันต่อปี ท�าให้เกิดการปรับเปลีย่น
กลยุทธ์จากเดิมที่เน้นการสนับสนุนการผลิตเพื่อใช้ ในหน่วย
ผลติอนิทรีคอนกรีตเป็นหลกั ไปสูก่ารขยายตลาดไปยงัลกูค้า
ภายนอกมากขึน้ 

• ด้วยการผลิตหินที่มีคุณภาพดี รวมทั้งการบริการที่มีคุณค่า
สามารถพิสูจน์ได้ และความซับซ้อนของงานคอนกรีตที่มี 
ในตลาด อินทรีอะกรีเกตได้ท�าการสื่อสารคุณค่าที่น�าเสนอ 
ต่อลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ในแง่ของประสทิธิภาพทีไ่ด้รับจากการ
ใช้สินค้าคุณภาพดี และการบริการที่ดี โดยมีเป้าหมายที่จะ
เปลีย่นต�าแหน่งทางธุรกิจไปสูส่นิค้ากลุม่พรีเม่ียมอย่างยัง่ยนื

• อินทรีอะกรีเกตได้ท�าการริเร่ิมแนวทางการประกอบธุรกิจ 
แบบใหม่ โดยมีจดุมุ่งหมายทีช่่วยเพิม่ความม่ันใจในการจดัหา 
ทรายให้แก่หน่วยผลิตอินทรีคอนกรีต และขณะเดียวกัน 
แผนธุรกิจน้ียังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนใน
อนาคตได้อกีด้วย

• อินทรีอะกรีเกตได้พัฒนาการท�างานของฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายขายในปี 2560 เพือ่ทีจ่ะให้สามารถบรรลเุป้าหมายหลกั
ของธุรกิจในปี 2561 และในปีต่อ ๆ ไป

คอนวดู 

• เปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ คอนวูด ได้เปิดตัว 4 ผลติภณัฑ์ใหม่ โดย
เน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถสร้างอตัราผลตอบแทนทีด่ีให้แก่
บริษัทฯ ดงัน้ี 

1. ไม้ผนงับังใบ คอนวดู ซ-ีลอ็ค (CONWOOD Lap Siding 
C-Lock)  นวัตกรรมทีท่�าให้งานตกแต่งผนังมีความสวยงาม 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์ซี-ล็อคที่ท�าให้การติดต้ัง 
เป็นเร่ืองง่ายโดยไม่ต้องเก็บรอยหวัสกรูอกีต่อไป

2. ไม้เชงิชาย รุน่ฟิต (Eave FIT)  ช่วยให้การติดต้ังไม้เชงิชาย
สะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาแผ่นสงักะสโีก่งตัวซ่ึงส่งผลให้
เกิดความเสยีหายแก่ไม้เชงิชายทัว่ไป และสวยงามตอบรับ
กับหลงัคาบ้านรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว

3. เก้าอ้ีนัง่ คอนวดู (CONWOOD Bench) ซ่ึงประกอบไปด้วย  
3 รุ่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค 
ในแต่ละกลุม่

4. ไม้ตกแต่งลายฉลุ คอนวูด (CONWOOD Decorative 
Perforate) น�าเสนอ 3 ลายที่มีความแตกต่างกันตาม 
ความชอบของผู้บริโภคแต่ละราย

• การเพ่ิมบริการ CONWOOD Stairs Solution จาก  
i-SERVICE by CONWOOD เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมาย
จากกลุ ่มเจ้าของบ้านสู ่กลุ ่มเจ้าของโครงการ ผู ้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ ่มผู้รับเหมา นอกจากน้ียังเป็น 
การเพิ่มความหลากหลายในงานบริการของ i-SERVICE  
by CONWOOD เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุม่เป้าหมายได้มากยิง่ขึน้
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อินทร ีอีโคไซเคิล

• พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการจัดการของเสียกับ
การบริการอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สามารถจัดการของ
เสียได้หลากหลายประเภท ท�าให้บริษัทฯ สามารถน�าเสนอ
บริการแบบ “one-stop-service” ให้กับลูกค้าได้ และเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาดทัง้ด้านการจดัการของเสยีและการบริการ
อตุสาหกรรมมากขึน้

• การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือ 
ความเป็นเลิศด้านการบริการจัดการของเสีย อาทิ การสร้าง
ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยการจัดเวท ี
แลกเปลี่ยนความรู้และสัมมนาด้านการจัดการของเสียอย่าง
ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการ
ขนส่งของเสยี ทัง้น้ีเพือ่การบริการทีเ่ป็นเลศิ และสร้างคณุค่า
ให้กับลกูค้า

• การพัฒนาธรุกจิ บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับพนัธมิตรต่าง ๆ   
เพือ่พฒันาขดีความสามารถด้านการบริการขจดัการปนเป้ือน
จากอุปกรณ์ที่ใช้ ในการส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันซึ่งจะต้อง
ด�าเนินการร้ือถอนแท่นขดุเจาะน�า้มันในระยะต่อไป การพฒันา
ขีดความสามารถดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะ 
ผู้ให้บริการในอตุสาหกรรมน้ี

อินทรี ซปุเปอร์บล๊อก 

• แผ่นผนังเสริมเหล็กส�าหรับหลังคา อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก
ได้พัฒนากลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แผ่นผนังเสริมเหล็ก
ส�าหรับงานหลังคา ทั้งนี้จะสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว รอยต่อ
ระหว่างแผ่นเรียบ และยังเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่า 
การเทคอนกรีตแบบดัง้เดมิ

• แผ่นผนังเสริมเหล็กส�าหรับงานบันได อีกหน่ึงผลิตภัณฑ ์
ในกลุม่สนิค้ามูลค่าเพิม่ “แผ่นผนังเสริมเหลก็ส�าหรับงานบันได”  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ ในเร่ืองความรวดเร็ว 
ในการก่อสร้าง คาดว่าจะได้รับความนิยม และสามารถน�ามาใช้
แทนการก่อสร้างบันไดแบบเดมิได้ในอนาคตอนัใกล้

ปูนซเีมนต์ ตราลกูโลก 

• การขยายช่องทางการขายผ่านตลาดโมเดิร์นเทรด ฝ่ายการตลาด 
ได้มีการขยายช่องทางการขายในตลาดโมเดร์ินเทรดมากยิง่ขึน้  
โดยหลงัจากทีไ่ด้เร่ิมด�าเนินการ พบว่ามีอตัราการขายเพิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยส�าคัญเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการขาย
เติบโตขึ้นจากเดิมมากกว่าร้อยละ 50 และยังได้มีการส่ง 
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของ
จ�านวนสาขาของตลาดโมเดร์ินเทรดหลกัภายในประเทศ

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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อินทร ีดจิติอล 

• โครงสร้าง Regional IT Governance การจัดต้ังโครงสร้าง
การก�ากับดแูลกิจการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในระดบั
ภูมิภาคและในระดับท้องถ่ิน และการปรับปรุงระบบดิจิทัล 
โครงสร้างการก�ากับดแูลประกอบด้วย คณะกรรมการดจิทิลั
ระดบักลุม่บริษัทฯ  Business Process owner ระดบัภมิูภาค  
Business Process owner ของแต่ละบริษัทฯ และ Super 
User กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยึดตามหลัก
การของการปรับปรุงกระบวนการ หากเป็นความคดิริเร่ิมและ
การปรับปรุงในระดับท้องถ่ินที่ไม่ซ�้ากันจะต้องมีการบันทึก 
เป็นโครงการลงทนุในระดบัท้องถ่ิน และการปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติโดย Digital Group Council  
ในขณะที ่Digital Transformation - โครงการริเร่ิมการปฏรูิป
ระบบดจิทิลัมาจาก Digital Working Group ความคดิริเร่ิม 
เหล่าน้ีจะถูกรวมเข้าด้วยกันโดย บริษัท อนิทรี ดจิติอล จ�ากัด 
และเสนอให้เป็นโครงการลงทุนในระดับภูมิภาคส�าหรับ  
Digital Group Council เพือ่อนุมัติ

• การประชมุ Regional Business Process Owner มีการจดั
ประชุมระดับภูมิภาคส�าหรับแต่ละหน่วยงานทางธุรกิจ เพื่อ
วัตถุประสงค์ คอื ขบัเคลือ่นและประสานงานความต้องการทาง
ธุรกิจในระดับภูมิภาค ก�าหนดและปรับปรุงความสอดคล้อง 
ในเร่ืองโอกาสและการปรับปรุงด้านดจิทิลัโดย บริษัท อนิทรี 
ดจิติอล จ�ากัด จะคดัเลอืกความต้องการและโครงการต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มอินทรี สมาร์ท และกลยุทธ์
ของแต่ละหน่วยงาน

• โครงการ INSEE SMART Expansion  โครงการบูรณาการบริษัท
ต่าง ๆ  ทีบ่ริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ควบรวม 
กิจการเพือ่เข้าสูแ่พลตฟอร์มเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั
แบบเดยีวกนัทัง้กลุม่บริษัทฯ ด้วยการใช้แบบฟอร์มอนิทรี สมาร์ท  
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถด�าเนินธุรกจิได้อย่างราบร่ืน

• โครงการ Digital Connected Plant โรงงานที่เชื่อมต่อ 
ด้วยระบบดิจิทัล มุ่งม่ันที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม 
ของเคร่ืองจักร และลดความเสี่ยงจากการหยุดเคร่ืองจักร 
โดยไม่ได้วางแผนจากการช�ารุดของเคร่ืองจกัร และลดค่าใช้จ่าย 
ในการบ�ารุงรักษาที่โรงงาน โดยใช้นวัตกรรมล่าสุดใน  
Pervasive Network และ Internet of Things (IoT)

• Fujitsu’s Reference and Automated Plant Visit  
เพื่อขยายความรู้เก่ียวกับ Fujitsu Automated Plant ใน
จีนและญี่ปุ่น โดยได้รับการแบ่งปันวิสัยทัศน์และเร่ืองราว 
ความส�าเร็จด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ของ Fujitsu และลูกค้า 
สามารถน�าความรู ้ เ ร่ืองนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช ้
ภายในองค์กรได้ 

• Cisco-Fujitsu Media Briefing น�าเสนอโครงการโรงงาน 
เชื่อมต่อระบบดิจิทัลแห่งใหม่ของกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงในจงัหวัดสระบุรีให้กับสือ่มวลชน เพือ่เพิม่การผลติ 
และขยายฐานการผลิตรวมทั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบใน 
การแข่งขนัในตลาดปูนซเีมนต์

• NIIT Media Roundtable สรุปข้อมูลเก่ียวกับการปรับ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 
ไฮบริด ของ SAP S4 HANA และ INSEE DIGITAL Cloud 
Data Center ที่สร้างเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน  
เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานระบบไฮบริด ซ่ึงจัดขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างปูนซีเมนต์นครหลวงกับ NIIT 
ในระบบ public cloud and private cloud และการติดต้ัง
ระบบ INSEE Digital Cloud Data Center ท�าให้ปูนซีเมนต์
นครหลวงสามารถใช้รูปแบบธรุกิจใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัได้อย่างรวดเร็ว

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ   
ในองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อน�า 
ความรู้ที่ได้ น�ามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�าวันและน�ามาใช้ 
ในองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต์ 
(เวยีดนาม) จ�ากดั 

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ‘โฮลซิม 
คือ อินทรี ในปัจจุบัน’

• นับเป็นความส�าเร็จทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของบริษัทฯ อย่างหน่ึงในปี  
2560 น่ันคือ บริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกออกแผนงานโฆษณา
ที่เข ้มข้นมากที่สุดคร้ังหน่ึงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้
ประโยคทีว่่า “โฮลซิม คอื อนิทรีในปัจจบัุน”  ทัง้ในด้านมาตรฐาน
และคณุภาพของผลติภณัฑ์ในระดบัเดยีวกนัทีไ่ด้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กิจกรรมที่ด�าเนินการมีมากมาย 
ทัง้ในด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเสริม และการใช้ 
สื่อดิจิทัล ที่มีการน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได ้
ทุกประเภท และเป็นการยืนยันว่าได้มีการสร้างการรับรู ้
ในกลุม่เป้าหมาย เพือ่สร้างความเชือ่ถือไว้วางใจและสดุท้าย 
น�าไปสูก่ารเลอืกใช้ผลติภณัฑ์อนิทรีทีเ่หนือกว่าคูแ่ข่ง

INSEE Wall Pro - ความกา้วหนา้คร้ังส�าคัญของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ในเวียดนาม 

• ผลติภัณฑ์: การแนะน�าและพฒันาผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ก่ออฐิ  
อินทรี วอลล์ โปร ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ 
เข้าสูต่ลาดอย่างเข้มข้นท�าให้เกิดความส�าเร็จคร้ังส�าคญัขึน้ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของเวียดนาม ด้วยถุงขนาดน�้าหนัก  
40 กิโลกรัม พร้อมคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งาน 
ทีโ่ดดเด่น 

• การตลาดและการขาย: อินทรี วอลล์ โปร ได้สนับสนุนให ้
ภาพลักษณ์ของตราสินค ้ามีความโดดเด ่นเฉพาะตัว 
ขึ้นมากอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งได้สร้างความสนใจจากกลุม่ 
เป้าหมายได้มาก แผนงานการประชาสมัพนัธ์แบบ 360 องศา  
ได้ถูกจดัขึน้พร้อมกับกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ มากมาย 
รวมทั้งการแนะน�าผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองใน 
18 จงัหวัด 

การตอบสนองทุกความต้องการต่อความย่ังยืนของ 
อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม - เพ่ือก้าวไปให้ทันกับกระแส 
รักษ์ส่ิงแวดล้อมของโลกปัจจุบัน 

• สภาวะทีค่วามต้องการวัสดกุ่อสร้างทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง INSEE Beton ได้ประสบความส�าเร็จ 
ในฐานะผลิตภัณฑ ์ชั้ นน� าที่ มี แนวคิดสร ้ า งสรรค ์ ใน 
การน�าเสนอคอนกรีตที่สามารถสนองตอบทุกความต้องการ 
ต่อความยั่งยืน และยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่า 
เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก ่อสร้างที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จากสิงคโปร์ (Singapore Green Building Product 
Certification) ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์สองรายการในด้าน 
การตอบสนองต่อความยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ ์
Green Beton และ Hydropave โดย INSEE Green Beton 
คือ คอนกรีตที่ตอบสนองทุกความต้องการและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปูนซีเมนต์ที่มีส ่วนผสมของวัสด ุ
รีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 INSEE Hydropave ถือเป็น
นวัตกรรมส�าหรับคอนกรีตปูพืน้ทีร่ะบายน�า้ได้เร็วและเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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อินทร ีอีโคไซเคิล - ผู้น�าในการใหบ้รกิารทีส่ามารถตอบสนอง 
ทุกความต้องการในการบริหารจัดการกากของเสียในประเทศ 
เวียดนาม 

• การจดัต้ังศนูย์รวบรวมกากของเสยีแห่งใหม่ในพืน้ทีป่ากแม่น�า้ 
โขงของเวียดนาม ศนูย์รวบรวมกากของเสยีแห่งใหม่ของอนิทรี  
อโีคไซเคลิ เวียดนาม  สามารถเก็บกากของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย
ได้จ�านวน 300 ตัน ต้ังอยูท่ี ่Can Tho City ซึง่อยู่ในบริเวณ
ใจกลางของพืน้ทีป่ากแม่น�า้โขง งานก่อสร้างได้เร่ิมขึน้ในเดอืน
กันยายน 2560 และพร้อมใช้งานได้ในเดอืนพฤศจกิายน 2560

• การยกระดับของการด�าเนินงานและพื้นที่ส�าหรับใช้ ใน 
การท�าลายสนิค้าอปุโภคบริโภค และขยายพืน้ทีเ่ก็บกากของเสยี 
ทีไ่ม่เป็นอนัตรายในเขต Cat Lai โฮจมิินห์ซต้ีิ โดยการก่อสร้าง 
ได้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ ในเดือนกรกฎาคม 2560  
ทีผ่่านมา โครงการน้ีรวมถึงการขยายพืน้ทีส่�าหรับเก็บรวบรวม
กากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและยกระดับเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่ใช้ในการท�าลายด้วย

โครงการขยายก�าลงัการผลติ - โรงงานผลติปูนซเีมนต ์Thi Vai  
Mill 2

• เวียดนามตอนใต้มีขนาดของตลาดปูนซีเมนต์ทีน่่าพอใจและมี 
แนวโน้มที่จะขยายตัวโดยมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6  
ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ตลาดปูนซีเมนต์ของเวียดนามตอนใต้ 
จึงสร้างสรรค์โอกาสให้เกิดการบริโภคปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 
ในระยะยาว โดยมีตลาดยุทธศาสตร์หลักในทางภูมิศาสตร์
อยู่บริเวณโฮจิมินห์ซิต้ีตลอดจนลงไปทางใต้จนถึงบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงโดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 13 ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2559 ถือเป็น 
สภาพแวดล้อมที่สดใสในการสร้างสรรค์ให้เกิดผลตอบแทน
ที่ดีในการตัดสินใจลงทุนระยะกลางหรือระยะยาว อินทรี 
ซีเมนต์ เวียดนาม มีก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 6.1 ล้านตัน 
ในการบดปูนซเีมนต์ บริษัทฯ ก�าลงัเตรียมการทีจ่ะท�าโครงการ
ขยายก�าลังการผลิตโดยติดต้ังหม้อบดปูนซีเมนต์ตัวที่สอง 
ขนาด 1.5 ล้านตัน โดยจะติดต้ังคู ่ไปกับหม้อบดเดิม 
ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันที่โรงงาน Thi Vai โดยก�าลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นน้ีจะรวมเข้ากับเครือข่ายในปัจจุบันจนขึ้นไปถึง
ประมาณ 7.6 ล้านตันภายในปี 2562

การใชพ้าเลทและสลงิแขวนในการลงสนิค้าเป็นการน�าเสนอ
ระบบจัดส่งที่ดีที่สุด

• โครงการใช้พาเลทพร้อมสลงิแขวนได้ถูกน�ามาใช้เป็นกลยทุธ์
ของฝ่ายระบบจัดส่งสินค้า วิธีแก้ปัญหาลักษณะน้ีได้ท�าให้
เกิดการปรับปรุงในกระบวนการควบคุมดูแลปูนซีเมนต์ถุง  
ซ่ึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมีความเรียบร้อยมากขึ้น และ
ความจ�าเป็นในการใช้แรงงานยกปูนซีเมนต์ถุงก็ลดน้อยลง 
ลูกค้าจะส่งคืนพาเลทและสลิงแขวนกลับมาเพื่อน�าไปใช้ใหม่  
โดยลูกค้าที่ได้รับพาเลทและสลิงแขวนไปจะสามารถใช้เครน 
ในการยกสนิค้าขึน้ลงได้สะดวก และช่วยท�าให้ลกูค้าสามารถ
พฒันาระบบการขนส่งของร้านให้ทนัสมัยมากขึน้ 

บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์  
(บังกลาเทศ) จ�ากดั 

• การจดัวางแนวทางของมาตรฐานทางด้านเทคนคิให้สอดคล้องกบั 
กลุม่บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง กลุ่มบรษิัทฯ มีมาตรฐานสูง 
ในการด�าเนินงานที่ชัดเจนด้วยการก�าหนดตัวชี้ วัดผล 
การด�าเนินงานเป็นตัวเลขทางเมตริกหลายรายการ ได้มี 
การแนะน�ามาตรฐานเหล่าน้ันมาใช ้ ในการด�าเนินงาน 
ของโรงงานที่บังกลาเทศ มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
ในสายการผลิตที่เก่ียวข้องเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานและ 
ความหมายของตัวเลขเหล่าน้ัน รวมทั้งการท�าให้เกิดความ 
คุ้นเคยกับนโยบายและกระบวนการท�างานที่เก่ียวข้องกับ 
การผลิต วิธีการควบคุมและติดตามผล นอกจากน้ียังได้
ก�าหนดแนวทางในการรายงานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ 
เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุม่บริษัทฯ อกีด้วย
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• ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานเป็นเรือ่งหลกัของการ
ด�าเนนิงาน และการสร้างวฒันธรรมให้แต่ละสายงานรบัผิดชอบ 
เร่ืองความปลอดภัยในการท�างานของตนเอง การก�าหนดให้
อุบัติภัยในการท�างานต้องเป็นศูนย์ ถือเป็นหลักการส�าคัญ
ที่สุดของการดูแลความปลอดภัยในการท�างานโดยมุ่งเน้น 
ไปที่แต่ละหน่วยงานที่ต ้องรับผิดชอบเร่ืองน้ีในสถานที่
ท�างานของตนเอง ได้มีการแนะน�าในเร่ืองของปิระมิด 
ความปลอดภัยในกลุ่มบริษัทฯ และระบบปฏิบัติการปกป้อง
ชีวิต (FPEs) เพื่อให้เกิดมาตรฐานในด้านความปลอดภัย  
โดยก�าหนดให้เร่ืองความปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลความส�าเร็จในการท�างานของพนักงานทัง้ในระดบั 
รายบุคคลและระดับสายงาน โดยมีการเน้นความส�าคัญ 
ในส่วนของระบบปฏิบัติการปกป้องชีวิตร่วมกับพนักงาน 
ระดับอาวุโสและระดับผู้บริหารสูงสุดในฐานะของที่ปรึกษา  
เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่ามีการให้ความส�าคญัในเร่ืองของความปลอดภยั 
ในระดบัสงูสดุ

• ประสบความส�าเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
การปรับปรุงการซ่อมบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันของเคร่ืองจักร  
เสริมด้วยมาตรการในการซ่อมบ�ารุงรักษาทีเ่ข้มงวด มีผลให้ 
การหยุดเดินเคร่ืองจักรโรงงานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 
ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การท�างานของเคร่ืองจักรหลักภายในโรงงานอีกด้วย เช่น 
อตัราการท�างานของป้ันจัน่ขนถ่ายวัตถุดบิทีท่่าเรือได้เพิม่ขึน้
ร้อยละ 30-40 เป็นวันละประมาณ 3,500 ตัน นอกจากน้ีการ
ตรวจสภาพอปุกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เป็นประจ�าก็ได้รับการ
ดแูลติดตามอย่างเข้มงวด

• มาตรการในการควบคุมคุณภาพและระบบตรวจสอบ
ยืนยัน คุณภาพของปูนซีเมนต์เป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญที่สุด 
ในการพิจารณาซื้อปูนซีเมนต์ที่เป็นตราชั้นน�าในบังกลาเทศ  

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการด�าเนินงานหลัก 
ของบริษัทฯ ในการคงไว้ซ่ึงภาพลกัษณ์ของสนิค้าทีมี่คณุภาพ
ระดับพรีเม่ียม ในช่วงที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์บริษัทในช่วงปี 2559 โดยได้กล่าวถึงตัวผลติภณัฑ์
ในด้านการใช้งานยากและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ บริษัทฯ ได้ท�าการ 
ทดสอบและปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ  ของวัตถุดบิที่ใช้ให้เหมาะสม
ทีส่ดุซึง่ท�าให้การร้องเรียนต่าง ๆ  หมดไปในปีต่อมา นอกจากน้ี 
ผลติภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ ก็ยงัไม่ปรากฏว่ามีคณุภาพ 
ที่ด้อยลงเน่ืองมาจากคุณภาพของปูนเม็ดที่บริษัทฯ ใช้อยู่  
การเปรียบเทยีบคณุภาพของผลติภณัฑ์กบัคูแ่ข่งก็เป็นกิจกรรม 
ส�าคัญที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่เสมอเพื่อให้ทราบถึงตัวแปร 
ของปัจจัยที่ก�าหนดคุณภาพของคู่แข่งและท�าการปรับปรุง
คณุภาพผลติภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560
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บรษัิท สยาม ซต้ีิ ซเีมนต์  
(ลงักา) จ�ากดั

• อีโคไซเคิล ศรลีงักา ขยายสายการผลติเพ่ิมเคร่ืองบดและระบบ
การลดความชืน้จากเชือ้เพลงิทดแทนด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
ถือเป็นหน่ึงกลยุทธ์ในโครงการลงทุนที่ส�าคัญ (เงินลงทุน
รวม 275 ล้านรูปีศรีลังกา) โดยต้ังเป้าหมายให้ได้พลังงาน 
ความร้อนทดแทนร้อยละ 45 จากกากของเสียที่ป้อนให ้
สายการผลิตหลัก และยังช ่วยเพิ่มมูลค่ารวมอีก 132  
ล้านรูปีศรีลังกาต่อปี นอกจากน้ีความสามารถในการ
จัดการกากของเสียของสายการผลิตหลัก จะเพิ่มขึ้นเป็น  
45,000 เมตริกตันต่อปี ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเร่ิมด�าเนินการ 
โดยจะเร่ิมด�าเนินงานเชิงธุรกิจได้ ในไตรมาสที่สองของ 
ปี 2561 นอกจากน้ีระบบการลดความชื้นจากเชื้อเพลิง
ทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็อยู่ในระหว่างการทดลอง 
ใช ้ งานขั้ นสุดท ้ าย  โดยจะสามารถให ้ผลตอบแทน
การลงทุนได้อย่างรวดเร็วโดยต้ังเป้าหมายให้สามารถ
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากกากตะกอนที่ มีความชื้นสูง  
การลงทุน 70 ล้านรูปีศรีลังกาน้ีคาดว่าจะให้ผลตอบแทน 
ที่ 52 ล้านรูปีศรีลังกาต่อปี โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นทดลอง
ใช้งานโดยคาดว่าจะสามารถด�าเนินงานได้ ในไตรมาสแรก 
ของปี 2561

• รางวัล ‘อินทรี รีวอร์ด’ ส�าหรับผลงานที่ประสบความส�าเร็จ 
รางวัลอินทรี รีวอร์ด ถือเป็นโครงการที่โดดเด่นที่ให้การ
ยอมรับในผลงานของพนักงาน โดยการมอบบัตรวีซ่า  
อินเตอร์เนชั่นแนล LKR แบบเฉพาะตัวที่ด�าเนินการร่วมกับ
ธนาคาร Seylan วัตถุประสงค์ของโครงการน้ีคือ การแสดง
ให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงความพยายามและความมุ่งม่ัน
ในการท�างานของพนักงานหรือทีมงานและให้รางวัลหรือ
การยอมรับในทันที เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้
กับพนักงานและท�าให้ผู้จัดการในสายงานเกิดความคล่องตัว 
และมีอิสระในการให้รางวัลแก่พนักงานที่สร้างผลงานดีเด่น
หรือประสบความส�าเร็จในการท�างานทีส่มควรจะได้รับรางวัล
ในทันที การยอมรับในผลงานของพนักงานทั้งในส่วนบุคคล
และกลุ่มบุคคลโดยพิจารณาจากการท�างานที่ทุ่มเทให้กับ 
บริษัทฯ ตามค่านิยมองค์กรที่ระบุไว้โดยมีผลการด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ มีความปลอดภัยภายในบริษัทฯ สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานและท�างานอย่างเต็มที่โดยมี 
จดุมุ่งหมายไปสูค่วามส�าเร็จ รางวัลน้ีช่วยให้พนักงานทีไ่ด้รับ
มีอิสระในการจับจ่ายซ้ือสินค้าจากร้านค้ากว่า 45,000 แห่ง
ทั่วเกาะศรีลังกาที่ได้รับการรับรองและอนุมัติจากบัตรวีซ่า 
ของบริษัทฯ 

• การเปิดตวัของ INSEE Academy เพ่ือขยายบทบาทในการพัฒนา 
พนกังานและการเรียนรูผ่้านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ ความมุ่งหวัง
ของสถาบันอนิทรีอะคาเดม่ี คอื เพือ่ให้เกิดการเร่งรัดในการ
เพิ่มจ�านวนพนักงานที่มีความสามารถพิเศษภายในองค์กร 
เพือ่ให้สามารถเติบโตขึน้เป็นพนักงานระดบัอาวุโสของอนิทรี
ซีเมนต์ ลังกาและบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง โดยจะด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ของการค้นหา
บุคลากรที่ดีที่สุดผ่านการอบรมพัฒนาและการสร้างสรรค์
แนวคิดของการเรียนรู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการท�างาน 
โดยจดัเตรียมสิง่แวดล้อมและให้โอกาสในการท�างานอย่างดี
ทีส่ดุ รวมถึงการมุ่งเน้นไปทีก่ารเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมี 
จดุมุ่งหมายในระยะยาว สถาบันอนิทรีอะคาเดม่ี มีค�าขวัญว่า  
“สร้างแรงบันดาลใจ ปลกูฝัง และจดุประกาย”  โดยมุ่งหวังให้เกิด 
การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานอยากท�างานให้เก่งและดี
ยิง่ขึน้ ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่าง ๆ และจุดประกายให้เกิด
ความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ โครงการฝึกอบรม 
ของสถาบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในระยะยาวของพนักงาน 
เช่น โครงการต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นประโยชน์ การให้
ประกาศนียบัตรเพือ่รับรองความรู้ความสามารถแก่พนักงาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม การเรียนรู้แบบผสมผสานและการ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยเข้าร่วมกับสถาบันชัน้น�าต่าง ๆ 
ทัง้ระดบัประเทศและระดบัโลก สถาบันอนิทรีอะคาเดม่ี ยงัได้ 
เข้าร่วมเป็นหุน้ส่วนกับ LinkedIn learning ซ่ึงเป็นการตอบ
สนองทุกความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงาน โดยได ้
ออกแบบมาให้เหมาะส�าหรับการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ  และอาชพี
ทีมี่ความก้าวหน้า LinkedIn learning ถือเป็นประสบการณ์
ที่ดีในการเรียนรู้ โดยมีการจัดเตรียมรายการฝึกอบรม 
ให้เป็นรายบุคคลซึง่ประกอบไปด้วยเน้ือหาการเรียนการสอน
ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับความสนใจและเป้าหมายในการท�างาน
ของพนักงาน

• การเงิน การด�าเนินงานที่เก่ียวกับเอกสารการแจ้งหน้ีของ
คู่ค้า RCW ได้มีการรวบรวมงานไว้ที่ส่วนกลาง การเก็บ 
รวบรวมเอกสารแจ ้ งห น้ีจะ ถูกด� า เ นินการโดยคู ่ค ้ า 
ด ้วยตัวเองผ ่านอุปกรณ์ที่ มีลักษณะคล ้ายตู ้ เอที เอ็ม  
ซ่ึงเอกสารแจ้งหน้ีเหล่าน้ันจะถูกรวบรวมส่งไปที่ส�านักงาน
ส่วนกลางในโคลอมโบ อินทรีซีเมนต์ ลังกา ก�าลังเร่ิม 
จัดส่งเอกสารแจ้งหน้ีทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังลูกค้าทั้งหมด 
โดยเอกสารส�าคัญเหล่าน้ีได้ถูกจัดเก็บในระบบดิจิทัล
เต็มรูปแบบของระบบการบริหารเอกสารของ SAP (SAP  
Document Management System - DMS) โครงการ
เหล่าน้ีมีส ่วนร่วมในการท�าให้กระบวนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ สะดวกง่ายดายขึ้นและช่วยในการประหยัด 
ต้นทุนด้วย บริษัทฯ ได้ย้ายระบบ ERP มาใช้ SAP HANA 
โดยขั้นตอนหลัก ๆ ของโครงการได้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาสามเดอืนและใช้งานจริงในเดอืนกรกฎาคม 2560 
โดยไม่มีการขัดข้องใด ๆ ท่ามกลางระบบการใช้งานใหม่ 
ทีเ่พิม่ขึน้มาน้ี การด�าเนินงานของระบบการจดัซ้ือจดัหาจนถึง
ขั้นตอนการช�าระเงินพร้อมระบบควบคุมที่ติดต้ังอยู่ภายใน
ระบบประสบความส�าเร็จในการใช้งานมากทีส่ดุ
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• โครงการขับข่ีเชิงป้องกัน เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือผู้ขับข่ี  
มีการสูญเสียชี วิต 8 คนต่อวันจากอุบัติเหตุบนถนน 
ในศรีลังกาและอีก 8 คนที่พิการแบบถาวร ซ่ึงก�าลังสร้าง 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมให้กับประเทศศรีลงักา 
อย่างช้า ๆ บริษัทฯ ได้ช ่วยรัฐบาลแก้ ไขปัญหาน้ีด้วย
การพัฒนาโครงการฝ ึกอบรมที่ เ รียกว ่า การขับขี่ เชิง
ป้องกัน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษส�าหรับใช้ ในการฝึกอบรม 
ผู้สมัครทีม่ายืน่ขอใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ โครงการน้ีจะช่วยให้ 
ความรู้ ในการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ การใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย และมารยาทในการขับรถแก่ผู ้ทดลองฝึกหัด 
โครงการน�าร่องน้ีได้ถูกน�ามาใช้ ในการฝึกกับผู้สมัครกว่า 
3,000 รายในช่วงไตรมาสทีส่องของปี 2560 ผลการส�ารวจ
อย่างอิสระที่ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยด้านการตลาดของ
ศรีลงักาพบว่าร้อยละ 97 ของผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีความ
เหน็ว่าเป็นโครงการทีด่มีากและเป็นความคดิริเร่ิมทีส่อดคล้อง
กับสถานการณ์ ปัจจบัุนบริษัทฯ ก�าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขยาย
โครงการน้ีออกไปร่วมกับรัฐบาล

• โครงการสร้างความรับรู ้ของปัญหายาเสพติด บริษัทฯ 
ได้ร ่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดร้ายแรง 
แห่งชาติและส�านักงานต�ารวจศรีลังกา ในการท�าโครงการ
รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู ้ของปัญหายาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยเรียน 
กว่า 1,700 คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 14-18 ปี และศึกษา 
อยู่ใน 23 โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขต Aruakkalu, Puttalam  
และ Galle วิธีการจดัอภปิรายประกอบการแสดงได้ถูกน�ามาใช้ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ของผู้เข้าฟังมากขึน้ โดยใช้วิธีการทีถื่อเป็นการปฏรูิปทางการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดการจดจ�าสาระข้อมูลของการอภิปราย
ผ่านการเข้าร่วมแสดง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ 
แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมของการบรรยายความรู้โดย 
ผู ้เชี่ยวชาญซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียวที่ผู ้ รับฟังไม่ได้ 
มีส่วนร่วม นอกเหนือไปจากการท�าให้เร่ืองราวดนู่าสนใจและ
มีความหมายมากขึ้นแล้ว โครงการน้ียังประสบความส�าเร็จ 
ในการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้ทราบถึงอันตรายต่าง ๆ  
ของการใช้ยาเสพติด ในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับเพิม่เติมจากการด�าเนินชวิีตอย่างมีคณุภาพ
และมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด แอลกอฮอล์  
และบุหร่ี

พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ปี 2560



รายงานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คณะกรรมการมีมติในท่ีประชุมคร้ังท่ี 123 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2557 ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยมี  
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยกรรมการอีก 4 
ท่าน คือ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ดร. (กิตติมศักด์ิ) ฮาราลด์ ลิงค์  
นายวันชัย โตสมบุญ และ นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกก้ิง 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
และดูแลรับผิดชอบงานท่ีระบุไว้ในกฎบัตร โดยจัดให้มีการประชุม 
รวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง ท้ังน้ี นอกเหนือจากการควบคุมดูแลเพ่ือให้  
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการสรรหาและค่าตอบแทน  
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  
ด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงท่ีได้มีการกำาหนด
ไว้ ในปีน้ี คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนยังให้ความสำาคัญ  
เป็นพิเศษในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เพ่ือเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดภายใน
ประเทศ และการสร้างขีดความสามารถขององค์กรเพ่ือรองรับ  
การขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืนในระดับภูมิภาค 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้เสนอให้ 
คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมท้ังบริษัทในเครือ บนพ้ืนฐาน 
ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้และ 
ความสามารถ อันประกอบไปด้วย การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ความเส่ียง และกำากับดูแลกิจการ รองประธานอาวุโส  
สายงานกิจการสระบุรี รองประธานอาวุโส สายงานการบริหาร

บุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำากัด ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สยาม  
ซิต้ี ซีเมนต์ เทรดด้ิง จำากัด President Director of PT. Conwood  
Indonesia รวมถึง Head of Group Internal Audit and  
Compliance.

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนยึดม่ันที่จะทำางานเพื่อคง
ไว้ซ่ึงศกัยภาพและประสทิธิผลขององคก์รทา่มกลางสถานการณ์
ทางธุรกิจทีไ่ม่หยดุน่ิง ผ่านการเฟน้หาและสง่เสริมศกัยภาพกลุม่
ผู้นำาที่มีความสามารถให้เติบโตเป็นผู้นำาคุณภาพระดับแนวหน้า
ในวงการธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่จะเป็น
กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ภูมิภาคโดยรวมในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหา  
และค่าตอบแทน 
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบรษัิท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ    
ธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก�ากับดแูลกิจการ และคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน 

ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 11 ก�าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทจะ
ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 12 คน ดงัน้ี

• กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 11 คน

• กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอสิระ (คดิเป็นร้อยละ 36 
ของคณะกรรมการบริษัท);

• กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ;

• กรรมการ 4 คน เป ็นสมาชิกของคณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล ความเสีย่ง และก�ากับดแูลกิจการ; และ 

• กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

• รายชื่อกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่  
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์  
นายวันชยั โตสมบุญ และนายศวิะ มหาสนัทนะ สองในสีค่น 
ลงลายชื่อร ่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท  
เพือ่ท�าการผูกพนับริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง 
และก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

2. นายประดาป พิบูลสงคราม 

3. นายชรินทร์ สัจจญาณ

(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิติสวัสด์ิ 
Head of Internal Audit)

คณะกรรมการธรรมาภบิาล ความเส่ียงและก�ากับดแูลกิจการ

1. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

2. นายชรินทร์ สัจจญาณ

3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

4. นายวันชัย โตสมบุญ

(เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง และก�ากับดูแล
กิจการได้แก่ นายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล Head of Compliance 
& Group OH&S)

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

4. นายวันชัย โตสมบุญ

5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

(เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้แก่  
นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวุโส สายงานการบริหาร 
บุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

1. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2. นายชัชชน  รัตนรักษ์

3. นายวันชัย  โตสมบุญ

4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

5. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกก้ิง

7. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน

8. ดร. (กิตติมศักด์ิ) ฮาราลด์ ลิงค์

9. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

10. นายประดาป พิบูลสงคราม

11. นายชรินทร์ สัจจญาณ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12. นายศิวะ มหาสันทนะ

(เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฎ์ Head of Legal)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

จ�านวนครัง้ทีม่าประชมุ / จ�านวนครัง้ทีม่กีารประชมุ

หมายเหตุกรรมการ
บรษัิท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภบิาล  
ความเส่ียงและ 

ก�ากับดแูลกิจการ

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายวีระพนัธ์ุ ทปีสวุรรณ*/1 2/2 - - - -

นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 7/8 - 2/2 5/5 -

นายชชัชน รัตนรักษ์ 7/8 - - - -

นายวันชยั โตสมบุญ 8/8 - 5/5 5/5 -

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 8/8 - 5/5 5/5 -

นายพงศ์พนิิต เดชะคปุต์ 8/8 - 5/5 - -

นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกก้ิง 5/8 - - 4/5 -

นายเต็ง เว อนั เอเดรียน*/2 4/5 -

ดร. (กิตติมศกัดิ)์ ฮาราลด์ ลงิค์ 5/8 - - 4/5 -

ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 8/8 15/15 - - -

นายประดาป พบูิลสงคราม 7/8 15/15 - - -

นายชรินทร์ สจัจญาณ 8/8 15/15 3/3 - -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายศิวะ มหาสันทนะ 8/8 - - - -

* ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มปี

หมายเหตุ 
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ
2. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 

โครงสร้างการจัดการ
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2. ผู้บริหาร

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 6 คน ดงัรายนามคณะผู้บริหารต่อไปน้ี

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1. นายศิวะ มหาสันทนะ

2. นายมนตรี นิธิกุล 

3. นายจันดานา ลิยานาเก 

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง

5. นายอมรศักด์ิ โตรส

6. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส

โครงสร้างผู้บริหาร

กรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายศิวะ มหาสันทนะ

รองประธานอาวุโส 

นายมนตรี นิธิกุล นายจันดานา ลิยานาเก นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง นายอมรศักดิ์ โตรส นายพอล โจเซฟ เฮย์ส

จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่ผู้บริหารแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่มาประชุม 
/ จ�านวนครั้งที่มีการ
ประชุมคณะผู้บริหาร

นายศวิะ มหาสนัทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 21/22

นายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย 21/22

นายจนัดานา ลยิานาเก รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคมุ 21/22

นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสทิธิภาพองค์กร 3/3

นายอมรศกัดิ ์โตรส รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี 22/22

นายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธานอาวุโส สายงานการจดัส่งสนิค้า 21/22

สายงานการตลาด 
และการขาย

รองประธานอาวุโส 
สายงานการเงิน 
และการควบคุม 

รองประธานอาวุโส 
สายงานการบริหารบุคลากร

และประสิทธิภาพองค์กร 

รองประธานอาวุโส 
สายงานกิจการสระบุรี 

รองประธานอาวุโส 
สายงานการจัดส่งสินค้า

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย

รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม

รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร  
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี  
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้า

(เลขานุการคณะผู้บริหารได้แก่ นายสรวุฒิ พนัธ์ุสวุรรณนาค,ี BRM, Strategic Planning Manager)
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3. เลขานกุารบรษัิท 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนายวุฒพิงษ์ ทรงวิศษิฏ์ 
Head of Legal สายงานกฎหมายและกิจการบริษัท ให้ท�าหน้าที่
เป็นเลขานุการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ 
ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ 

นอกจากน้ี  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และข้อพึงปฏิบัติด้าน 
การก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล  
เช ่ น  ส� า นักงานคณะกรรมการก� า กับหลักท รัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแล
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ 
ก�ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย  
จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการ 
แต่งต้ังใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ

ข้อมูลเก่ียวกับเลขานุการบริษัทและประวัติการอบรมทีเ่ก่ียวข้อง
แสดงอยู่ในหวัข้อ “ข้อมูลเลขานุการบริษัท หวัหน้างานก�ากับดแูล
การปฏบัิติงานและหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน”

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

ในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชดุย่อยน้ัน คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชดุย่อย รวมถึงปัจจยัอืน่ ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการ 
ของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน 
สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และทีป่ระชมุผู้ถือหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมัติ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระท�าโดยโปร่งใส  
ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 
ได้อนุมัติหลักการใหม่ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 24 วันที่  
31 มีนาคม 2560 ดงัน้ี

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน  
และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏบัิติตามหลกัการ
ต่อไปน้ี  นับจากวันทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชมุผู้ถือหุน้เป็นต้นไป 
จนกว่าทีป่ระชมุผู้ถือหุน้จะมีมติเป็นอย่างอืน่

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้
รับค่าตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการน้ีไม่เกิน  
30 ล้านบาทต่อปี  โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการ
ร่วมกันพจิารณาการจดัสรร 

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจ�าปี 
ในจ�านวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยประธานและรองประธาน
คณะกรรมการร่วมกันพจิารณาการจดัสรร 

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทน 
หรือผลประโยชน์อืน่ใดในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีห่รือพนักงานของ 
บริษัทฯ หากได้รับเลอืกต้ังเป็นกรรมการก็สามารถรับค่าตอบแทน
กรรมการรายเดอืนหรือโบนัสกรรมการได้ด้วย”

โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนข้างต้น มีรายละเอยีด ดงัน้ี

1. ค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน 
รายเดอืน เดอืนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดอืนละ 200,000 
บาท และ 150,000 บาท ตามล�าดับ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  กรรมการที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท 
และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
เดือนละ 70,000 บาท

โครงสร้างการจัดการ
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายในปี 2560 โบนัส
ประจ�าปี 
2559

จ่ายในปี 
2560

รวมเงินค่า
ตอบแทน
ทั้งหมด

ที่จ่ายในปี 
2560

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยง 

และก�ากับดูแล

คณะกรรมการ
สรรหาและ 
ค่าตอบแทน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร

1 นายวีระพนัธ์ุ ทปีสวุรรณ*/1 600,000 -  -  - 610,500 1,210,500

2 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์2 2,251,667 - 260,000 960,000 500,500 3,972,167

3 นายชชัชน รัตนรักษ์ 1,200,000 - - - 407,000 1,607,000

4 นายวันชยั โตสมบุญ 1,200,000 - 720,000 720,000 407,000 3,047,000

5 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 1,200,000 - 720,000 720,000 407,000 3,047,000

6 นายพงศ์พนิิต เดชะคปุต์ 1,200,000 - 960,000 - 423,500 2,583,500

7
นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์  
นิวบิกก้ิง

1,200,000 - - 720,000 407,000 2,327,000

8 นายเต็ง เว อนัเอเดรียน*/3 903,333  -  -  - 903,333

 กรรมการอิสระ 

9 ดร. (กติติมศกัดิ)์ ฮาราลด์ ลงิค์ 1,200,000 -  -  720,000 407,000 2,327,000

10 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,200,000  -  - 407,000 2,807,000

11 นายประดาป พบูิลสงคราม 1,200,000 840,000  -  - 418,000 2,458,000

12 นายชรินทร์ สจัจญาณ4 1,200,000 840,000 462,000 - 305,000 2,807,000

กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร

13 นายศวิะ มหาสนัทนะ 1,200,000 - - - 305,000 1,505,000

รวม 5,004,500 30,601,500

* ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มปี

หมายเหตุ
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ
2. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560    
3. นายเต็ง เว อัน เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
4. นายชรินทร์ สัจจญาณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก�ากับดูแล แทนนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับคณะผู้บริหาร  รวม 7 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138 ล้านบาท ซ่ึงรวมเงินเดือนและเงินรางวัล 
ประจ�าปี 2560 แล้ว 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง และก�ากับ 
ดแูลกิจการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง 
และก�ากับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 60,000 บาท

• คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  ประธาน
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
60,000 บาท
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ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร: ได้แก่ 

• เงินสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี มีจ�านวนทัง้สิน้ 4.3 ล้านบาท

• เงินสมทบส�าหรับโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) ให้กับคณะผู้บริหาร มีจ�านวน 5.8 ล้านบาท และได้จดัหา
รถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏบัิติหน้าที่

หมายเหตุ

นายทัสพร  จันทรี  SVP P&OP ลาออกมีผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ด�ารงต�าแหน่ง SVP P&OP ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

5. บุคลากร 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัท (รวมทัง้บริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจ�าทัง้หมดจ�านวน 5,902 คน  บริษัทฯ ได้จ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทัง้สิน้ 4,957 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 

จ�านวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มบริษัท

ณ สิ้นปี 2558
จ�านวนพนักงาน

 
(คน)

ณ สิ้นปี 2559
จ�านวนพนักงาน

(คน)

ณ สิ้นปี 2560
จ�านวนพนักงาน

(คน)

สายงานด้านการผลติ 2,575 3,202 3,553

สายงานด้านการจดัส่ง 433 492 664

สายงานด้านการตลาด และงานขาย 456 640 815

สายงานด้านการเงินและการควบคมุธุรกิจ 166 258 227

สายงานอืน่ ๆ 360 467 643

รวม 3,990 5,059 5,902

จ�านวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กลุ่มบริษัท
งบการเงินรวม

2558 2559 2560

จ�านวนพนักงาน ณ วันสิน้ปี (คน) 3,990 5,059 5,902

เงินเดอืน, ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน (บาท) 3,545,950,247.96 4,053,673,347.22 4,956,805,548.76

โครงสร้างการจัดการ
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ทุก
คน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่ส�าคัญที่สุด 
ของความยั่งยืนและการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อม่ันว่า 
ความส�าเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงาน
ที่มีค่านิยมและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระดบัภูมิภาค และการตอบสนอง
ต่อการเติบโตตามสายอาชพีของพนักงาน ดงัน้ันบริษัทฯ จงึมุ่งเน้น 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีภาวะผู้น�า ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏบัิติ
งาน การคิดริเร่ิมและการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐาน 
ระดับสากลที่สอดคล้องกับงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
เตรียมพร้อมส�าหรับการเติบโตของพนักงานเพื่อน�าพาองค์กร 
สู่การเป็นผู้น�าด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้างทั้งภายในประเทศและ 
ภาคพืน้เอเชยีในอนาคต 

นอกจากน้ีกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยงัส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีมและมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
อยู ่ ร ่ วมในชุมชนด ้วยความช ่วยเหลือเ ก้ือกูล ใส ่ ใจใน 
ความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  
และสังคมโดยรวม ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการ และเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร
สูก่ารแข่งขนั สร้างสิง่ทีด่ทีีส่ดุและอนาคตทีย่ัง่ยนืให้กับพนักงาน
ทกุคน องค์กร และสงัคม

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้สายงาน 
การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and 
Organizational Performance) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
แผนกลยุทธด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงซึง่ครอบคลมุแผนระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันา
บุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์ และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกตเพือ่การก่อสร้าง ธุรกิจผลติภณัฑ์
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม คอนวูด ธุรกิจคอนกรีต 
มวลเบาอนิทรี ซุปเปอร์บล๊อก ธุรกิจการจดัการพฒันาเชือ้เพลงิ
และวัตถุดบิทดแทน อนิทรีอโีคไซเคลิ  ธุรกิจด้านบริหารจดัการ
ของเสียอุตสาหกรรม และธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินทรีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที ่
หลากหลายและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้เพื่อ 
สนับสนุนการฝึกฝนพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างยัง่ยนื

ด้วยความเชื่อม่ันในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส�านึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้หลัก
การ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงาน ให้เกิดผลงาน

ที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงให้
ความส�าคญัในการพฒันาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกับทศิทางของธุรกิจและเหมาะกับกลุม่พนักงาน และ
หลกัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ทีมุ่่งเน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ที่ มีคุณค่าต ่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององค์กร (experienced learning / on the job practice -70) 
การสอนงาน (on the job coaching -20) การเรียนรู้ในห้องเรียน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (classroom and self-learning -10) 
ซี่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได ้
ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการให้มากที่สุดผ่านระบบบริหารจัดการ 
การเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Management System  
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลือกหลักสูตร 
ที่ต้องการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการ
เรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ ในรูปแบบ
ห้องเรียน การฝึกปฎบัิติ บทเรียนออนไลน์ (E-learning) การสอน
งาน (on-the-job training) รวมทัง้หลกัสตูรออนไลน์แบบเปิด 
หรือ Massive Open Online Course: MOOC นอกจากจากน้ี
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
และจดัเก็บความรู้ทีส่�าคญั (Critical Knowledge) ภายในองค์กร
เพื่อการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นรากฐานของการ 
น�าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ทีเ่สริมสร้างความยัง่ยนืให้กับองค์กร

ทั้งน้ี ได้มีการก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับต้ังแต่
พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชาระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
และพัฒนาพนักงาน ครอบคลุมต้ังแต่โปรแกรมการพัฒนา
พนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) โปรแกรม
พัฒนาผู้บริหารตามระดับการบังคับบัญชา (Management 
& Leadership Development Program) โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competencies  
Development Program) ส�าหรับพนักงานทกุระดบั โปรแกรม
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Coaching & Performance Improvement Program) 
โปรแกรมการพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคนิคและวิชาชพีตาม
สายงานหลกั (Technical & Functional Skills Development  
Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการ
พฒันาเพือ่ความยัง่ยนื (OH&S and Sustainable Development  
Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Development Program)  รวมถึงโปรแกรม 
การพัฒนาจิตส�านึกด้านคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(Code of Business Conduct & Compliance Program) 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม่
บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันา
ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้านภาวะ
ผู้น�า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการธรุกิจ
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และ 
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ในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ  
(Career Development) หรือแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 
(Succession Plan) ทัง้น้ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายพฒันาระบบ 
และแนวทางการประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถและ
ศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในต�าแหน่ง
ส�าคญัของสายงานต่าง ๆ  ในองค์กร เพือ่วางแผนพฒันารายบุคคล  
(Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อม 
ในการขึน้สูต่�าแหน่งตามช่วงเวลาและความจ�าเป็นทางธุรกิจ ได้แก่  
การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรือการเกษียณอายขุองผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ
องค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนา 
ผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ Senior Management Development 
 Program และ Challenging Convention in Action โครงการ
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ Advanced Business  
Leadership Program โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น 
และกลาง (Leadership Development Program: LDP) โดย 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านภาวะผู ้น�า และการจัดการให้กับ
บุคลากรกลุม่เป้าหมาย โดยการพฒันาโครงการร่วมกับสถาบัน 
การศกึษาชัน้น�า ทัง้ภายในและต่างประเทศ อาท ิDuke Corporate 
Education, IMD, Sasin,  และการพฒันาในรูปแบบอืน่ ๆ ได้แก่ 
โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โครงการพฒันา 
ผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช (Operational 
Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลีย่น
พนักงานในต่างประเทศ (Employee Exchange Program: EEP) 
ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment Center for 
Development) การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการส�าคญั
ขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนับสนุน
ให้ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นน�ารวมถึง stat-ups  
ทีมี่แนวการบริหารจดัการทีย่อดเยีย่มในหลากหลายธุรกิจรวมทัง้
การบริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ ทัง้ภายในและต่างประเทศ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็นความจ�าเป็นในทุกระดับ  
ไม่เพียงแต่ระดับผู้บริหารเท่าน้ัน บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญใน
การพฒันาพนักงานระดบัปฏบัิติการ ทีถื่อเป็นก�าลงัหลกัซ่ึงเป็น
ส่วนส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านสายการผลิต สายการขาย 
และการจัดการด้านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยศนูย์การเรียนรู้อนิทรีได้ร่วมกับ 
ผู้บริหารในสายงานเพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน 
(Functional Academy) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงาน 
ให้แก่พนักงานผ่านรูปแบบการอบรมพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการก�าหนดหลักสูตร 
ฝึกอบรมมาตรฐานและหลกัสตูรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชพี
เฉพาะทัง้ภายในองค์กร และส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน
ทางวิชาชพีเฉพาะจากภายนอกเพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าพนักงานทกุคน 
มีความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏบัิติงานตามหน้าทีรั่บผิดชอบ 
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 
และมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ส่งมอบถึงมือลูกค้า คู ่ค้าทางธุรกิจ บุคคล และหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว มีคณุภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ประสบการณ์ และการปฏิบัติร่วมกันกับปราชญ์ชุมชน ผู้น�า 
ในสาขาต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงสื่อต่าง ๆในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ  
การบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการเป็นผู้น�า ที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการด�าเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอย่างที่ดี ต้ังอยู ่บนความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง  
น�าไปสูค่วามส�าเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สงัคม ประเทศ
ชาติโดยรวม ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง 
ที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ ์
ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและ
มุมมองที่กว้างขวางในการบริหารงานและบุคลากร ทั้งยังเป็น 
การส่งเสริมสัมพันธภาพและการประสานร่วมมือที่ดีซ่ึงกัน 
และกันระหว่างกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกับชุมชน 
และสงัคม

สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน 

ในปี 2560 ทีผ่่านมาศนูย์พฒันาการเรียนรู้อนิทรี ได้จดัการฝึก
อบรมและพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ดงัน้ี

1. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้น�า (Leadership Development 
Program) และ หลักสูตรพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ผู้
บริหารระดับสูง (Transitional Development Program) 
จ�านวน 16,461.75 ช่ัวโมง

2. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/ 
Functional Development Program) จ�านวน 68,154 
ช่ัวโมง

3. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & 
On-boarding Program) จ�านวน 10,389.47 ช่ัวโมง

4. กลุ่มหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพ่ือความ
ย่ังยืน (OH&S and Sustainable Development Program) 
จ�านวน 25,397.60 ช่ัวโมง

5. กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ  (English Proficiency 
Development Program) จ�านวน 1,785.90 ช่ัวโมง  

6. โดยเป็นหลักสูตรท่ีเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning 
จ�านวน 672.28 หลักสูตร

โครงสร้างการจัดการ
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หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จ�านวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี
(ไม่รวมชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน  

และฝึกปฏิบัติหน้างาน)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

พนักงานและผู้บริหาร 49.02 49.51 32.08

หมายเหตุ: 
โดยในปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้วางแผนการพัฒนาที่เน้นการน�าไปใช้ ผ่านการโค้ช การสอนงานและฝึกปฏิบัติหน้างานมากกว่าการเรียนรู้ ในห้องเรียน จึงไม่สามารถบันทึกเป็นจ�านวนชั่วโมงได้ ส่งผลให้จ�านวนชั่วโมงอบรม
ที่บันทึกได้ต่อคนต่อปีน้อยลง 

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

พนักงานและผู้บริหาร เฉลีย่ต่อคนต่อปี 23,165.09 20,350.61 6,558.92

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี * 88,560,129.80 80,303,499.16 23,474,385.06

หมายเหตุ: 
หลายปีที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหัวหน้างาน ศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน ผู้ฝึกสอนภายใน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
จึงท�าให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทน้อยลง ส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจน  

* ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

* ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย, บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ�ากัด, บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด, บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด



รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก�ากับ
ดูแลกิจการต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำากับดูแลกิจการ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 149 ได้มีมติแต่ง
ต้ังนายชรินทร์ สัจจญาณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ ให้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ต้ังแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แทนนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ 
ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลฯ ประกอบด้วยนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 
ประธานฯ นายวันชัย โตสมบุญ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล และ
นายชรินทร์ สัจจญาณ

ปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น  
5 ครั้ง เพื่อติดตามการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้มีการทบทวน
กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจ ตามกฎหมายและ 
แนวปฏิบัติสากล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมิน 
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร โดยไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารรับผิดชอบการดำาเนินงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามแผนงานการบริหาร 
ความเสี่ยงและกลยุทธ์

อีกทั้ง ได้สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพนักงานระดับบริหาร 
ระดับสูง และระดับกลาง เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน 
ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย ให้ทราบถึง
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบาย และ
สนับสนุนพนักงานระดบักรรมการ ใหเ้ขา้รับการอบรมกับสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ในด้านธรรมาภิบาลและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

สืบเน่ืองจากการขยายกิจการออกไปในต่างประเทศ บริษัทฯ  
ได้ทำาการขยายขอบเขตการใช้คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และเปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ไปยังกลุ่มบริษัทฯ  
ที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการดำาเนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ

ท้ายน้ี คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีความยินดีที่จะรายงาน
ให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นับเป็นความสำาเร็จที่สะท้อน
ถึงการตระหนักและความกระตือรือร้นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากรายงานการ
กำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำาปี 2560 โดย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2  
ติดต่อกัน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ยังคงมุ่งม่ันที่จะรักษาและพัฒนา
มาตรฐานการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้
องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง  

และกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)



การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ

บริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ยนื จงึได้ส่งเสริมกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรมำโดยตลอด  
ต้ังแต่ระดับคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร จนถึงระดับ 
ปฏบัิติงำน และเพือ่ด�ำรงควำมเป็นบรรษัทภบิำลอย่ำงยัง่ยนื และ
ยกระดบักำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีมำตรฐำนทีส่งูขึน้ 
คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งที่จะก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้น�ำไปสู่ผล 
(governance outcome) เพื่อให้บริษัทสำมำรถแข่งขันได้และ 
มีผลประกอบกำรที่ดี โดยค�ำ นึงถึงผลกระทบระยะยำว  
(Competitiveness and performance with long-term 
perspective) โดยจะต้องประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
(Ethical and responsible business) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good 
corporate citizenship) และทีส่�ำคญัต้องท�ำให้บริษัทสำมำรถ
ปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปลีย่นแปลง (Corporate resilience) 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำง
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในจริยธรรม และ 
ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผู้น�ำในกำรก�ำกับดแูลกจิกำร
มำโดยตลอด

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ซ่ึงแสดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้น�ำ เป็นผู้ริเร่ิมและมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดกรอบ 
ในกำรจดัท�ำนโยบำย และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรธรรมำภบิำล  
ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นผู้พิจำรณำทบทวนใน 
รำยละเอยีดก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัตินโยบำย
ดงักล่ำว

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ยึดตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หลักเกณฑ์
ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  

Companies - CGR) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลกัเกณฑ์ในระดบัสำกล เช่น หลกักำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรของ The Organization for Economic 
Co-Operation and Development (“OECD”) ข้อเสนอแนะ 
ของธนำคำรโลกจำกกำรเข ้ำร ่วมโครงกำร Corporate  
Governance - Reports on the Observance of Standards 
and Codes (“CG-ROSC”) และหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”) รวมทั้ง
หลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

บริษัทฯ เชือ่ม่ันว่ำนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรเป็นเคร่ืองมือที่
แสดงให้เหน็ถึงกำรมีระบบบริหำรจดักำรทีมี่ประสทิธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะสร้ำงควำมเชือ่ม่ันต่อผู้ถือหุน้ นักลงทนุ และผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุฝ่ำย และจะน�ำบริษัทไปสูค่วำมม่ันคงเจริญก้ำวหน้ำ
และส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษัทตระหนักเป็นอย่ำงดีและยึดม่ันมำโดยตลอดว่ำในก�ำหนด
ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกิจกำรน้ัน ต้องค�ำนึงถึงจริยธรรม 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญนอกเหนือจำก 
ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรฉบบันี้ใช้บังคับกับคณะกรรมกำร  
ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทกุแห่งด้วย  
อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทีท่กุคนในองค์กรยดึถือปฏบัิติ 

นอกจำกนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรแล้ว ในปี 2558  
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code 
of Business Conduct) ฉบับปรับปรุง ตำมควำมเหน็ชอบและ 
น�ำเสนอโดยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร ซึ่งปรับปรุงเนื้อหำจำกนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ
ฉบับเดิมที่มีกำรประกำศใช้มำนำนต้ังแต่ปี 2550 ให้มีควำม 
ทันสมัยและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สอดคล้องกับมำตรฐำน
สำกล เพื่อให้ม่ันใจว่ำพนักงำนของกลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงทั้งหมดปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์  
สจุริต เพือ่เสริมสร้ำงและรักษำชือ่เสยีง ภำพลกัษณ์ ควำมเชือ่ม่ัน
ขององค์กรในสำยตำของบุคคลภำยนอก รวมตลอดถึงผู้ถือหุน้  
นักลงทุนและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีบ่ริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ 

นอกเหนือไปจำกนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณ 
ทำงธุรกิจดังที่ ได ้กล ่ำวมำแล้วน้ัน คณะกรรมกำรบริษัท  
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ยังได้จัดให้มีนโยบำยที่เกี่ยวโยงกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และ 
ระเบียบปฏิบัติในแต่ละเร่ือง เพื่อเป็นกำรก�ำหนดชี้ชัดถึง 
แนวปฏบัิติทีช่ดัเจน อนัจะพฒันำน�ำไปสูก่ำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่สนับสนนุกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง ในเร่ืองนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแส 
โดยก�ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนในกำรแจ้งเบำะแสต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทในประเด็นเก่ียวกับกำรท�ำผิดกฎหมำย
หรือผิดจรรยำบรรณ กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง  
หรือกำรขำดกำรควบคุมภำยในองค์กร และปกป้องสิทธิของ
บุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบำะแส โดยกำรน้ี บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำง 
กำรร้องเรียน และ/หรือ กำรแจ้งเบำะแส ซ่ึงดูแลโดยบุคคล
ภำยนอกซ่ึงเป็นผู้เชีย่วชำญ ด้วยควำมเชือ่ทีว่่ำ ช่องทำงน้ีจะเป็น 
หลักประกันพื้นฐำนให้แก่พนักงำนหรือผู้ร ้องเรียนในเร่ือง 
กำรรักษำควำมลบัและควำมเป็นส่วนตัว 

ส่วนนโยบำยอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวโยงกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจทีป่ระกำศ
และใช้บังคบั อำท ิเช่น นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นโยบำยสิ่งแวดล้อม นโยบำย
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
และกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกำรสื่อสำรเพื่อให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ มีกลไกเพียงพอ 
ทีเ่อือ้ให้มีกำรปฏบัิติจริงตำมนโยบำยต่ำง ๆ ข้ำงต้น 

และเพือ่ควำมทนัสมัยและกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง คณะกรรมกำร 
บริษัทได้มีกำรก�ำหนดและก�ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำติดตำม
ผลกำรปฏิบัติ และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจรวมตลอดถึง 
นโยบำยที่เก่ียวข้องอยู ่เสมอเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละคร้ัง  
พร้อมทั้งจะต้องท�ำกำรสื่อสำร อบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ต่ำง ๆ รวมทั้งด�ำเนินกำรติดตำมประเมินผลเป็นประจ�ำทุกปี  
ในกำรน้ี ได้มีกำรพฒันำระบบ E-Learning Program เพือ่เสริม
สร้ำงกำรเรียนรู้ในเร่ืองนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ืองด้วย เพือ่
ให้ม่ันใจได้ว่ำทกุคนในองค์กรปฏบัิติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูล
กิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และนโยบำยอืน่ ๆ  อย่ำงถูกต้อง 
และเคร่งครัด 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกำรเผยแพร่นโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบำย 
ทีเ่ก่ียวข้อง ผ่ำนระบบสือ่สำรภำยในของบริษัทฯ เพือ่ควำมสะดวก
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทในกำรเข้ำถึง 
และใช้ ในกำรอ้ำงอิง ทั้งยังได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภำยใต้หวัข้อ กำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีเพือ่ให้ผู้ถือหุน้ นักลงทนุ 
และผู้สนใจเข้ำดูได้อย่ำงสะดวกด้วย ซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่ำทุกคน
เข้ำใจและมีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
ดงักล่ำว 

ผลจำกกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
อย่ำงเคร่งครัดและสม�ำ่เสมอ ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับ
รำงวัลต่ำง ๆ ตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีดงัน้ี

• ผลประเมินกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย  
(Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies - CGR) ประจ�ำปี 2560 ในระดับดีเลิศ  
(Excellent) จำกกำรส�ำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• คะแนนประเมิน 100 คะแนน จำกผลประเมินคณุภำพกำร
จดัประชมุสำมัญผู้ถือหุน้ประจ�ำปี 2560 (AGM Checklist) 
โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย

• ประกำศนียบัตรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต จำกโครงกำรแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) 
เม่ือวันที ่18 สงิหำคม 2560

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะ
กรรมกำรและกำรจัดกำร ให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกัน 
อย่ำงเพยีงพอและเหมำะสมอยูเ่สมอ เพือ่เสริมสร้ำงคณะกรรมกำร 
ที่ มีประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแต่งต้ัง 
คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อพิจำรณำประเด็นส�ำคัญเฉพำะเร่ือง
อย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทำง
ก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเหน็ชอบต่อไป

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทปัจจบัุนประกอบด้วยคณะกรรมกำร 
บริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ค่ำตอบแทน และคณะผู้บริหำร

(รำยชือ่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละชดุ 
และรำยชือ่ผู้บริหำรปรำกฏในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร)

(รำยละเอยีดของขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งกำรประชุมปรำกฏ 
ในหัวข้อ 9.7 ระดับควำมเข้ำใจและกำรน�ำหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้  
หลกัปฏบัิติ 3 แนวปฏบัิติ 3.2.6 และ 3.2.7)
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3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงสุด

กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู คณะ
กรรมกำรบริษัทดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกมีกระบวนกำรที่
โปร่งใสและชดัเจน 

ส�ำหรับหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ กำรสรรหำกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูงสุดโปรดดูรำยละเอียดที่ปรำกฏในหัวข้อ  
9.7 ระดับควำมเข้ำใจและกำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ หลกัปฏบัิติ 4 

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สำมำรถ
ควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน 
และกิจกำรของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมด
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว จึงไม่มีข้อตกลง 
ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders’ agreement) 
ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย และส�ำหรับบริษัทร่วม (บริษัท 
ลำนนำ รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหำชน)) ทั้งน้ี โดยค�ำนึงถึง 
ผลประโยชน์สงูสดุของทัง้กลุม่บริษัทเป็นส�ำคญั

(รำยละเอยีดกำรก�ำกับดแูลนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนปรำกฏในหัวข้อ 9.7 ระดับ
ควำมเข้ำใจและกำรน�ำหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ หลกัปฏบัิติ 3.6)

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในและ
ซ้ือขำยหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) เป็นลำยลักษณ์
อกัษร เพือ่ป้องกันกรณกีำรใช้ข้อมูลภำยในเพือ่หำผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing)  
ซ่ึงเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซ้ือขำยหลักทรัพย ์

โดยใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) โดยก�ำหนดช่วงเวลำ 
ห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนมีกำรเปิดเผยรำยงำนด้ำนกำรเงิน

รำยละเอียดนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำร
ในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ปรำกฏในหวัข้อ 9.7 ระดบัควำมเข้ำใจและกำรน�ำหลกักำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้  
หลกัปฏบัิติ 6 แนวปฏบัิติ 6.3.1

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2560 บริษัท ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกดั ได้รับเงินค่ำตอบแทน
จำกกำรสอบบัญชี (audit fee) จำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เป็นเงินจ�ำนวน 12,750,788 บำท และได้รับเงินค่ำบริกำรอื่น 
(non-audit fee) จ�ำนวน 2,425,450 บำท

7. ระดับความเข้าใจและการน�าหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2560 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกำศใช้หลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำร
ทีด่สี�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพือ่ทดแทน
หลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู ้น�ำ 
หรือผู้รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร น�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดแูล 
ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือส�ำหรับ 
ผู้ถือหุ ้นและผู้คนรอบข้ำงเพื่อประโยชน์ ในกำรสร้ำงคุณค่ำ 
ให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้งภำคธุรกิจ  
ผูล้งทุน ตลอดจนตลำดทนุและสังคมโดยรวม เนือ้หำสว่นใหญ่
ยังคงน�ำมำจำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2555 เพยีงแต่ปรับล�ำดบัและเพิม่ประเดน็ใหม่ ๆ 
เพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท�ำให้
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพิ่มเติมจำกเดิม 5 หมวดหลัก 
เป็น 8 ข้อหลกั 

สำระส�ำคัญกำรด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ของบริษัทฯ ในปี 2560 ตำมแนวทำงของ CG Code สรุปได้ ดงัน้ี
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การก�ากับดูแลกิจการ

หลกัปฏิบัต ิ1  
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรทีส่ร้างคุณค่า 
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
องค์กร เข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะ
ผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดย
เป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
หลักของกิจกำร อนุมัติวิสัยทัศน์และภำรกิจ ค่ำนิยมองค์กร 
ทศิทำง นโยบำย และกลยทุธ์ รวมทัง้กำรจดัสรรทรัพยำกรส�ำคญั 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในกำรกำรพจิำรณำ
ทบทวนวิสยัทศัน์ ภำรกิจ และกลยทุธ์เป็นประจ�ำทกุรอบปีบัญชี  
เพือ่ให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจดุมุ่งหมำยไปในทศิทำงเดยีวกัน 
และก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำแผนธุรกิจและงบประมำณ 
ประจ�ำปีทุกปีเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส�ำเร็จลุล่วง 
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ก�ำหนดให้ 
มีกำรติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติตำมแผนงำนให้เป็นไปตำม 
ทศิทำงและกลยทุธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงใกล้ชดิด้วย  
โดยจะต้องมีกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำง
สม�ำ่เสมอ 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักว่ำกำรประกอบธุรกิจให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนน้ัน นอกเหนือจำกกำรดูแลบริหำรงำน
ให้มีผลประกอบกำรที่ดีแล้ว จะต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด�ำเนินงำน 
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏบัิติหน้ำทีต่่อผู้ถือหุน้ และเป็นอสิระ 
จำกฝ่ำยจดักำร 

นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร และจัดให้มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจและนโยบำยต่ำง ๆ  
โดยได้ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ 
ปฏิบัติตำม และได้เปิดเผยไว้ ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ีและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ก�ำกับดูแล
ให้บริษัทฯ มีระบบงำนและกลไกทีเ่พยีงพอที่ให้ควำมเชือ่ม่ันได้ว่ำ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั มติทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ นโยบำย
กำรก�ำกับดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยอืน่ ๆ 
และแนวทำงทีบ่ริษัทได้ก�ำหนดไว้  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดแูลให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ปฏบัิติหน้ำทีด้่วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซ่ือสตัย์สจุริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้แน่ใจได้ว่ำ 
กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อบังคบัต่ำง ๆ   
มติทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ตลอดจนนโยบำย หรือแนวทำงทีไ่ด้ก�ำหนดไว้  
รวมทัง้มีกระบวนกำรอนุมัติกำรด�ำเนินงำนทีส่�ำคญั (เช่น กำรลงทนุ  
กำรท�ำธุรกรรมทีมี่ผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนัยส�ำคญั กำรท�ำ 

รำยกำรกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน กำรได้มำ/จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สนิ  
กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
เก่ียวกบัขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำร
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ ์
ของ ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) ก�ำหนดมำตรฐำน
และแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่อำจมี 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรำยกำรที่บริษัทกระท�ำ
เป็นปกติในกำรประกอบธุรกิจ อน่ึง กำรเข้ำท�ำรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีขนำดใหญ่หรือมีนัยส�ำคัญ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ำยบริหำรจะต้องขออนุมัติกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้น้ี บริษัทจะเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติขอบเขตของธุรกรรม 
กับบุคคลทีมี่ส่วนได้เสยีและรำยงำนกำรเข้ำท�ำธุรกรรมกับบุคคล
ทีมี่ส่วนได้เสยีให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ�ำทกุปี

คณะกรรมกำรบริษัทได้ ให้ควำมใส่ใจเป็นพิเศษในกำรบริหำร
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ กล่ำวคือ มีกำรต้ังข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อให้กำรตัดสินใจของบริษัทถูกทบทวนและพิจำรณำอนุมัติ
โดยผู้บริหำรและคณะกรรมกำรมำกกว่ำกรณีที่ระบุในข้อบังคับ 
อำท ิเช่น แม้ข้อบังคบัระบุให้กำรลงทนุต้ังแต่ 100 ล้ำนบำทขึน้ไป 
ต้องได้รับมติจำกคณะกรรมกำรบริษัท แต่คู่มือกำรอนุมัติและ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก�ำหนดให้ ในกำรอนุมัติ 
กำรลงทุนที่มีมูลค่ำสูงเกิน 10 ล้ำนบำท ต้องได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรเป็นอย่ำงดี มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร 
แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรและประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรที่ชัดเจน โดยแยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลอ�ำนำจและเป็นกำรบริหำร
อย่ำงโปร่งใส อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทยังได้ก�ำหนดขอบเขต
กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนได้ติดตำมดูแล 
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและฝ่ำยจดักำรปฏบัิติหน้ำทีต่ำมทีไ่ด้
รับมอบหมำยอย่ำงใกล้ชดิ โดยขอบเขตหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร จะครอบคลุม 
ทัง้เร่ืองทีค่ณะกรรมกำรบริษัทควรดแูลให้มีกำรด�ำเนินกำร เร่ือง
ที่คณะกรรมกำรบริษัทด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำรและเร่ืองที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรได้ด�ำเนินกำร

ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส�ำคัญเก่ียวกับกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และได้ก�ำหนดนโยบำยและระเบียบ
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ปฏบัิติ ควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรและรองประธำนคณะกรรมกำรตลอดจน
คณะผู้บริหำร รวมทั้งแยกบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรออกซึง่เป็นฝ่ำยจดักำร
ออกจำกกันอย่ำงชดัเจน 

คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ 
ในเร่ืองทีส่�ำคญัเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสยัทศัน์ 
ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนงำน งบประมำณ และกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ส่วนคณะผู้บริหำรหรือฝ่ำยจดักำรมีหน้ำทีน่�ำวิสยัทศัน์  
ภำรกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบกำรควบคุม
ดูแลและกำรก�ำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำและให ้
ควำมเห็นชอบไปสู่กำรปฏิบัติและบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสทิธิผล ภำยใต้ระบบควบคมุภำยใน นโยบำยจริยธรรม
ทำงธุรกิจ และกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ขีองบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 
ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืนของบริษัทน้ัน คณะกรรมกำร
บริษัทได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร 
(objectives) ที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทั้งกิจกำร  
ลกูค้ำ ผู้มีส่วนได้เสยี และสงัคมโดยรวม  

คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบดแูลให้กิจกำรมีวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยหลกั (objectives) ทีช่ดัเจน เหมำะสม ส�ำหรับใช้เป็น 
แนวคดิหลกัในกำรก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ
สื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
ได้จดัท�ำเป็นวสิยัทศัน์ และค่ำนิยมร่วมขององค์กร (vision and 
values) ดงัน้ี

วิสัยทัศน์ 

เรำจะสบืสำนควำมไว้วำงใจและควำมผูกพนัทีด่ ี เพือ่สร้ำงควำม
เชื่อม่ันต่อกันให้กับคู่ค้ำ พนักงำน และชุมชน เรำต้องกำรสร้ำง 
สิง่ทีด่ทีีส่ดุ และอนำคตทีย่ัง่ยนืให้กับทกุคน

ค่านิยมองค์กร

ท�ำงำนเป็นทมี ท�ำสิง่ถูกต้อง กล้ำคดิ กล้ำท�ำ ห่วงใย ใส่ใจอนำคต

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก (objectives)  
ดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริษัทค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมและ 
กำรเปลีย่นแปลงปัจจยัต่ำง ๆ  และกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มำใช้อย่ำงเหมำะสม ควำมต้องกำรของลกูค้ำและผู้มีส่วนได้เสยี  
ตลอดจนควำมพร้อม ควำมช�ำนำญ และควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของกิจกำร และต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของ 
กำรก�ำกับกิจกำรที่ดี  ควำมรับผิดชอบในผลกำรกระท�ำ  
(accountability) ควำมเที่ยงธรรม (integrity) ควำมโปร่งใส 
(transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social 
and environmental responisbilities) ซ่ึงคณะกรรมกำร 
ก�ำกับดูแลส่งเสริมกำรสื่อสำร และเสริมสร้ำงให้วัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในกำรตัดสินใจและ
กำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรในทกุระดบั จนกลำยเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดเป้ำหมำยทั้งที่ 
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 
ทำงธุรกิจและศกัยภำพของกิจกำร ซ่ึงได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ง
ของกำรต้ังเป้ำหมำยที่อำจน�ำไปสู่กำรประพฤติที่ผิดกฎหมำย  
หรือขำดจริยธรรม (unethical conduct) 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้กำรจัดท�ำกลยุทธ์และ 
แผนงำนประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก 
ของกิจกำร โดยต้องค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกำร  
ณ ขณะน้ัน ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้ง
ได้สนับสนุนให้มีกำรจดัท�ำ ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และ
กลยทุธ์ส�ำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี ด้วย เพือ่ให้ม่ันใจว่ำ กลยทุธ์
และแผนงำนประจ�ำปีได้ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำทีย่ำวขึน้ 
และยงัพอจะคำดกำรณ์ได้ตำมสมควร

ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปีน้ัน คณะกรรมกำร
บริษัทได้ดูแลให้มีกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อม ปัจจัยและ 
ควำมเสีย่งต่ำง ๆ  ทีอ่ำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง
ตลอดสำย value chain รวมทั้งปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผลต่อ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (รำยละเอียดโปรดดูในข้อ  
10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทส่ง
เสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสยีอย่ำงต่อเน่ือง โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐำน 
ของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ก�ำกับ
ดแูลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยทุธ์และ 
แผนงำนให้ทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ดแูลให้มีกำรจดัสรรทรัพยำกรและ 
กำรควบคมุกำรด�ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและติดตำมกำรด�ำเนินกำร
ตำมกลยทุธ์และแผนงำนประจ�ำปี 

หลักปฏิบัติ 3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำหนดและทบทวน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเร่ืองขนำดและองค์ประกอบ 
สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมำะสมและจ�ำเป็นต่อกำรน�ำพำ
องค์กรสูวั่ตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัทีก่�ำหนดไว้
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การก�ากับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 3.1  
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ค่ำตอบแทนพิจำรณำและน�ำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรก�ำหนด 
และทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนำดและ
องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมำะสม

คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมกำร
บริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้ง
ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคณุลกัษณะเฉพำะ
ด้ำน ตลอดจนเพศและอำย ุทีจ่�ำเป็นต่อกำรบรรลวัุตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัของบริษัท และสำมำรถเข้ำใจและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสยีได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมกำรทีไ่ม่ได้เป็น 
ผู ้บริหำรอย่ำงน้อย 1 คนที่ มีประสบกำรณ์ ในธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู ่ ซึ่งได้พิจำรณำ
ตำมตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมช�ำนำญของกรรมกำร 
(skills matrix) เพื่อให้ม่ันใจว่ำจะได้คณะกรรมกำรโดยรวม 
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม

คณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่วนระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
และกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำรทีส่ะท้อนอ�ำนำจทีถ่่วงดลุกันอย่ำง
เหมำะสม โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจบัุนมีกรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู ้บริหำรในสัดส่วนที่เกินกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน 
คณะกรรมกำรทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 
11 คน จำกกรรมกำรบริษัททั้งหมด 12 คน ซ่ึงเป็นขนำด 
คณะกรรมกำรทีเ่หมำะสมตำมหลกักำรก�ำกับกิจกำรทีด่ ี (ต้องมี 
จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) และเหมำะกับ 
ขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท และ 
มีกรรมกำรทีเ่ป็นผู้หญิงจ�ำนวน 2 คน ซ่ึงหน่ึงในน้ันเป็นกรรมกำร
อสิระด้วย จะเหน็ได้ว่ำกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจึงสำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำงำน 
ของฝ่ำยจดักำรอย่ำงอสิระ

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้บริษัทมีกรรมกำรอิสระซ่ึงสำมำรถ 
ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ 
อย่ำงน้อยในจ�ำนวนหน่ึงในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  
แต ่ไม ่น ้อยกว ่ำสำมคน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอสิระจ�ำนวนสำมคน ปฏบัิติหน้ำที ่
ภำยใต้กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และข้อบังคับ ตลท. 
กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระมีจ�ำนวนสองในสำม 
ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนอย่ำงยติุธรรม
ของเงินลงทนุของผู้ถือหุน้แต่ละกลุม่

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำร
ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรทีมี่ควำมหลำกหลำย และ
ข้อมูลกรรมกำร อำท ิอำย ุเพศ ประวัติกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำน
ประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2  
ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 1 ใน 3  
ของคณะกรรมกำรทัง้หมด และโดยกำรน�ำของประธำนกรรมกำร 
ได้ท�ำหน้ำทีก่�ำกับดแูลบริษัทอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส โดยค�ำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ และไม่เอื้อต่อผลประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไม่เป็นบุคคลเดยีวกันและมีกำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน 
ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดเผยกำรแบ่งแยกต�ำแหน่งหน้ำที่ของประธำน
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ไว้ในเร่ืองกำรก�ำกับดแูล
กิจกำร

การแบ่งแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออก 
จากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดงัทีไ่ด้กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำง 
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร เพือ่เป็นกำรถ่วงดลุ 
อ�ำนำจและเป็นกำรบริหำรอย่ำงโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีน้ัน หน้ำที่หลักของประธำนกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร จ�ำแนกได้ ดงัน้ี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธำนกรรมกำร มีหน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องและเป็นผู้น�ำ
ของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรด�ำเนินกำร ต่อไปน้ี

• ก�ำกับดูแลและติดตำมให้ม่ันใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษัท 

• ดูแลให้ม่ันใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรทีด่ี

• ดูแลให้มีมำตรกำรที่ดูแลให้เร่ืองส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็น 
วำระกำรประชมุ และในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุ
ของคณะกรรมกำรบริษัทประธำนกรรมกำรได้หำรือร่วมกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

• ต้องจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเร่ือง 
และมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส�ำคัญกัน 
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อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน โดยส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำร
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้กำรด�ำเนินกำรประชุมได ้
เป ิดโอกำสให้มีกำรหำรือและแสดงควำมคิดเห็นได ้
อย่ำงอสิระ 

• เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็น 
ผู้บริหำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร

• ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ป ีได ้ รับกำรเลือกต้ังจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกิจกำรของ 
คณะกรรมกำรบริษัท 

อน่ึง ประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ  มิได้เป็นกรรมกำรอิสระ  
แต่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้น
ใหญ่และสำมำรถใช้ดลุพนิิจในกำรตัดสนิใจอย่ำงมีอสิระ โดยยดึ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำโดยตลอด จึงเป็นผู ้ที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อม่ันว่ำ 
มีควำมเหมำะสมทีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรอย่ำงยิง่

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ท�ำหน้ำที่ เป ็นประธำนของ 
คณะผู้บริหำรโดยได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัท

• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รับผิดชอบในกำรบริหำรงำน 
ของบริษัทฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เร่ืองส�ำคัญได้รับกำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำง
รอบคอบ ในกำรปฏิบัติหน ้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย  
เพื่อกลั่นกรองงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลที่ดีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  
โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละชดุ ก�ำหนดบทบำท 
หน้ำที ่รับผิดชอบ กระบวนกำรท�ำงำน กำรประชมุและกำรรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ

คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
และพระรำชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกำศ
ที่เก่ียวข้องก�ำหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงำนอื่น 
ทีเ่ก่ียวข้อง อกีทัง้ต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทกัษะวิชำชพี

ควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน เพศ มีประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจำกน้ียังพิจำรณำคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้มีควำมหลำก
หลำยของกรรมกำรทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐำนกำรศกึษำ อำย ุเพศ และ
ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน อำท ิด้ำนอตุสำหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมำย และบัญชี
และกำรเงิน เป็นต้น และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยต้องมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อย 1 คน  
ทีมี่ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัท 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

บริษัทฯ ก�ำหนดให้วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรเป็น
ไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
พระรำชบัญญติับริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมกำร 
จ�ำนวนหน่ึงในสำมจะต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระในกำรประชมุ 
สำมัญประจ�ำปีทกุปี 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องใช้ควำมดูแลเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติ
หน้ำทีด้่วยควำมรับผิดชอบ ต้องดแูลกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไป
เพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผู้ถือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยมีหน้ำที ่
ส�ำคญั 4 ประกำร ได้แก่ 

1) กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) 

2) กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือรักษำผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

3) กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

4) กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปร่งใส (Duty of Disclosure)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1) กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส�ำคัญเก่ียวกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท อันได้แก่ กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำน งบประมำณ และ 
กำรบริหำรควำมเส่ียง

2) กำรติดตำมและดูแลให้คณะผู้บริหำรหรือฝ่ำยจัดกำร
ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

3) กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมท้ังกลไก
ในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด�ำเนินกำรกรณีมีกำร 
ช้ีเบำะแส
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การก�ากับดูแลกิจการ

4) กำรดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจมีควำมต่อเน่ืองในระยะยำว 
รวมท้ังแผนกำรพัฒนำพนักงำน ควำมต่อเน่ืองของผู้บริหำร 
(Succession Plan)

5) กำรจัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  
เป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว 
โดยทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นประจ�ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

6) กำรส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจท่ีเป็นลำยลักษณ์
อักษร เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง 
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
โดยติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจดังกล่ำว 
อย่ำงจริงจัง

7) กำรพิจำรณำเร่ืองควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำง
รอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท�ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ต้องมีแนวทำงท่ีชัดเจนและเป็นไป 
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ  
โดยท่ีผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  
และคณะกรรมกำรบริษัทต้องก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดเก่ียวกับข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน

8) กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร โดย
ให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให้ 
คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ�ำ และมีกำรทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเส่ียง
อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี  
และในทุกระยะเวลำท่ีพบว่ำระดับควำมเส่ียงมีกำร
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญกับสัญญำณ
เตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติท้ังหลำย

9) กำรให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
และกำรบริหำรควำมเส่ียงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

10) กำรจัดให้มีแนวทำงกำรด�ำเนินกำรท่ีชัดเจนกับผู้ท่ีประสงค์
จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือ
รำยงำนตรงต่อบริษัทฯ

11) กำรมีกลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร บริษัทมีหน้ำท่ี 
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยบริษัท และกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ ให้ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระจ�ำนวนสำมคน โดยได้รับกำรแต่งต้ังและคัดเลือก 
จำกกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรด้วยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัท 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

ก. องค์ประกอบและคณุสมบัติ

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยสมำชิกซ่ึงเป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) คน  
ซ่ึงก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยท่ีผู้เป็นสมำชิก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่ละคนน้ันต้องเป็น “กรรมกำร
อิสระ” ท้ังน้ีเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของตลท. 
สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ควรเป็นสมำชิกใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมหำชนอ่ืนมำกกว่ำ 
สองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะเห็นว่ำ 
กำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรตรวจสอบของหลำยบริษัท
ในเวลำเดียวกันน้ันไม่ท�ำให้ควำมสำมำรถของกรรมกำร 
คนน้ันด้อยลงในอันท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีสมำชิกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรเช่นว่ำน้ันได้รับกำรเปิดเผยไว้ในกำรเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ด้วย

สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบน้ันต้องเป็นผู้ซ่ึงมี 
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
ของบริษัทฯ หมำยถึงว่ำ อย่ำงน้อยต้องเคยปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีข้ันพ้ืนฐำนพอสมควร และสมำชิก
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหน่ึงคนต้องเป็น 
ผู้ซ่ึงมีควำมช�ำนำญอย่ำงเพียงพอในด้ำนกำรบัญชีหรือ 
กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเ งินตำมควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ

ข. กระบวนกำรในกำรสรรหำ และกำรแต่งต้ัง

ให้กรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอแนะบุคคลเข้ำรับ 
กำรแต่งต้ังเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยย่ืนช่ือ 
ของบุคคลท่ีตนเสนอแนะน้ันต่อประธำนคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
เพ่ือพิจำรณำและแต่งต้ังต่อไป ส�ำหรับประธำนของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบน้ันให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
เป็นผู้เสนอและแต่งต้ัง

87
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)



ค. เลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมิได้ 
เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวนหน่ึงคน

ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสำมท่ำน  
เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำร
เงินของบริษัทฯ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ  
เป็นอย่ำงด ีอกีทัง้มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นกรรมกำรบริษัท
ที่มีชื่อเสียงหลำยแห่งในประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่จบกำรศึกษำ 
ด้ำนบัญช ีได้แก่ ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ส�ำหรับรำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ “โครงสร้ำง
กำรบริหำรจดักำร” 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

ก. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ให้วำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของสมำชกิคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รวมทัง้ประธำนมีระยะเวลำ 3 (สำม) ปี 

ข. กำรเลอืกต้ังให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอกี

สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งครบ
วำระแล้ว ชอบที่จะได้รับกำรแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
ได้อกี ไม่ว่ำสมำชกิผู้น้ันจะได้ด�ำรงต�ำแหน่งมำก่อนหน้ำน้ัน
แล้วก่ีคร้ังก็ตำม

ค. กำรลำออกก่อนครบวำระ

หำกสมำชกิคณะกรรมกำรตรวจสอบคนใดประสงค์ทีจ่ะออก
จำกต�ำแหน่งก่อนที่วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของตนจะสิ้นสุด
ลง ให้บอกกล่ำวแสดงควำมประสงค์ที่จะลำออกเป็นกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 (หน่ึง) เดอืน กำรบอกกล่ำวน้ัน ให้ท�ำ
เป็นหนังสอืแสดงเหตุผลของกำรลำออก และยืน่ต่อประธำน
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งส�ำเนำหนังสือ 
บอกกล่ำวให้แก่ตลท. และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) โดยไม่ชกัช้ำ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) 
เป็นดงัน้ี

1. สอบทำนกระบวนกำรของกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ
ท้ังบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่ำรำยงำน
เหล่ำน้ันมีควำมถูกต้องและเพียงพอ และท�ำหน้ำท่ี
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และคณะผู้บริหำร 
(Executive Committee) ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำ 
รำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำสและประจ�ำปี คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบอำจแนะน�ำให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ 
ในเ ร่ือง ท่ีเ กิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหำโดย 
ผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมในระหว่ำงท่ีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

2. สอบทำนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงกระบวนกำรทำงธุรกิจ และโครงสร้ำง
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้แน่ใจว่ำส่ิงท่ีกล่ำวมำ 
น้ันมีควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพ

3. ให้ควำมเห็นชอบในเร่ืององค์กรและคุณสมบัติของ 
บุคคลำกรในสังกัดฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ 
บริษัทฯ และก�ำหนดระดับของควำมเป็นอิสระของฝ่ำย 
ตรวจสอบภำยในจำกฝ่ำยบริหำรตลอดจนอนุมัติก 
ำรแต่งต้ัง โยกย้ำย และกำรเลิกจ้ำงบุคคลำกรใน
สังกัดหรือท่ีสังกัดหน่วยงำนอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบใน 
งำนตรวจสอบภำยใน

4. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกำศ
และข้อบังคับของตลท. กลต. และกฎหมำยอ่ืนๆ  
ท่ีเ ก่ียวข้องอันว่ำด้วยเ ร่ืองของกำรปฏิบัติตำม 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

5. พิจำรณำ คัดเลือก ปรับเปล่ียนและเสนอช่ือบุคคลผู้ท่ี
มีควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ รวมท้ังให้ค�ำแนะน�ำค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบ
บัญชีน้ัน เพ่ือเป็นหลักประกันควำมเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบพึงค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่ำงๆ ดังต่อไปน้ีด้วย คือกำรให้บริกำรอ่ืนของผู้สอบ
บัญชีท่ีนอกเหนือไปจำกตรวจสอบ ซ่ึงมีลักษณะท่ีอำจ 
ก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์อันกระทบ 
ต่อควำมเป็นอิสระ ประสิทธิภำพ และกำรปฏิบัติงำน
เย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของผู้สอบบัญชี เพ่ือควำม
เป็นอิสระในกำรปรึกษำหำรือในเร่ืองท่ีส�ำคัญให้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมเป็นกำรส่วนตัวท่ีมี 
แต่สมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีผู้แทนของฝ่ำยบริหำรอยู่ในท่ีประชุมด้วย 
อย่ำงน้อยปีละ 1 (หน่ึง) คร้ัง

6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันอันอำจน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงกำรน้ีให้รวมถึงควำมถูกต้อง 
และควำมครบถ้วนของกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
รำยกำรเก่ียวโยงน้ันๆ ของบริษัทฯ ด้วย ท้ังน้ี เพ่ือ
ให้แน่ใจว่ำ รำยกำรเก่ียวโยงกันเหล่ำน้ันเป็นไปตำม
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การก�ากับดูแลกิจการ

กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีควำม
เหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือเผยแพร่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ รำยงำน
น้ีให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ลงช่ือและ
รำยงำนดังกล่ำวน้ีอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ควำมเหน็ในด้ำนควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำม
เชื่อถือได้ของข้อมูลในรำยงำนและในกำรเปิดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ

• ควำมเห็นในด้ำนควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ

• ควำมเห็นในด้ำนควำมเหมำะสมของกำรแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ

• ควำมเหน็ในด้ำนกำรปฏบัิติตำมตำมพระรำชบัญญัติ 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎ ประกำศ 
และ ข้อบังคับที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
รวมทั้งกฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมำย 
อืน่ๆ ที ่เก่ียวข้องอนักับธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ

• ควำมเหน็ในด้ำนกำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง 
ทำงผลประโยชน์

• จ�ำนวนคร้ังของกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และจ�ำนวนคร้ังของกำรเข้ำประชมุของสมำชกิคณะ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคน

• ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบน้ี

• รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที ่ และควำมรับผิดชอบ
ทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทด้วยเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบมีก�ำหนดกำรประชุมทุกไตรมำส  
อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏบัิติทีผ่่ำนมำจนถึงปัจจบัุน คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้จัดกำรประชุมรำยเดือนด้วย โดยมีกำร 
ก�ำหนดวันประชมุรำยเดอืนและรำยไตรมำสไว้ล่วงหน้ำตลอดปี  
ซ่ึงกำรประชุมรำยไตรมำสจะมีขึ้นก่อนกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบรษิทั เพือ่ให้มั่นใจได้ว่ำกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
และงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องและเพียงพอ 
รวมถึงกำรพิจำรณำเร่ืองที่อยู ่ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของ 
ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท และผู้ตรอบสอบจำกภำยนอก 
เพื่อประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมและ 
กำรตรวจสอบภำยในของบริษัท โดยปกติคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมประเด็นที่พบเห็นและเป็น 
สำระส�ำคัญ ในบำงกรณีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อำจเรียกให้มีกำรประชุมใดเป็นวำระพิเศษได้ หรือร้องขอ 
ให้ผู้บริหำรบริษัทร่วมพิจำรณำประเด็นทำงกำรเงินหรือ 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพเิศษด้วย 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบ
หรือมีข้อสงสยัว่ำมีกำรกระท�ำดงัต่อไปน้ี ซึง่อำจมีผลกระทบ 
อย่ำงมีนัยส�ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัท ให ้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท เพือ่ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
เวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร

• รำยกำรทีเ่กิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

• กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่�ำคญั
ในระบบควบคมุภำยใน

• ก ำ ร ฝ ่ ำ ฝ ื น ก ฎ ห ม ำ ย ว ่ ำ ด ้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์  
หรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท

หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำร 
ให้มีกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำตำมย่อหน้ำก่อน 
กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร
หรือกำรกระท�ำตำมที่กล่ำวในย่อหน้ำก่อนต่อ ก.ล.ต.  
หรือ ตลท.

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง และก�ากับดูแล
กิจการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร ต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำสำมคน 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำรสำมคน และกรรมกำรอิสระหน่ึงคน อันได้แก่  
นำยชรินทร์ สจัจญำณ
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง

ก. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

วำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของสมำชิกคณะกรรมกำร 
ธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้ง
ประธำน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมกำรธรรมำภิบำลฯ ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกเหนือ
จำกกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรแทน  
โดยบุคคลน้ัน จะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับวำระ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือครบวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งอำจได้รับแต่งต้ังให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อกี

ข. กำรเลอืกต้ังให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอกี

เม่ือครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง สมำชกิของคณะกรรมกำร 
ธรรมำภิบำลฯ มีสทิธ์ิได้รับกำรแต่งต้ังใหม่ ไม่ว่ำสมำชกิผู้น้ัน
จะได้ด�ำรงต�ำแหน่งมำก่อนหน้ำน้ันแล้วก่ีคร้ังก็ตำม

ค. กำรลำออกก่อนครบวำระ

หำกสมำชิกท่ำนใดของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลฯ  
มีควำมประสงค์ที่จะออกจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่ง ให้แจ้งควำมประสงค์ ในกำรลำออก 
อย่ำงน้อยหน่ึงเดอืนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้ระบุเหตุผล
ในกำรลำออก และต้องยืน่ต่อประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง และก�ากับ
ดูแลกิจการ

สมำชิกของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร ต้องเป็นผู้ซ่ึงมีควำมเข้ำใจในธุรกิจ และ
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีควำมเข้ำใจหลักกำร
และกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ตลอดจนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และลดควำมเสีย่ง

ปัจจบัุนสมำชกิคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และ
ก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นผู้ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง
มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทชั้นน�ำที่มีกำร
ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ี

ส�ำหรับรำยนำมคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และ
ก�ำกับดแูลกิจกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล 
ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร แสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ 
“โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร” 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียง 
และก�ากับดูแลกิจการ

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง 
และก�ำกับดแูลกิจกำรได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และก�ำกับดแูลกิจกำร (Charter of 
Governance Risk and Compliance Committee) ดงัน้ี

1. ก�ำหนดและเสนอขอบเขตกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติและ
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินงำนและติดตำมกำร
ปฏิบัติงำน

2. สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและมำตรกำร
บรรเทำผลกระทบท่ีผู้บริหำรน�ำไปใช้ และสอบทำน
แผนงำนกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินธุรกิจและ
ควำมเส่ียงด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ

3. ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบนโยบำยของ 
กลุ่มบริษัทฯ จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและกำรด�ำเนินงำน 
ของกลุ่มบริษัทฯ

4. สอดส่องดูแลกำรสืบสวนสอบสวน หรือร้องขอให้มีกำร
สืบสวน เก่ียวกับกำรปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตำมกำรก�ำกับ
ดูแล หรือนโยบำยท่ีเก่ียวข้องของกลุ่มบริษัทฯ และ
กำรปฎิบัติท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีบังคับใช้ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง  
และก�ากับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในกฎบัตร คณะกรรมกำร 
ธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และก�ำกับดแูลกิจกำร ต้องประชมุ
อย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังในทุกรอบระยะเวลำสำมเดือน หรือ 
ปีหน่ึงต้องประชุม 4 คร้ัง ส�ำหรับในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ  
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแล
กิจกำร ได้จัดประชุมขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 คร้ัง เพื่อตรวจสอบ 
ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในด้ำน 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจและนโยบำยต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องตำม 
ทีไ่ด้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแล
กิจกำร ได้มุ่งเน้นและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงพืน้ฐำนเก่ียวกับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงจริงจงั   
โดยผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุงต้ังแต่ระดับนโยบำย  
กำรปฏบัิติ กำรสือ่สำร กำรอบรมให้ควำมรู้ แนวทำงกำรส่งเสริม 
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การก�ากับดูแลกิจการ

ให้เกิดกำรปฏิบัติและกำรติดตำมกำรปฏิบัติ ตลอดจนกำร
ประเมินควำมเสี่ยงทำงธุรกิจและควำมเสี่ยงด้ำนกำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรอย่ำงต่อเน่ือง

คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลฯ ยงัได้มีกำรพจิำรณำข้อร้องเรียน 
ทีผ่่ำนเข้ำมำทำงช่องทำงร้องเรียน INSEE Speak Up Line  
ที่ให้พนักงำน และคู่ค้ำได้ร้องเรียน ซ่ึงกระบวนกำรตรวจ
สอบและสอบสวนทีด่�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบน้ี มีส่วนช่วย 
ในกำรสนับสนุนและบริหำรจัดกำรควำมพยำยำมในกำร
สร้ำงวัฒนธรรมของบริษัทฯ และกำรท�ำงำนร่วมกันให้เป็นไป 
อย่ำงเปิดเผยและโปร่งใส โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ทีไ่ด้รับ
จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำร และทรัพยำกรมนุษย์ 
และจะมีเพียงส่วนน้อยเท่ำน้ันที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต  
ซ่ึงทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบว่ำ มีมูลควำมจริง 
ได้รับกำรด�ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยอย่ำงเหมำะสม

ส่วนกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส�ำหรับ
พนักงำนทัว่ไป บริษัทก�ำหนดให้พนักงำนรำยงำนเป็นประจ�ำ
ทุกปี อย่ำงน้อย 1 คร้ัง และสำมำรถรำยงำนได้ทุกเม่ือ  
หำกปรำกฏมีผลประโยชน์ขดักันหรือทบัซ้อนเกิดขึน้ 

ส่วนกำรบริหำรควำมเสี่ยงน้ัน คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล  
ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร ได ้มอบหมำยให ้
ฝ่ำยจัดกำร ด�ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งของกิจกำร  
กำรด�ำเนินงำน และธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องน�ำเสนอ
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และ 
ก�ำกับดแูลกิจกำรทรำบ ในทกุ ๆ ช่วงเวลำ 6 เดอืน

3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

โครงสร้ำง คุณสมบัติ และบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทน ในกำรสรรหำและกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร มีดงัน้ี

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนประกอบด้วย 
กรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยอย่ำงน้อย 
หน่ึงในน้ันต้องเป็นกรรมกำรอสิระ 

ปัจจบัุนคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรห้ำคนและกรรมกำรอิสระ 
หน่ึงคน อนัได้แก่ ดร. (กิตติมศกัดิ)์ ฮำรำลด์ ลงิค์ 

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

สมำชกิคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนทกุคนเป็นผู้ทีมี่ 
ควำมรู้และประสบกำรณ์และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอย่ำงด ีทัง้ยงัมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นกรรมกำรบริษัท
ชัน้น�ำทีมี่กำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ี

ส�ำหรับรำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนแสดงอยู่
ภำยใต้หวัข้อ “โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร” 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

วำระในกำรด�ำรงต�ำแหน ่งของประธำนและสมำชิก 
คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนมีระยะเวลำสองปี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
ตำมที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำ
ตอบแทน (Charter of Nomination and Compensation 
Committee) มีดงัต่อไปน้ี

ก. กำรเสนอชือ่ องค์ประกอบและโครงสร้ำง 

1) ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
บริษัทย่อยทุกบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทร่วมท่ีเก่ียวข้องกับ
กลุ่มบริษัทเพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอย่ำงน้อย 90 วันก่อนกำรประชุมสำมัญประจ�ำ
ปีเป็นประจ�ำทุกปี

2) พิจำรณำ ประเมิน และเสนอแนะเก่ียวกับกำรคัดสรร
ผู้ท่ีจะมำเป็นคณะกรรมกำร ท้ังน้ี เพ่ือเสนอช่ือและ/
หรือแต่งต้ังใหม่ตำมท่ีได้รับเร่ืองจำกผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมกำร และ/หรือผู้บริหำร เพ่ือให้คณะกรรมกำร
ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะอย่ำงน้อย 90 วันก่อน
จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจข้ันสุดท้ำยในกำรประชุม
สำมัญประจ�ำปี หรืออย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรประชุม
คณะกรรมกำรท่ีจะมีข้ึน เพ่ือทดแทนต�ำแหน่งกรรมกำร
ท่ีว่ำงลงในระหว่ำงกำล ตำมกำรตัดสินใจของคณะ
กรรมกำรบริษัท

3) ระบุ ประเมิน และเสนอผู้ท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ของกลุ่มบริษัท เช่น
• ประธำนเจ้ำหน้ำทีผู้่บริหำรของบริษัท
• คณะผู้บริหำรของบริษัทฯ
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรของ

บริษัทในเครือ 
• กรรมกำรของบริษัทในเครือ
• ตัวแทนบริษัทฯ ในคณะกรรมกำรของบริษัทร่วม
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4) ทบทวนข้อเสนอของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ท่ีเสนอ 
บุคคลซ่ึงจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะผู้บริหำรของ 
บริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทในเครือ 
และประเมินผู้สมัครเหล่ำน้ีในด้ำนควำมช�ำนำญ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนคุณสมบัติด้ำน
วิชำชีพและเกียรติประวัติส่วนบุคคล โดยจะเสนอบุคคล
ท่ีเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

5) ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท

ข. กำรพฒันำผู้บริหำรและกำรวำงแผนสบืทอดต�ำแหน่ง 

1) จัดเตรียมบัญชีรำยช่ือผู้ท่ีมีศักยภำพ ตลอดจน
กระบวนกำรพัฒนำ และแผนพัฒนำของแต่ละบุคคล 
ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (TML) และผู้ท่ีจะมำด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่ำวของกลุ่ม 

2) พิจำรณำแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับคณะกรรมกำร
และสมำชิกในคณะกรรมกำร

3) พิจำรณำทบทวนแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับสมำชิก
คณะกรรมกำรของบริษัทในเครือ และตัวแทน 
ของบริษัทในคณะกรรมกำรของบริษัทร่วม

4) พิจำรณำแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง 
ทุกต�ำแหน่งของกลุ่มบริษัทร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร

5) เข้ำร่วมพบปะและแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์กับพนักงำนท่ีมี
ศักยภำพซ่ึงได้รับกำรก�ำหนดให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
อย่ำงสม่�ำเสมอ

6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

ค. ค่ำตอบแทน 

1) ด�ำเนินกำรให้นโยบำยและแผนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของท้ังกลุ่มมีควำมเหมำะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ 
บนพ้ืนฐำนของผลกำรปฏิบัติงำน และค่ำนิยม 
ของบริษัท

2) พิจำรณำและเสนอแนะค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
แต่ละคน คณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษัท 
และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำร 
บริษัท

3) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนและเสนอแนะค่ำตอบแทน
ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้คณะกรรมกำรบริษัท
อนุมัติ

4) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนและอนุมัติค่ำตอบแทน 
ของคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
ของบริษัทย่อยเป็นรำยปีตำมท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรน�ำเสนอ

5) พิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทนและเงินเดือน ตลอดจน 
ข้ันตอนกำรจ่ำยโบนัสประจ�ำปีของบริษัทและบริษัท
ในเครือตำมท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเสนอให้ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ

6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำร

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและค ่ำตอบแทนต้องจัดให ้ มี 
กำรประชมุเพือ่พจิำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคล
เพื่อให้ได้กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำรระดับสูง 
ที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม ซ่ึงต้องค�ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำวประกอบด้วย และคณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทนจะต้องท�ำกำรทบทวนหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรสรรหำอยูเ่สมอเพือ่ให้มีควำมเหมำะสมกบักิจกำร
ของบริษัทอยูเ่สมอ 

คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนต้องประชุมอย่ำง
น้อยหน่ึงคร้ังในทกุรอบระยะเวลำสำมเดอืน โดยในปี 2560  
ได้จดักำรประชมุเป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 5 คร้ัง โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทนได้พิจำรณำรับรองกำรเสนอชื่อ 
ผู้บริหำรและกรรมกำรของกลุม่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ�ำกัด (มหำชน) กำรปรับปรุงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน
บริษัท รวมทัง้กำรท�ำแผนสบืทอดต�ำแหน่ง เป็นต้น    

คณะผู้บริหาร

ปัจจบัุนคณะผู้บริหำรประกอบด้วยผู้บริหำร  6 คน  ซึง่เป็น 
ผู้บริหำรสูงสุดของสำยงำนกำรตลำดและกำรขำย สำยงำน 
กำรเงินและกำรควบคุมธุรกิจ สำยงำนกำรบริหำรบุคลำกร
และประสิทธิภำพองค์กร สำยงำนกิจกำรสระบุรี และ 
สำยงำนกำรจัดส่งสินค้ำ และมีหน่ึงในน้ันเป็นกรรมกำร  
คอื ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร เป็นประธำนคณะผู้บริหำร 

คุณสมบัติ 

เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ ทั้งในด้ำน
ธุรกิจ กำรบริหำรจดักำร มีควำมเป็นผู้น�ำทีด่มีีทกัษะในกำร
วำงแผนกลยทุธ์ มีควำมรับผิดชอบสงู และมีควำมสำมำรถ
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การก�ากับดูแลกิจการ

ในกำรบริหำรจดักำรให้บรรลตุำมเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจของบริษัทฯ 

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหำรจะต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ชี้แจงและ
ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมประเดน็ทีพ่บเหน็
และเป็นสำระส�ำคัญ รวมทั้งกำรพัฒนำตลำด เป้ำหมำย 
และกลยทุธ์ และต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
ทันทีที่มีกรณีผิดปกติไปจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ 
ของบริษัทฯ

คณะผู้บริหำร ถือเป็นกลุม่ส�ำคญัทีข่บัเคลือ่นบริษัทฯ ให้มีทัง้ 
ผลประกอบกำรทีด่ ีมีควำมเป็นบรรษัทภิบำลและเป็นบริษัทฯ 
ทีด่งึดดูบุคลำกรทีมี่ศกัยภำพให้เข้ำมำร่วมงำน คณะผู้บริหำร
จึงได้มอบหมำยให้ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมแรง 
ร่วมใจในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทำงที่น�ำไปสู ่
กำรบรรลซุึง่พนัธกิจและเป้ำหมำยของบริษัทฯ

คณะผู้บริหำรมีหน้ำที ่ดงัต่อไปน้ี

1. จัดระเบียบ ด�ำเนินกำร และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนธุรกิจและงบประมำณรำยปี

2. จัดเตรียมกำรด�ำเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมกำร
บริษัท และน�ำมติคณะกรรมกำรบริษัท มำใช้ด�ำเนิน
กำรใช้บังคับนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และพัฒนำ
นโยบำยเหล่ำน้ันต่อไป

3. จัดท�ำงบประมำณของบริษัทฯ และส่ิงท่ีจะท�ำให้เกิด 
งบประมำณของกลุ่มบริษัทฯ

4. รับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ท่ีก�ำหนดไว้ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ในมุมมองท่ีสร้ำงกำรเพ่ิมมูลค่ำ 
ควำมย่ังยืนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

5. ท�ำให้เป็นท่ีม่ันใจได้ว่ำกำรส่ือสำรระหว่ำงบริษัทฯ และ
ฝ่ำยจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทำงเดียวกัน

6. ทบทวนผลงำนของบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
ฝ่ำยจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ

7. น�ำเคร่ืองมือกำรวัดควำมถูกต้องท่ีจ�ำเป็นมำใช้และ
แจ้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในเวลำท่ีสมควรในกรณีท่ี 
มีผลในเชิงลบเกิดข้ึนจำกงบประมำณของบริษัทฯ หรือ
กลุ่มบริษัทฯ

การประชุม

คณะผู้บริหำรมีกำรประชมุเดอืนละ 2 คร้ังและอำจเพิม่เติม 
ตำมควำมจ�ำเป็นของธุรกิจ ประเด็นที่น�ำเข้ำสู่กำรประชุม
พิจำรณำของคณะผู ้บริหำรจะเป็นประเด็นด้ำนควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร 
ทำงธุรกิจ ทำงกำรเงินและบัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ธุรกรรมทำงกำรเงินทีส่�ำคญั แผนงำนของบริษัทฯ งบประมำณ 
ของบริษัทฯ และพจิำรณำเบ้ืองต้นเพือ่เสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพจิำรณำรับทรำบและ/หรืออนุมัติต่อไป

จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการ/ 
ผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560

รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท และจ�ำนวนคร้ังที่เข้ำร่วม
ประชมุ ปี 2560 รวมทัง้รำยนำมคณะผู้บริหำร และจ�ำนวนคร้ัง 
ที่เข้ำร่วมประชุม ปี 2560 แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้ำง 
กำรบริหำรจดักำร”  

หลักปฏิบัติ 3.3 
การสรรหากรรมการ 

ในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให ้กำรสรรหำและคัด เลือก 
มีกระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจน จงึได้แต่งต้ังและมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนเป็นผู้ด�ำเนินกำร   
ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนจะกลัน่กรองและคดัสรร
บุคคลทีมี่คณุสมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมเชีย่วชำญ
และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  
มีควำมเข้ำใจธุรกิจเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและแผน
ในอนำคตที่คณะกรรมกำรก�ำหนดไว้ได้ เพื่อให้ได้กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำรระดับสูงที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง 
กับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว ้  และน�ำเสนอควำมเห็นต ่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนคณะกรรมกำรบริษัท 
จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับกรณีกำรแต่งต้ังกรรมกำร  
ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้
รับกำรเสนอชือ่เพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้กระบวนกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำรบริษัทเพื่อให ้ที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นเป ็นผู ้แต ่ง ต้ัง 
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ถือหุ ้น 
ที่มีอ�ำนำจควบคุมหรือฝ่ำยจัดกำร และสร้ำงควำมม่ันใจให้กับ
บุคคลภำยนอก
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กรรมกำรแต่ละรำยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ ้น 
เกินก่ึงหน่ึง และในทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดโอกำสให้
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่มี
คณุสมบัติครบถ้วนเหมำะสมให้ได้รับกำรแต่งต้ังจำกผู้ถือหุน้

ทั้งน้ี กรรมกำรทุกคนที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อให้ผู ้ถือหุ ้น 
ลงคะแนนเสียงน้ัน ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัทฯ  
ข้อก�ำหนดของกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. 
และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ

กำรแต่งต้ังกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่ง 
เม่ือครบวำระในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลอืกต้ังกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปน้ี

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. ไม่ใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสมผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนน
เสียงท่ีตนมีอยู่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวเป็นกรรมกำร 
ในแต่ละคร้ังท่ีใช้คะแนนเสียงเท่ำน้ัน

3. หำกมีกำรเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกต้ังมำกกว่ำจ�ำนวนกรรมกำร
ท่ีว่ำงลง บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ 
เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร 
ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคล
ซ่ึงได้รับเลือกต้ังในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน 
เกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน
ให้ผู้เป็นประธำนคณะกรรมกำรเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด

ถ้ำต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอืน่นอกจำกถึงครำวออก 
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชมุกรรมกำรครำวถัดไป ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4  
ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำร 
ทีว่่ำงลงจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน

ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจ�ำนวนที่จะ
เป็นองค์ประชมุได้ กรรมกำรทีเ่หลอือยูจ่ะท�ำกำรในนำมของคณะ
กรรมกำรได้เฉพำะกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ัง
กรรมกำรแทนต�ำแหน่งทีว่่ำงทัง้หมดเท่ำน้ัน

กรรมกำรซ่ึงได้รับเลือกต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนตำมที่กล่ำว 
ข ้ำงต ้นให ้อยู ่ ในต�ำแหน่งได ้เพียงเท ่ำวำระที่ยังเหลืออยู ่ 
ของกรรมกำรทีต่นแทนเท่ำน้ัน

การสรรหากรรมการอิสระ

กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอสิระด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งได้คัดสรรบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทตำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสรรหำ
และค่ำตอบแทนได้พิจำรณำทบทวนปรับนิยำมกรรมกำรอิสระ
ให้มีคุณสมบัติที่เข้มกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด ซึ่งข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ก�ำหนดไว้ว่ำกรรมกำรอสิระต้องถือหุน้ 
ไม่เกินร้อยละหน่ึง (ร้อยละ 1) ของจ�ำนวนหุน้ทีมี่ออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่  
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้น 
ของผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ของกรรมกำรอสิระรำยน้ัน ๆ  ด้วย คณะกรรมกำร 
บริษัทเห็นสมควรเปลี่ยนสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกร้อยละหน่ึง  
(ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศนูย์จดุห้ำ (ร้อยละ 0.5)

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ต้องคณุสมบัติ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้ำของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  
ท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของกรรมกำร
อิสระรำยน้ัน ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  
ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ แล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีย่ืน
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ท้ังน้ีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว
ไม่รวมถึง กรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือ
ท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร 
จดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนำจ 
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำง 
กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมี 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. ควำมสัมพันธ์
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การก�ากับดูแลกิจการ

ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำ
ท่ีกระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้�ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท�ำนอง เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ 
หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ต้ังแต่ 
ร้อยละสำมของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ต้ังแต่ย่ีสิบล้ำนบำทข้ึนไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต่�ำกว่ำ ท้ังน้ี 
กำรค�ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน และหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำวให้นับรวม
ภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุม หรือและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงกำร
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  
ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี 
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจ 
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน 
กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม 
บริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน 
และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 
เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.4 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ 
คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ที่โปร่งใสและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติัเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยต้องน�ำเสนอนโยบำย วิธีกำร หลักเกณฑ์ในกำรให้ 
ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง และต้องมีองค์
ประกอบค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้ 
คณะกรรมกำรน�ำพำองค์กรให้ด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยำว อกีทัง้ ต้องหลกีเลีย่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่กินควร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่ำตอบแทน 
ที่เหมำะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของ
บริษัท โดยมีกำรเปรียบเทียบจำกมำตรฐำนในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำม 
รับผิดชอบ ประโยชน์และคุณค่ำที่ได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน  
รวมถึงกำรเป ็นสมำชิกและกำรมีบทบำทหน ้ำที่ เพิ่มขึ้น 
ในคณะกรรมกำรชดุย่อยด้วย 

ผู ้ถือหุ ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทน
กรรมกำรทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจบัุนเป็นไปตำมมติทีป่ระชมุ
สำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้ คร้ังที ่ 24 เม่ือวันที ่ 31 มีนำคม 2560 
ที่ได้อนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษัท 
ตำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนได้น�ำ
เสนอ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑ์
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร รูปแบบและจ�ำนวนค่ำตอบแทน
ทีส่ะท้อนถึงภำระหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้
ค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร
ของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ำมี) ซ่ึงปัจจบัุนไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้กรรมกำรของบริษัทฯ ทีเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย 

ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ภำยใต้กรอบทีไ่ด้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุน้ ซ่ึงเป็นผลตอบแทนทีจ่งูใจ
และเหมำะสมกบัผลประโยชน์ทีผู้่ถือหุน้จะได้รับ

คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนได้ดูแลให้มีกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมบรรทัดฐำน
และหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้ท�ำควำมตกลงไว้กับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ซ่ึงประเมินจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ผลงำนเก่ียวกับ 
กำรปฏบัิติตำมวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ในระยะยำว  และกำรพฒันำ 
ผู้บริหำร ซึง่มีกำรเสนอผล กำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริษัท 
ให้ควำมเห็นชอบเป็นประจ�ำทุกปี และประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทนจะเป็นผู้สือ่สำรผลกำรพจิำรณำให้ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรได้รับทรำบ
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ส�ำหรับโครงสร้ำง คุณสมบัติ บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำร
โปรดดรูำยละเอยีดทีป่รำกฏในหวัข้อ 9.7 หลกัปฏบัิติ 3.2 และ 
รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรปรำกฏในหวัข้อ 8.4

หลักปฏิบัติ 3.5 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้ำเป็นรำยปี และแจ้งให้
กรรมกำรแต่ละคนทรำบก�ำหนดกำรดังกล่ำวเพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทแต่ละคร้ังประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที ่
บริหำรร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดเร่ืองที่จะเข้ำวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องพิจำรณำให้แน่ใจว่ำได้รวม 
เร่ืองส�ำคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระ
ที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำสู่วำระกำรประชุม 
โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชมุให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันเพือ่ให้กรรมกำร
ได้มีเวลำศกึษำข้อมูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมกำรประชมุ

จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดไว้
เหมำะสมกับภำระหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทและลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงในปี 2560 
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 8 คร้ัง และมีกำร 
ส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็น
ประจ�ำทกุเดอืนเพือ่ให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับควบคมุ
และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองและทัน
กำรณ์

กรรมกำรส่วนใหญ่ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วม
ประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแสดงอยู่ในหวัข้อโครงสร้ำง
กำรจดักำร

ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำร
จะน�ำเสนอเร่ืองและอภิปรำยปัญหำส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบ 
โดยทั่วกัน ประธำนกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจ 
ทีร่อบคอบ กรรมกำรทกุคนได้ให้ควำมสนใจกับประเดน็ทกุเร่ือง 
ที่น�ำสู ่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ทั้งน้ี 
กรรมกำรทีมี่ส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่มีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจำกกำรประชุมในระหว่ำง
กำรพจิำรณำวำระน้ัน ๆ

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
เชญิฝ่ำยจดักำรหรือผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร 

บริษัทเพือ่ให้สำรสนเทศ รำยละเอยีดเพิม่เติมในฐำนะทีเ่ก่ียวข้อง
กับวำระกำรประชมุโดยตรงและเพือ่มีโอกำสรู้จกัผู้บริหำรระดบัสงู
ส�ำหรับใช้ประกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่ง

กรรมกำรทกุคนมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดถึีงหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
ของกรรมกำรและลกัษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทกุคน 
ได้อุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อเสริม
สร้ำงให้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริษัททีเ่ข้มแขง็ ทกุคนได้แสดง 
ควำมคดิเหน็ของตนอย่ำงเป็นอสิระ มีกำรปรับปรุงตนเองให้ทนัสมัย 
อยู่ตลอดเวลำ และมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุน้ทกุคน

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจ�ำกัดจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งได ้
ไม่เกิน 5 แห่ง เพือ่ประสทิธิภำพในกำรปฏบัิติหน้ำทีข่องกรรมกำร 
ซ่ึงในปัจจุบันไม่มีกรรมกำรคนใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง ส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู บริษัทฯ ไม่มี
นโยบำยที่อนุญำตให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น
มำกกว่ำ 2 บริษัท ทัง้น้ี ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ
บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำไป
ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
และกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอืน่ต้องได้รับควำมเหน็ชอบ 
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มี 
ระบบกำรรำยงำนกำรด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ของกรรมกำรและเปิดเผย
ในรำยงำนประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
มีโอกำสทีจ่ะประชมุระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็นเพือ่อภปิรำย
ปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มี 
ฝ่ำยจดักำรร่วมด้วย และแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ทรำบถึง 
ผลกำรประชุมน้ันด้วย ในปี 2560 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทโดยไม่มีกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร 1 คร้ัง 

หลักปฏิบัติ 3.6 
การก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

กำรก�ำกับดแูลกิจกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบ้ืองต้นน้ัน  
คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน จะท�ำกำรสรรหำบุคคล
ที่เหมำะสม น�ำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท  
เพือ่ท�ำกำรพจิำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำร ตำมจ�ำนวนและ
ต�ำแหน่งทีส่อดคล้องกับสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมไปถึงกำรแต่งต้ังผู้บริหำรส�ำคัญที่จะ 
เข้ำรับผิดชอบบริหำรงำนและกิจกำรในบริษัทย่อย และผู้มีอ�ำนำจ
ควบคมุในบริษัทย่อยด้วย
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โดยกำรน้ี กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
จำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น จะมีภำระหน้ำที่
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนและกิจกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตำม แนวนโยบำยและทศิทำง
ทีบ่ริษัทฯ ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร
และ/หรือผู้บริหำรท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงดทีีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของบริษัท
ย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ ในฐำนะบริษัทแม่ 
โดยก�ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรทีไ่ด้รับแต่งต้ังอย่ำงชดัเจน ซ่ึงจะมีกำรทบทวนเป็นคร้ังครำว 
ตำมควำมเหมำะสม และมีกำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรและ 
ผู้บริหำรบริษัทย่อยปฏบัิติให้เป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 
ตำมกฎหมำยด้วย 

ส�ำหรับกำรตัดสนิใจในกำรด�ำเนินกิจกำรทีส่�ำคญัในบริษัทย่อยน้ัน 
บริษัทจะก�ำหนดกรอบมูลค่ำของโครงกำร หรือกิจกำรในข้อบังคบั
ของบริษัทย่อยให้คณะกรรมกำรของบริษัทย่อย จะต้องน�ำเสนอ
เพือ่ขอให้คณะกรรมกำรบริษัท พจิำรณำอนุมัติก่อนเสมอ ทัง้น้ี 
รวมถึงกิจกรรมทีส่�ำคญั อำท ิเช่น กำรเพิม่ - ลดทนุ และกำรเลกิ 
กิจกำรของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติโดย 
คณะกรรมกำรบริษัทก่อนเสมอ 

ส่วนในกำรด�ำเนินกิจกำรโดยทั่วไป บริษัทฯ จะก�ำหนดแนว
นโยบำยด้วยกำรสื่อสำรผ่ำนกำรพิจำรณำก�ำหนด งบประมำณ
ประจ�ำปี รวมถึงกำรทบทวน และกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกจิกำร 
เป็นรำยไตรมำส ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อย  
ซ่ึงมีตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรและผู้บริหำร 
ของบริษัทย่อยเข้ำร่วมประชมุ นอกจำกน้ี ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีวำระประจ�ำในกำรพจิำรณำรับทรำบรำยงำน
กำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่ำง ๆ  
ด้วย จงึม่ันใจได้ว่ำบริษัทมีกลไกกำรก�ำกับดแูลและระบบควบคมุ
ภำยในบริษัทย่อยที่เหมำะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้กำร
ท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง กำรได้มำ 
หรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นใด 
ของบริษัทย่อยได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือ 
ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ของบริษัท 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดรูปแบบของรำยงำนต่ำง ๆ  
ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้ำงในลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกัน เพื่อควำมสะดวกในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
ตลอดจนก�ำหนดวำงแบบผังองค์กรให้เจ้ำหน้ำทีห่รือผู้จดักำรใน
แผนกและฝ่ำยต่ำง ๆ  ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรำยงำน ตลอดจน
ปรึกษำหำรือ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ร่วมกบัผู้บริหำรและผู้จดักำร 
ของบริษัทที่ดูแลและรับผิดชอบในสำยงำนหรือสำยธุรกิจที่
เก่ียวข้อง ฉะน้ัน มำตรกำร และ/หรือ ระบบในกำรควบคมุกิจกำร 
ภำยในบริษัทย่อย จงึมีลกัษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดยีวกับ 
ระบบของบริษัทฯ โดยก�ำหนดกลไกกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทย่อย จะต้องท�ำงำนทั้งเชิงรุก
และรับร่วมกันกับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ ซึง่ได้มีกำร

ติดตำมดแูลให้บริษัทย่อยมีกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำร
เงินและผลกำรด�ำเนินงำน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน กำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สนิทีมี่นัยส�ำคญั กำรเพิม่ทนุ กำรลดทนุ 
กำรท�ำรำยกำรส�ำคญัต่ำง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

หลักปฏิบัติ 3.7 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยมีกำรประเมินผล
กำรปฏบัิติงำนตนเองเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพือ่ร่วมกัน 
พจิำรณำผลงำน ปัญหำและแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงกำรประเมินผล 
กำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรน้ันมีกำรประเมินแบบคณะและ
แบบรำยบุคคล โดยได้ก�ำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบ 
กับผลปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ซ่ึงมีที่ปรึกษำภำยนอก 
ช่วยก�ำหนดหลกัเกณฑ์ แนวทำง ขัน้ตอน และเสนอแนะประเดน็ 
ในกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรด้วย อย่ำงน้อย 
ทกุ ๆ 3 ปี โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำน
สรุปได้ดงัน้ี 

เลขำนุกำรบริษัทจัดท�ำและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
ที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลก�ำหนด และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้ควำม 
เห็นชอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด�ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำกน้ัน เลขำนุกำรบริษัทสรุปผล 
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร รวมถึงข้อดีและข้อที่ควร
ปรับปรุง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่พจิำรณำและ
ด�ำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏบัิติงำนให้มีประสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็ม 
ในแต่ละข ้อ โดยคะแนนมำกกว่ำร ้อยละ 85 = ดีเยี่ยม  
คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 75 = ดีมำก คะแนนมำกกว่ำร้อยละ  
65 = ด ีคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 = พอใช้ และต�ำ่กว่ำร้อยละ 
50 = ควรปรับปรุง ทัง้น้ี ผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำ คณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยปฏบัิติหน้ำทีต่ำมหลกักำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและหลักในกำรปฏิบัติ “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ” 
ของบริษัทฯ โดยมีผลกำรปฏบัิติงำนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดเียีย่ม

กำรประเมินผลงำนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลน้ัน ใช้กระบวนกำร
ในกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนและหลกัเกณฑ์กำรประเมินผล
งำนเช่นเดยีวกับกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัททั้งคณะ ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ซ่ึงผลประเมินพบว่ำ  
กรรมกำรของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบอย่ำงดีเยี่ยมและเหมำะสมตำมแนวทำง 
กำรปฏบัิติทีด่ขีองกรรมกำร 
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หลักปฏิบัติ 3.8 
การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำร 
ฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง และก�ำกับดแูลกิจกำร กรรมกำรสรรหำ
และค่ำตอบแทน ผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำร เลขำนุกำรบริษัท และ
บุคลำกรในงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
ทัง้กำรเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ  ทีจ่ดัโดยสถำบันส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) กำรอบรมหลักสูตรอื่น ๆ  
ของหน่วยงำนอืน่ และกำรอบรมภำยในบริษัทฯ 

ในปี 2560 กรรมกำรอสิระสองท่ำน ทีเ่ข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูร
ทีจ่ดัโดย IOD ได้แก่ นำยประดำป พบูิลสงครำม อบรมหลกัสตูร 
Board Matters and Trends (BMT) 2/2017 ดร. (กิตติมศกัดิ)์ 
ฮำรำลด์ ลงิค์ อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DAP) 134/2017

ส่วนผู้บริหำรที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ได้แก่  
นำยมนตรี นิธิกุล รองประธำนอำวุโสสำยงำนกำรตลำดและ 
กำรขำย เขำ้ร่วมกำรอบรมหลักสูตร Directors Certification  
Program (DCP) 240/2017 และนำยพอล โจเซฟ เฮย์ส  
รองประธำนอำวุโสสำยงำนกำรจัดส่งสินค้ำ เข้ำร่วมกำรอบรม
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 241/2017

ในกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรส่งมอบ
เอกสำรและข้อมูลส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ของกรรมกำรใหม่ อำทิ คู่มือกรรมกำร ระเบียบปฏิบัติองค์กร 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงกำรจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำร
เข้ำใหม่โดยกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจ นโยบำยและแนวทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่เพื่อให ้
มีควำมคุ้นเคยกับธุรกิจและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
ซึง่เชือ่ม่ันได้ว่ำกรรมกำรใหม่ได้รับกำรแนะน�ำและมีข้อมูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
หลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ
และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกิจกำร

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รำยงำนให้ทรำบเป็นประจ�ำถึงแผนพัฒนำและกำรสืบทอดงำน  
ซ่ึงจะมีกำรร่วมจัดท�ำกับคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ให้มีกำรเตรียมพร้อมและเป็นแผนทีต่่อเน่ือง
ในกำรสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูทกุต�ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีโครงกำรส�ำหรับพัฒนำผู้บริหำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ถึงผลกำรด�ำเนินโครงกำรเป็นประจ�ำควบคูกั่บกำรพจิำรณำแผน
สบืทอดงำน

หลักปฏิบัติ 3.9 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีก�ำหนด
ประชุมและวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้

จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรแม้ตำมข้อบังคับ 
ของบริษัทจะก�ำหนดไว้ให้มีกำรประชมุเป็นรำยไตรมำส แต่ในปี  
2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำจัดให้มีกำรประชุม 
คณะกรรมกำร 8 คร้ัง เพื่อให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และ
ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังได้ก�ำหนดให้
ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ 
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับควบคุม
และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองและ 
ทนักำรณ์

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมกำรแต่ละคน  
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด รวมทั้งคณะผู้บริหำรและ 
ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถเสนอเร่ืองที่ เป ็นประโยชน์ต ่อบริษัท 
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้อย่ำงอสิระ และในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร
เชญิผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุเพือ่ให้รำยละเอยีดเพิม่เติม
ในวำระกำรประชมุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำร
ได้รู้จักผู้บริหำรระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผน 
กำรสบืทอดต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทีจ่�ำเป็นเพิม่เติม
ได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรอืน่ 
ทีไ่ด้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่�ำหนด และในกรณทีี่ 
จ�ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทอำจจดัให้มีควำมเหน็อสิระจำกทีป่รึกษำ 
หรือผู้ประกอบวิชำชพีภำยนอกได้

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท�ำหน้ำที ่
ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  และดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมกำรบริษัทและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้
เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อ
เน่ืองด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี และกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร
บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงหลักสูตรรับรอง (certified  
programme) ต่ำง ๆ  ทีเ่ลขำนุกำรบริษัทควรเข้ำรับกำรอบรมด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ ์
ของเลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้ค�ำ
แนะน�ำเก่ียวกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ทีค่ณะกรรมกำร
บริษัทจะต้องทรำบ ดแูลกำรจดักำรเอกสำรกำรประชมุคณะกรรมกำร 
บริษัท เอกสำรส�ำคญัต่ำง ๆ  และกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท  
รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร 
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การก�ากับดูแลกิจการ

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรควรเปิดเผยคณุสมบัติ และประสบกำรณ์ 
ของเลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจ�ำปี และบน website ของบริษัท

(ชื่อเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏในหัวข้อ 8.3 และข้อมูลประวัติ
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 56-1)

หลักปฏิบัติ 4 
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 
การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ 
และค่ำตอบแทนด�ำเนินกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผู้บริหำร
ระดบัสงูและบุคคลำกรของบริษัทให้มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ 
และคณุลกัษณะทีจ่�ำเป็นต่อกำรขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้ำหมำย

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำร
สรรหำบุคคลทีมี่คณุสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรซึง่เป็นผู้บริหำรระดบัสงูสดุของบริษัท

คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นผู้พจิำรณำควำมเหมำะสมตำมข้อเสนอ 
ของกรรมกำรผู้จดักำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ทีเ่สนอชือ่บุคคล
ทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสงู 

ในกำรที่ได้มำซ่ึงบุคคลที่จะมำเป็นคณะผู้บริหำรอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์น้ัน คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนจะต้องทบทวน
และเสนอรำยชื่อบุคคลที่จะมำเป็นคณะผู้บริหำรตำมคุณสมบัติ
และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เพือ่ให้คณะกรรมกำรบริษัททบทวน
และอนุมัติ 

ส�ำหรับบุคคลทีจ่ะมำเป็นผู้บริหำรระดบัสงู รวมถึงรองประธำนและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทย่อย คณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทนมีอ�ำนำจทีจ่ะอนุมัติข้อเสนอรำยชือ่บุคคล
ของกรรมกำรผู้จัดกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และรำยงำน 
ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบตำมทีก่�ำหนด 

เพือ่ให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองคณะกรรมกำรบริษัท
ได้ก�ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan)  

เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
และผู้บริหำรระดบัสงู และให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรรำยงำนผล
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนสบืทอดต�ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพือ่ทรำบเป็นระยะด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร 

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรอบรมและ
พฒันำแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในทีเ่ก่ียวข้องกับ
กำรก�ำกับดแูลกิจกำร รวมทัง้กำรอบรมและพฒันำด้ำนต่ำง ๆ ที่
เพิม่พนูควำมรู้และประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิติงำน

รำยละเอียดกำรพัฒนำผู้บริหำร ปรำกฏในหัวข้อ 8.5 แนวทำง 
และรูปแบบกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล 

หลักปฏิบัติ 4.2 
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมกำรบริษัทตำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทนได้ก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจูงใจ 
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ผู้บริหำรระดบัสงู และบุคลำกรอืน่ ๆ  
ทกุระดบัปฏบัิติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำร 
ในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษัทตำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรสรรหำ 
และค่ำตอบแทนได้อนุมัติค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลกำร
ด�ำเนินงำนระยะสัน้ ได้แก่ โบนัส และผลกำรด�ำเนินงำนระยะยำว  
ได้แก่ โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (EJIP)  
ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มีควำมเหมำะสม ซ่ึงในกำรก�ำหนดนโยบำย 
เก่ียวกับค่ำตอบแทนน้ัน ได้ค�ำนึงถึง ระดบัค่ำตอบแทนทีส่งูกว่ำ
หรือเท่ำกับระดบัอตุสำหกรรม และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทดแูลให้มีกำรก�ำหนดและสือ่สำรนโยบำย
เก่ียวกับเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส�ำหรับทัง้องค์กรอย่ำงชดัเจน

คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีบทบำทเกี่ยวกับค่ำตอบแทน
และกำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร โดยมีส่วนร่วม
ในกำรให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนน�ำเสนอ 
ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินผลงำนที่จูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรให้บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำร
ในระยะยำว ซึง่ได้สือ่สำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรทรำบเกณฑ์
กำรประเมินเป็นกำรล่วงหน้ำ 
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กำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรน้ันท�ำเป็นประจ�ำทุกปี 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนได้รับมอบหมำย
ให้เป็นผู้ประเมิน และน�ำเสนอผลกำรประเมินและกำรจ่ำย 
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ซ่ึงกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผู้บริหำรได้ร่วมพจิำรณำด้วยเสมอ

ประธำนกรรมกำรซ่ึงเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ 
ค่ำตอบแทนจะเป็นผู ้สื่อสำรผลกำรพิจำรณำและประเด็น 
เพือ่กำรพฒันำให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรทรำบ

กำรอนุมัติค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ
ควรพิจำรณำผลประเมินกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และปัจจยัอืน่ ๆ ประกอบด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัย 
ในกำรประเมินผลงำน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้ำงค่ำตอบแทน 
ของผู้บริหำรระดับสูง และติดตำมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประเมินผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักกำรประเมิน 
ดงักล่ำว

ส�ำหรับกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรของบริษัทฯ และคณะ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ น้ัน พิจำรณำ
จำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดเป็นร้อยละ 
ของ EBITDA และวัดจำกงำนที่ส�ำคัญ ควำมสำมำรถ กำร
พฒันำตนเอง กำรปฏบัิติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรและ 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำรน�ำผลส�ำรวจ 
ควำมคดิเหน็จำกพนักงำนมำใช้ประกอบกำรพจิำรณำด้วย

การตรวจสอบและประเมินผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
ร่วมพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ 
น�ำเสนอผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบัิติ
งำนในปีปัจจบัุน ประกอบไปด้วยปัจจยัต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี

1. ผลประกอบกำรของธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกร้อยละของ 
EBITDA และ FoCF เทียบกับเป้ำหมำยท่ีบริษัทฯ ก�ำหนดค่ำ
ร้อยละของ EBITDA และ FoCF ในปีน้ัน ๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ 
ในกำรประเมินเปรียบเทียบ

2. ผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล โดยพิจำรณำจำก 3 ปัจจัย 
ตำมหลักเกณฑ์ และเป้ำหมำยท่ีได้ท�ำกำรตกลงไว้กับประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ดังน้ี

2.1 งำนท่ีส�ำคัญ (KPIs)  

2.2 ภำระหน้ำท่ีหลัก (Critical Task)

2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง (Leadership 
Competency)

นอกจำกน้ัน ยังได้น�ำกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ มำใช้ประกอบ 
กำรพจิำรณำในคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติ 5 
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 
การสร้างนวัตกรรม

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง 

บริษัทฯ ตระหนักดถึีงกำรให้ควำมส�ำคญักับนวัตกรรม อนัเน่ืองจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก และของเทคโนโลยี ซ่ึงท�ำให้เกิด 
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญ  
ทีต้่องกำรเหน็กำรเปลีย่นแปลงในลกัษณะทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ 
หรือสร้ำงคณุค่ำร่วมกันทัง้แก่กิจกำร ลกูค้ำ คูค้่ำ ตลอดจนสงัคม 
และสิง่แวดล้อม โดยกำรเปลีย่นแปลงน้ันอยูบ่นพืน้ฐำนของหลกั
จริยธรรมทีด่ีในกำรด�ำเนินธุรกิจ

โดยกำรสนับสนุนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะผู้บริหำร  
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญักับกิจกรรมกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด 
นวัตกรรมในองค์กรอย่ำงยัง่ยนืทีส่�ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน  
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักดถึีงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองน้ี ด้วยกำร 
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน ซ่ึงบริษัทฯ ได้จดัให้มีโครงกำร 
INSEE Innovation Awards 2560 ขึน้ ซ่ึงพฒันำปรับปรุงมำจำก 
INSEE Excellence Awards ทีไ่ด้มีกำรริเร่ิมและด�ำเนินกำรต่อ
เน่ืองทกุปี มำต้ังแต่ปี พ.ศ.2552   โดยในปีน้ี ได้มีพนักงำน 960 
คน จำกทุกหน่วยงำน เข้ำมีส่วนร่วมเสนอโครงกำรนวัตกรรม
หลัก ซ่ึงเป็นโครงกำรที่คิดริเร่ิมและเร่ิมด�ำเนินกำรแล้วมำกถึง 
144 โครงกำร เพือ่กำรปรับปรุงงำนและเพือ่สร้ำงคณุค่ำร่วมให้กับ 
ทกุฝ่ำยมำกขึน้ โดยให้พนักงำนได้มีโอกำสน�ำเสนอผลงำนต่อคณะ
ผู้บริหำร เพือ่ให้ได้รับกำรยกย่องชืน่ชม กำรสนับสนุน ตลอดจน 
ค�ำแนะน�ำในกำรพฒันำโครงกำรนวัตกรรมต่ำง ๆ  ให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป
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การก�ากับดูแลกิจการ

นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยงัได้จดักำรเสวนำด้ำนนวัตกรรม ทีเ่รียกว่ำ 
Innovation Talk โดยเชญิวิทยำกรทัง้จำกภำยใน หรือภำยนอก 
มำให้ควำมรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจ และทีส่�ำคญัคอื กำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงพนักงำนด้วยกันในหวัข้อทีเ่กีย่วข้องกับนวัตกรรม  
ทั้งเป็นเร่ืองนวัตกรรมจำกภำยนอกองค์กร หรือภำยในองค์กร
ก็ตำม ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรไปทัง้หมด 12 คร้ังด้วยกัน 

ด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่  
(new business model) 

เพือ่สร้ำงคณุค่ำเพิม่ให้กับกิจกำร ลกูค้ำและผู้มีส่วนได้เสยีส�ำคญั  
โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรรส�ำหรับผู้บริหำร 
เรียกว่ำ “Challenging Convention Workshop” เพือ่ให้ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจบทบำทของผู้บริหำรกับกำรสนับสนุนนวัตกรรมใน
องค์กร  รวมถึงกำรระดมสมองค้นหำโครงกำรนวัตกรรมใหม่ 
ทีส่ร้ำงสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ หรือกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่
อกีด้วย  นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยงัรณรงค์เปิดโอกำสให้พนักงำน
โดยทั่วไป และทีมงำนจำกทุกหน่วยงำน ได้คิดริเร่ิม น�ำเสนอ
โครงกำรนวัตกรรมใหม่ (Radical or Disruptive Innovation) 
ซ่ึงมีพนักงำนน�ำเสนอควำมคิดในรูปแบบธุรกิจใหม่น้ี ทั้งหมด  
9 โครงกำรสร้ำงสรรค์  และบริษัทได้ให้กำรสนับสนุนโดยจดัให้มี  
สมัมนำเชงิปฏบัิติกำรเพือ่พฒันำแนวคดินวัตกรรมใหม่เหล่ำน้ัน 
จำกแนวควำมคิด ไปสู่โครงกำรที่มีข้อมูลในรูปแบบธุรกิจใหม่ 
(Business Model Workshop) 

ด้านการอ�านวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรม
อย่างยั่งยืน (Innovation Infrastructure) 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงกำรสร้ำง สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 
ในองค์กรอย่ำงยัง่ยนื โดยในกำรน้ี ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ได้
เข้ำมำเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับกำรก�ำหนดนโยบำย กำรบริหำร 
และกำรด�ำเนินงำนของกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมต่ำง ๆ  รวมถึง 
กำรให้กำรสนับสนุน อ�ำนวยควำมสะดวกต่อพนักงำนในกำรริเร่ิม 
และด�ำเนินโครงกำรนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อกำรศึกษำหรือวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อกำรพัฒนำ
โครงกำรสร้ำงสรรค์ ให้สำมำรถเกิดขึน้ได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม่  
(Business Model)

บริษัทฯ ถือว่ำ นวัตกรรม เป็นเร่ืองส�ำคญัทีจ่ะช่วยสร้ำงคณุค่ำร่วม
ให้มำกขึน้เพือ่ประโยชน์แก่ธุรกิจ ลกูค้ำ คูค้่ำ และผู้มีส่วนได้เสยี
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ 
จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนกิจกรรม 
ต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทีเ่ก่ียวข้อง  
เพือ่ส่งเสริมให้ได้มำซึง่นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองต่อไปใน
อนำคต

หลักปฏิบัติ 5.2 
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงและให้ควำมส�ำคญัต่อกำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่ำย (Create Value for all Stakeholders)  
อย่ำงต่อเน่ือง ผู้มีส่วนได้เสยีต้องได้รับกำรดแูลจำกบริษัทฯ ตำมสทิธิ 
ที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ 
และต้องมีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือและควำม 
ไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่ำย
อย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชนโดยรอบ
สถำนประกอบกำร ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี 
สงัคม ภำครัฐ รวมถึงคูแ่ข่ง และผู้สอบบัญชอีสิระ และทีส่�ำคญั
ต้องไม่มีกำรกระท�ำใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน 
ได้เสีย และก�ำหนดมำตรกำรชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ควำมเสยีหำยจำกกำรละเมิดสทิธิ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกลไกที่ท�ำให้ม่ันใจว่ำ บริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ไม่ละเมิดสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยี โดยมีแนวปฏบัิติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสยีครอบคลมุเร่ืองดงัต่อไปน้ี

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  

พนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและเป็นรำกฐำนของ 
ควำมส�ำเร็จ คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ  
มีนโยบำยและแนวปฏบัิติในกำรปฏบัิติต่อพนักงำนทกุระดบั 
อย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียม โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจริยธรรม 
ทำงธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำง
อย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสทิธิมนุษยชน อนัได้แก่กำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม กำรจัด
สวัสดิกำรที่ไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดหรือมำกกว่ำ 
ตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภยั ในกำรท�ำงำน กำรอบรมให้ควำมรู้ พฒันำศกัยภำพ
และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ รวมถึงเปิดโอกำสให้พนักงำน 
มีโอกำสพฒันำทกัษะกำรท�ำงำนในด้ำนอืน่ๆ 

ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบำยและหรือ 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับกำรดูแลเร่ือง
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนและเปิดเผยถึง 
กำรปฏิบัติไว้ ให้เป็นที่รับทรำบเสมอ อันได้แก่ นโยบำย 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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บุคลำกรของบริษัท ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 
ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
ในกำรที่จะขับเคลื่อนและผลักดนัใหบ้ริษทัฯ ไปสู่เป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้ บุคลำกรทกุคนถือเป็นหน่ึงในปัจจยัแห่งควำม
ส�ำเร็จขององค์กร ในกำรที่จะเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนัให้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้กำรปฏบัิติงำนต้องเป็นไป 
ตำมค่ำนิยม และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้มุ่งหวัง
ในเร่ืองของผลส�ำเร็จในกำรท�ำงำนเท่ำน้ันแต่ต้องถึงพร้อม
ด้วยจริยธรรมและกำรปฏบัิติงำนโดยเน้นกำรท�ำงำนเป็นทมี,  
ท�ำสิ่งถูกต้อง, กล้ำคิด กล้ำท�ำ และห่วงใย ใส่ใจอนำคต 
ตำมค่ำนิยมขององค์กร

ทัง้น้ีบริษัทฯ ได้ก�ำหนดกำรบริหำรค่ำตอบแทนบนหลกักำร 
และพื้นฐำนของควำมยุ ติธรรมและควำมเสมอภำค  
โดยปัจจัยที่ใช้ ในกำรบริหำรกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของ
พนักงำนประกอบไปด้วย ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละต�ำแหน่งงำน, อัตรำกำรจ่ำยของตลำดแรงงำน  
และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริษัทฯ โดยอำศยัเทคนิค
กำรวิเครำะห์งำน กำรประเมินค่ำงำน, กำรส�ำรวจตลำด
แรงงำนและโครงสร้ำงค่ำตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในกำร
ช่วยพิจำรณำ รวมทั้งกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนประจ�ำปีถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ใช้ ในกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำรปฏบัิติงำนเพือ่สนับสนุน
และเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติ
งำนสูงกว่ำมำตรฐำนที่บริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งน้ีบริษัทฯ  
จะพิจำรณำจ่ำยโบนัสให้กับพนักงำนทุกคนขึ้นอยู ่กับ 
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในแต่ละปีเพื่อตอบแทน 
ควำมทุม่เทในกำรปฏบัิติงำนอย่ำงเต็มทีต่ลอดปีทีผ่่ำนมำ 

นอกเหนือจำกเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สวัสดกิำรอืน่ ๆ  แก่พนักงำนทกุคนเพือ่บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด�ำรงชีพ และคงมำตรฐำนกำรครองชีพให้เหมำะสม 
กับสภำวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี,  
ค่ำครองชพี, รถรับส่งพนักงำน, เงินกู้ฉกุเฉนิ, ประกันชวิีต, 
ประกันสขุภำพ, เงินช่วยเหลอืค่ำเล่ำเรียนบุตร เป็นต้น ทัง้น้ี 
บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนและเปลีย่นแปลงสวัสดกิำรของบริษัท 
อยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัยมำกขึ้น เช่น  
เปิดทำงเลือกให้พนักงำนสำมำรถเลือกประกันสุขภำพ
ประเภทควำมคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกแบบก�ำหนดจ�ำนวน
ต่อคร้ังต่อปี หรือแบบคุ้มครองต่อปีไม่ก�ำหนดจ�ำนวนคร้ัง 
เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรจดัอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรบริหำรจดักำรเงิน และกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีอยูเ่สมอ 
รวมทัง้ได้จดัให้มีโครงกำรร่วมทนุระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง 
(Employee Joint Investment Program: EJIP) อกีด้วย 

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยให้แก่ลูกค้ำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแล 
ให้มีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 
ทีเ่ก่ียวข้อง และค�ำนึงถึงสขุภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็น
ธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำย 
ตลอดช่วงอำยสุนิค้ำและบริกำร กำรติดตำมวัดผลควำมพงึพอใจ 
ของลกูค้ำเพือ่กำรพฒันำปรับปรุงสนิค้ำและบริกำร รวมทัง้
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำย (sales 
conduct) ต้องกระท�ำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิด 
ควำมเข้ำใจผิด หรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิด 
ของลกูค้ำ ซ่ึงมีบริบทสอดคล้องตำมวิสยัทศัน์ด้ำนอำชวีอนำมัย 
และควำมปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบริษัทฯ มุ่งม่ันให้
พนักงำน ผู้รับเหมำ และลกูค้ำทกุคนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
และปฏิบัติตำมกฎระเบียบขั้นตอนกำรท�ำงำน เพื่อควำม
ปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รับ 
กำรด�ำเนินกำรภำยใต้ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิผล ปัจจัยเชิงบูรณำกำร 
เพือ่ควำมส�ำเร็จอย่ำงยัง่ยนืตำมแนวเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ 
คือ กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย กำรสร้ำงทัศนคติ 
ทีด่ด้ีำนควำมปลอดภยั และให้ฝังแน่นในกลุม่คนขององค์กร 
และต้องถ่ำยทอดไปสูก่ลุม่ลกูค้ำเพือ่ให้พวกเขำมีส่วนร่วมใน
กำรปฏบัิติตำมกระบวนต่ำง ๆ ด้ำนอำชวีอนำมัยและควำม
ปลอดภยั และควบคมุควำมเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้  

บริษัทฯ จงึมุ่งเน้นในเร่ืองกำรสือ่สำร แบ่งปันข้อมูล ข่ำวสำร 
ถ่ำยทอดควำมรู้ เช่น เก่ียวกับกฎระเบียบและขั้นตอน
กำรท�ำงำน กำรประเมินควำมเสี่ยงของสภำพกำรณ์ที่เป็น
อันตรำยในสถำนประกอบกำร กำรซ่อมบ�ำรุงไซโลอย่ำงไร
ให้เกิดควำมปลอดภยั ให้แก่ลกูค้ำอย่ำงเป็นประจ�ำสม�ำ่เสมอ 
ทั้งยังรณรงค์ ในเร่ืองกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยส�ำหรับ 
กลุ ่มลูกค้ำที่ เป ็นแฟรนไชส์ปีละสองคร้ัง เพื่อให้เกิด 
กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีควำมปลอดภัยในระดับ
มำตรฐำนสำกล อกีทัง้บริษัทฯ ยงัจดัหำอปุกรณ์ป้องกันภยั 
ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ขนส่ง  สัญลักษณ์เคร่ืองหมำยด้ำน 
ควำมปลอดภัยต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพในพื้นที่ของลูกค้ำ 
แฟรนไชส์

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และเง่ือนไขสญัญำหรือข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม กำรช่วยให้ควำมรู้  
พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติและ
ให้บริกำร ให้ได้มำตรฐำน ชีแ้จงและดแูลให้คูค้่ำเคำรพสทิธิ 
มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม  
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบ 
และประเมินผลคูค้่ำ เพือ่พฒันำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกัน 
อย่ำงยัง่ยนื 
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การก�ากับดูแลกิจการ

และเพื่อเป็นกำรคัดสรรพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์  
และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจในทิศทำงเดียวกับบริษัทฯ  
จึงมีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรคัดเลือกคู่
ค้ำอันเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสีย จำกคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ของคูค้่ำดงัน้ี 

1) ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ 

2) ควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำและคุณภำพ 

3) นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร 

4) กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

5) กำรปฏิบัติให้สอดคล้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง  
กำรบังคับใช้แรงงำน 

6) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตติดสินบน 

7) กำรจัดหำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

8) กำรต่อต้ำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิธีกำรจดักำรด้ำนกำรจดัซ้ือ
จดัหำเชงิกลยทุธ์ และแนวทำงกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กับคูค้่ำ  
กำรคดัสรรคูค้่ำต้องเป็นไปอย่ำงมีศกัยภำพ เพือ่แสดงให้เหน็ 
ถึงกำรบริหำรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุทำน 
หำกคู ่ค้ำรำยใดไม่ผ่ำนคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ  
จะวำงแผนปฏิบัติให้แก่คู่ค้ำเพื่อแก้ไขข้อจ�ำกัดดังกล่ำว 
ให้ลุล่วงและติดตำมผลประเมินควำมคืบหน้ำ พร้อมทั้ง 
ให้ควำมช่วยเหลอืต่อคูค้่ำเพือ่น�ำไปสูก่ำรพฒันำควำมสำมำรถ 
และปรับปรุงผลกำรท�ำงำนให้ดยีิง่ขึน้ไป เพือ่ให้เกิดกำรพฒันำ 
อย่ำงยัง่ยนืของบริษัทฯ ทีข่ยำยไปยงัคูค้่ำ  

บริษัทฯ ได้จดัท�ำจรรยำบรรณของคูค้่ำ (SCCC Supplier Code  
of Conduct) เม่ือปี 2555 เพือ่ก�ำหนดเง่ือนไขกำรร่วมกัน 
ทำงธุรกิจ โดยคู่ค้ำจะต้องลงนำมตอบรับค�ำม่ันยืนยันกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวเพื่อเป็นพันธะสัญญำ
ระหว่ำงกันก่อนเร่ิมท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญักับคูค้่ำ อนัเป็นผู้มีส่วนได้เสยีส�ำคญัใน
กำรด�ำเนินธุรกิจซึง่กันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมกำร 
บริหำรมีมติเหน็ชอบให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรจดัซือ้จดัหำ  
เพื่อเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนจัดซ้ือจัดหำสินค้ำหรือบริกำร
ที่สร้ำงควำมคุ้มค่ำสูงสุด ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ำกระบวนกำร 
จัดซ้ือจัดหำเป็นไปอย่ำงมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส 
ในทุกขั้นตอน ทั้งกำรประกวดรำคำ กำรประเมินและคัด
เลือกคู่ค้ำ และสนับสนุนให้คู่ค้ำด�ำเนินกำรธุรกิจอย่ำงมี 
จรรยำบรรณ มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน

คณะกรรมกำรบริษัทได ้ดูแลให ้มีกำรน�ำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำโครงกำรที่สำมำรถ 
สร้ำงเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำร
ติดตำมและวัดผลควำมคบืหน้ำและควำมส�ำเร็จในระยะยำว

บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้ำงคุณค่ำร่วม (Create Shared Value) 
และควำมผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงำน ในเขตอ�ำเภอ
แก่งคอยและอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ 
ได้จัดกิจกรรม เข้ำไปมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุน 
กำรพฒันำชมุชนอย่ำงยัง่ยนืในทกุชมุชนรอบโรงงำนรวมทัง้ 
สำธำรณชนโดยรวมใน 3 ด้ำน ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรศกึษำ 
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของชุมชน และกำร
สนับสนุนกำรพฒันำสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยถึงกำรปฏิบัติไว้ ให้
เป็นทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกำรป้องกัน ลด จัดกำร 
และดแูลให้ม่ันใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม ซ่ึงครอบคลมุกำรใช้วัตถุดบิ กำรใช้
พลงังำน (ส�ำหรับกำรผลติ ขนส่งหรือในส�ำนักงำน) กำรใช้น�ำ้  
ก ำ ร ใช ้ ท รัพยำกรห มุน เ วี ยน  กำรดู แลและฟ ื ้ นฟู  
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่ ได ้ รับผลกระทบจำก 
กำรประกอบธุรกิจ กำรปลดปล่อยและจดักำรของเสยีทีเ่กิด
จำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น

บริษัทฯ น�ำระบบบริหำรงำนด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย 
และอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม มำใช้ ในกำรปฏิบัติงำน
ควบคู่ไปกับด�ำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท โดย 
น�ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม (ISO:14001) มำใช้เพือ่ให้ 
เกิดกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนำธรุกจิ อีกทั้งยัง 
ช่วยให้บริษัทฯ ลดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวข้องกับวัตถุดบิและพลงังำน  
กำรบ�ำบัดมลพษิ เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ให้กับองค์กร 

6. การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มี กำรประกอบธุรกิจ 
อย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรมบริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะด�ำรง 
กำรค้ำขำยและส่งเสริมให้มีกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม  
โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใด ๆ  ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อ 
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หรือที่อำจ
ท�ำให้เกิดควำมเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของคูแ่ข่ง ทัง้น้ี บริษัทฯ 
ได้ก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวไว้ ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
ขององค์กร รวมถึงนโยบำยที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบำยกำร
จดัซ้ือจดัจ้ำง นโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม  
เป็นต้น
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7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้ม่ันใจได้ว่ำกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทได้ปฏบัิติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่ก่ียวข้อง 
และก�ำหนดให้บริษัทประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชันต่อสำธำรณะโดยเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือข่ำย
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทอืน่ ๆ  และคูค้่ำมีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตและ คอร์รัปชนั รวมทัง้เข้ำร่วมเป็นภำคเีครือข่ำยด้วย

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่
ต้ังแต่ปี 2555 และปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กรดงัอดุมกำรณ์
ทีไ่ม่อนุญำตให้มีกำรให้สนิบนหรือคอร์รัปชัน่อย่ำงเดด็ขำด
มำโดยตลอด โดยในปี 2558 ได้ร่วมลงนำมในค�ำประกำศ
เจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบัิติ (Collection Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซ่ึงบริษัทฯ  
ได้ปรับปรุงและเตรียมควำมพร้อมของระบบระเบียบกำร
ปฏบัิติภำยในให้ชดัเจนและบังคบัได้จริง และมีประสทิธิภำพ 
จนได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตในปี 2560 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้
ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำร 
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่ำงสม�ำ่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.3  
การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งทรัพยำกรทำงกำรเงิน ทรัพยำกรที่ ใช้ ใน
กระบวนกำรผลิต ทรัพย์สินทำงปัญญำ ทรัพยำกรบุคคล  
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ รวมถึงด้ำนสังคมและควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ  
โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยถึงกำรปฏิบัติไว้ ให้เป็น 
ทีท่รำบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรเชิงอนุรักษ ์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลรักษำแหล่งทรัพยำกรที่ไม่อำจ 
ทดแทนได้ และน�ำวัสดุทุติยภูมิ (secondary materials)  
กลบัมำใช้ใหม่

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้ม่ันใจได้ว่ำกำรประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ด�ำเนินไปอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ยดึม่ันในกจิกรรม
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจ 
โดยได้ค�ำนึงถีงควำมจ�ำเป็นและผลกระทบกำรน�ำทรัพยำกร 
ต่ำง ๆ มำใช้ และผลกระทบต่อกันและกันในกำรใช้ทรัพยำกร
แต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกรตลอด
สำย value chain มำโดยตลอด โดยตระหนักว่ำ รูปแบบธุรกิจ 

(business model) ทีต่่ำงกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร
ทีต่่ำงกันด้วย ดงัน้ัน ในกำรตัดสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯ
ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุม้ค่ำทีจ่ะเกิดขึน้ต่อทรัพยำกร 
บนพืน้ฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและสร้ำงคณุค่ำ
ให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยนื

คณะกรรมกำรได้ดแูลให้ม่ันใจว่ำ ในกำรบรรลวัุตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร ฝ่ำยจดักำรได้มีกำรทบทวน พฒันำดแูล
กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในและภำยนอก 
อยูเ่สมอ

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรม
พนักงำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผย 
ถึงกำรปฏบัิติไว้ให้เป็นทีท่รำบ

หลักปฏิบัติ 5.4  
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกรอบกำรก�ำกับดูแลและกำร
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกิจกำร โดยก�ำกับดแูลให้บริษัทฯ ด�ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั และมำตรฐำนต่ำง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับกำรใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมำยให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
จ�ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจ ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคนิค  
กำรจัดกำรและพัฒนำระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ ่มบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ดแูลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบริษัทในกลุม่

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีนโยบำยในเร่ืองกำรจดัสรร
และกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ 
นโยบำยกำรใช้งำนทรัพย์สินด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  
ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจ และกำรก�ำหนดแนวทำงเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สำมำรถ
จดัสรรทรัพยำกรได้เพยีงพอตำมทีก่�ำหนดไว้ โดยได้มีกำรก�ำหนด 
หลกัเกณฑ์และปัจจยัในกำรก�ำหนดล�ำดบัควำมส�ำคญัของแผนงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ควำมเร่งด่วน  
ในกำรใช้งำน งบประมำณและทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และควำมสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business 
model) ในกำรน้ี บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด ได้ ให้บริกำร
ครอบคลุมต้ังแต่กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีด้ำน
สำรสนเทศและดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกลยุทธ์ 
ทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงกำร
ดูแลและพัฒนำระบบที่มีอยู่ให้สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำน 
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรตำมเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้ 
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การก�ากับดูแลกิจการ

ในกำรบริหำรควำมเสีย่งขององค์กร คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูล
ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริหำร 
และจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย เช่น 
กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (business continuity  
management) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่ส ่งผลกระ
ทบต่อควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ (incident 
management) กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินสำรสนเทศ  
(asset management) เป็นต้น

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำ 
ควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ซ่ึงบริษัท อินทรี 
ดิจิตอล ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงยอดเยี่ยมจนได้รับประกำศนียบัตร 
ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรำงวัลกำรบริหำรข้อมูล 
ควำมปลอดภัยยอดเยีย่ม จำก Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Ltd.

ซ่ึงคลอบคลุมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ในกำร
รักษำควำมลับ (confidentiality) กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ 
(integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทัง้
ป้องกัน มิให้มกีำรน�ำข้อมลูไปใช้ในทำงมชิอบ หรอืมีกำรแก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต

หลักปฏิบัติ 6 
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1  
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมกำรบริษัทได ้ก�ำกับดูแลให ้ มีระบบกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยและ 
วิธีปฏบัิติในกำรรักษำควำมลบั (confidentiality) เพือ่ไม่ให้เกิด
ข้อมูลร่ัวไหล กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ (integrity) และควำม
พร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้กำรจดักำรข้อมูลทีอ่ำจ 
มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ (market sensitive information)  
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร
ระดบัสงู และพนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกทีเ่ก่ียวข้อง อำทิ 
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ปฏิบัติตำมระบบ 
กำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมูลด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้ม่ันใจว่ำ บริษัทฯ มีระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท�ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสทิธิผล กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง 
ทั้งของในประเทศและในระดับสำกล จึงได้ก�ำหนดให้มีระบบ

ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และสอดคล้อง
กับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจและกำรด�ำเนินงำน ลดควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนและ 
สร้ำงควำมม่ันใจว่ำมีมำตรกำรป้องกันกำรทจุริตอย่ำงสมเหตุสมผล 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล ควำมเสีย่งและก�ำกับดแูลกิจกำร 
กลั่นกรองในกำรพิจำรณำเพื่ออนุมัติควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
กำรระบุควำมเสี่ยง (ควำมเสี่ยงด้ำนกลยทุธ์ (strategic risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (operational risk) ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรเงิน (financial risk) และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติ 
ตำมกฎระเบียบข้อบังคบั (compliance risk) ทีไ่ด้พจิำรณำปัจจยั
ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กรที่อำจส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ กำรอนุมัตินโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่งทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และ 
ควำมเสีย่งทีย่อมรับได้ของกิจกำร ส�ำหรับเป็นกรอบกำรปฏบัิติงำน 
ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ทศิทำงเดยีวกัน ซ่ึงได้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสทีเ่กิด
ขึ้นของควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�ำดับควำมเสี่ยง และมีวิธี
จดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรติดตำมและประเมิน
ผลประสทิธิผลของกำรบริหำรควำมเสีย่งอย่ำงสม�ำ่เสมอ และให้
ควำมส�ำคญักับสญัญำเตือนภยัล่วงหน้ำและดแูลให้มีกำรทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

หลักปฏิบัติ 6.2  
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ สมำชิก
คณะกรรมกำรตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมกำรอสิระ มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Charter of 
Audit Committee) (รำยละเอียดปรำกฏตำมหลักปฏิบัติ 3  
เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล บทบำทหน้ำที่ของ
บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย)  
ซ่ึงคลอบคลุมหน้ำที่ตำมที่ระบุในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว 
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คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท�ำให้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำร
ปฏบัิติหน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำย เช่น เอือ้อ�ำนวยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมำให้ข้อมูล กำรได้หำรือ 
ร่วมกับผู้สอบบัญช ีกำรแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รึกษำ 
ทำงวิชำชีพอื่นใดมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ อีกทั้งได้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรพัฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำม
เสีย่งและกำรควบคมุภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบ
กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในและเปิดเผยรำยงำน
กำรสอบทำนไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

ทั้งน้ี รำยละเอียดเร่ืองกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ปรำกฏในหัวข้อ 11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่ง

หลักปฏิบัติ 6.3  
การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษัทได้ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร 
คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรท�ำ
ธุรกรรมกับผู้ทีมี่ควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลกัษณะที ่
ไม่สมควร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน

คณะกรรมกำรบริษัทได ้ก�ำกับดูแลให ้ มีระบบกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยและ 
วิธีปฏิบัติในกำรรักษำควำมลับ (confidentiality) กำรรักษำ 
ควำมน่ำเชื่อถือ (integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทั้งกำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมีผลกระทบ 
ต่อรำคำหลักทรัพย์ (market sensitive information)  
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร
ระดับสูง และพนักงำน ตลอดจนที่ปรึกษำภำยนอกที่เก่ียวข้อง
ปฏบัิติตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมูลด้วย

เพื่อปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในเรื่องมำตรกำร
ป้องกัน กรณทีีก่รรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ใช้ข้อมูลภำยใน
เพือ่หำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อืน่ในทำงมิชอบ (Abusive 
self-dealing) คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย 

กำรก�ำหนดวันห้ำมซ้ือขำยหุน้บริษัทฯ (Blackout Period Policy)  
ซ่ึงต่อมำได้มีกำรปรับปรุงเป็น นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในและ
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ำมกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภำยใน
ท�ำกำรซ้ือหรือขำยหุน้ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ 
ข้อมูลงบกำรเงิน และข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน ทั้งน้ีเพื่อให ้
ม่ันใจได้ว่ำไม่มีกำรแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลที่ยังมิได้มี 
กำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนอันจะน�ำไปสู่กำรเอำเปรียบบุคคล
ภำยนอก และกรรมกำรและผู้บริหำรต้องแสดงรำยงำนและ 
จัดส ่งรำยงำน กำรถือครองหลักทรัพย ์ตำมข ้อก�ำหนด 
ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน 
นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขำนุกำรบริษัท 
รับทรำบเพื่อจัดท�ำสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบใน
กำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัททุกคร้ัง และเปิดเผยข้อมูล 
กำรถือครองหลักทรัพย์ดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำปี โดยได้แจ้ง 
บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและ 
ข้อก�ำหนดดงักล่ำวด้วย

นโยบำยข้ำงต้นยงัเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏบัิติตำมจรรยำบรรณ 
ทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองกำรใช้ทรัพย์สิน และข้อมูล 
ของบริษัทฯ อกีด้วย 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ก�ำหนดเร่ืองกำรใช้ข้อมูล
ภำยในว่ำ “กำรน�ำเอำข้อมูลภำยในจำกเอกสำรข้อมูลที่ไม่เปิด
เผยต่อสำธำรณะ มำใช้ประกอบต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน
ในกำรซ้ือ ขำย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เป็นเร่ืองที่ผิด
จริยธรรมและผิดกฎหมำย และส่งผลให้มีกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย
และทำงอำญำ”  

หำกมีข ้อสงสัยเก่ียวกับกำรใช ้ข ้อมูลภำยใน ให ้ปรึกษำ 
ฝ่ำยกฎหมำยและกิจกำรบริษัท” บริษัทฯ จะมีกำรทบทวนรำยชือ่
บุคคลภำยในให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบัุน ก�ำหนดแนวทำง
กำรรักษำข้อมูลภำยใน และท�ำกำรแจ้งแนวทำงและนโยบำย 
ข้ำงต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตำมผลกำรปฏิบัติ
อย่ำงสม�ำ่เสมอ

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรทบทวนรำยชื่อผู้ ใช้ข้อมูล
ภำยในซ่ึงเป็นบุคคลที่ รับรู ้และถือครองข้อมูลส�ำคัญและ 
ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบัุน 
และท�ำกำรแจ้งแนวทำงและนโยบำยข้ำงต้นให้ทุกคนในองค์กร 
ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคนถือปฏบัิติและ 
ได ้ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ ่ำฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตำม
นโยบำยและข้อก�ำหนดดังกล่ำวด้วย โดยติดตำมผลกำรปฏิบัติ 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ
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การก�ากับดูแลกิจการ

สรุปรำยงำนข้อมูลกำรถือครองหลกัทรัพย์โดยกรรมกำรและผู้บริหำร ปี 2559 และ ปี 2560 มีดงัน้ี

การถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รวม
จ�านวนหุ้น
เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น)

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน 
การถือหุ้น

ร้อยละ

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส 
และบุตร
ที่ยัง ไม่
บรรลุ 

นิติภาวะ

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส 
และบุตร
ที่ยังไม่
บรรลุ 

นิติภาวะ

กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร

1. นำยพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ - - - - - - -

2. นำยชชัชน รัตนรักษ์ - - - - - - -

3. นำยวันชยั โตสมบุญ 81,887 - 0.0275 57,522 - 0.0250 24,365

4. นำงสำวนพพร ติรวัฒนกุล - - - - - - -

5. นำยพงศ์พนิิต เดชะคปุต์ - - - - - - -

6. นำยเดวิด อเลก็ซำนเดอร์ นิวบิกก้ิง - - - - - - -

7. ดร. (กิตติมศกัดิ)์ ฮำรำลด์ ลงิค์ 31,221 - 0.0105 18,550 - 0.0081 12,671

8. นำยเต็ง เว อนั เอเดรียน - - - - - - -

9. ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ - - - - - - -

10. นำยประดำป พบูิลสงครำม - - - - - - -

11. นำยชรินทร์ สจัจญำณ - - - - - - -

กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร

12. นำยศวิะ มหำสนัทนะ 207,504 - 0.0696 152,478 - 0.0066 55,026

ผู้บริหำร

14. นำยมนตรี นิธิกุล 11,407 - 0.0038 7,031 - 0.0030 4,376

15. นำยจนัดำนำ ลยิำนำเก 15,704 - 0.0053 22,946 - 0.0099 (7,242)

16. นำงสำวอนุตตรำ พำนโพธ์ิทอง - - - - - - -

17. นำยพอล โจเซฟ เฮย์ส - - - - - - -

18. นำยอมรศกัดิ ์โตรส 16,692 - 0.0056 9,872 - 0.0043 6,820

หมำยเหตุ : สัดส่วนกำรถือหุ้นของปี 2559 ค�ำนวณจำกทุนจดทะเบียน 2,800 ล้ำนบำท ซึ่งเรียกช�ำระแล้ว 2,300 ล้ำนบำท และสัดส่วนกำรถือหุ้นของปี 2560  
             ค�ำนวณจำกทุนจดเบียน 2,980 ล้ำนบำท ซึ่งเรียกช�ำระแล้ว 2,980 ล้ำนบำท (เพิ่มทุนจดทะเบียนตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่  
                  31 มีนำคม 2560)
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การท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจำกกำรควบคมุดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว กำรดแูล 
เร่ืองกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
กับบริษัทฯ เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ดูแล 
ให้มีกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทำงและวิธีปฏิบัติ 
เพือ่ให้กำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 
และกำรเปิดเผยข้อมูล ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและเป็นไป 
เพือ่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุน้โดยรวมเป็นส�ำคญั โดยที่
ผู้มีส่วนได้เสยีต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจ

จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเร่ืองควำมขดัแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ว ่ำ “ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็น
สถำนกำรณ์ทีผ่ลประโยชน์ส่วนตัว จำกกำรกระท�ำของเรำ ทัง้ด้ำน 
กำรเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดังกล่ำวส่งผลกระทบ
หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พนักงำนควร 
หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใด ๆ ที่พนักงำนคิดว่ำอำจเป็นกำรขัด 
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และ
พนักงำนควรรำยงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์
อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส”

ทัง้น้ี บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงปฏบัิติให้บุคลำกรทีเ่ป็นผู้เก่ียวข้อง
กับกำรอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซ้ือสั่งจ้ำงมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูล 
ที่ตนหรือญำติของตนเข้ำท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ กำรเปิดเผยข้อมูลน้ี 
ต้องท�ำปีละ 1 คร้ัง กำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวน้ีสำมำรถกระท�ำ 
โดยผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ 
ทบัซ้อนน้ัน ได้มีกำรปฏบัิติอย่ำงต่อเน่ืองมำเป็นระยะเวลำหน่ึงแล้ว  
และบริษัทฯ พบว่ำพนักงำนมีควำมตระหนักมำกขึน้ในควำมส�ำคญั
ในเร่ืองควำมโปร่งใส  และกำรไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมที่ขัดต่อ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมกำรบริษัทได ้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ให ้กรรมกำร 
ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระ
กำรประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทด้วยทุกคร้ัง และคณะกรรมกำรบริษัทยัง
ได้ดแูลให้กรรมกำรทีมี่ส่วนได้เสยีอย่ำงมีนัยส�ำคญัในลกัษณะที ่
อำจท�ำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได ้
อย่ำงอสิระ และงดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชมุพจิำรณำ
ในวำระน้ัน นอกจำกน้ีกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องรำยงำน 
กำรมีส่วนได้เสยีของตนเองและผู้เก่ียวข้องเม่ือมีกำรเปลีย่นแปลง
และส่งรำยงำนให้เลขำนุกำรบริษัทจัดท�ำรำยงำนสรุปให ้
คณะกรรมกำรทรำบในทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุคร้ังด้วย

หลักปฏิบัติ 6.4 
นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ต้ังแต่
ปี 2555 และปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กรดงัอดุมกำรณ์ทีไ่ม่อนุญำต
ให้มีกำรให้สนิบนหรือคอร์รัปชัน่อย่ำงเดด็ขำดมำโดยตลอด และ 
ในปี 2558 ได้ร่วมลงนำมในค�ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และได้ประกำศนียบัตรรับรองฐำนะ
สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต (CAC) เม่ือวันที ่18 สงิหำคม 2560

ก ่อนได ้ รับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร ่วมปฏิ บั ติของ 
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและ
เตรียมควำมพร้อมของระบบระเบียบกำรปฏบัิติภำยในให้ชดัเจน
และบังคับได้จริงและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัท 
ได้มีมติอนุมัตินโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นภำยใต้
กรอบของจรรยำบรรณทำงธุรกิจฉบับปรับปรุงทีผ่่ำนกำรพจิำรณำ
กลัน่กรองและน�ำเสนอโดยคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง 
และก�ำกับดูแลกิจกำรแล้ว และเพื่อให้นโยบำยน้ีมีผลบังคับใช้
อย่ำงมีประสิทธิผล จึงได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมผลกำร
ปฏบัิติกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี

1. ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รวมถึง
บุคคลใด ๆ ท่ีเป็นตัวแทน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติตน
ตำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครัด

2. ก�ำหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองของกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรเงิน  
และมำตรกำรควบคุมภำยใน โดยให้หน่วยงำนบันทึกบัญชี 
ท�ำหน้ำท่ีควบคุมดูแล ทวนสอบเอกสำรหลักฐำนแสดงเหตุผล 
ทำงธุรกิจในกำรจ่ำยเงินให้แก่บุคคลภำยนอกอย่ำงเคร่งครัด 
เช่น ห้ำมมิให้มีกำรบันทึกรำยกำรลับนอกบัญชี กำรปกปิด
รำยกำรจ่ำยท่ีมิชอบ 

3. ก�ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ 
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่�ำเสมอ และท�ำหน้ำท่ี
ประเมินควำมเส่ียงเร่ืองกำรทุจริต ตรวจสอบกำรแสดงข้อมูล 
ท่ีไม่สอดคล้องต่อควำมเป็นจริง และพฤติกำรณ์ท่ีอำจ 
น�ำไปสู่กำรทุจริตเป็นประจ�ำทุกปี ร่วมกับฝ่ำยบริหำร 
ควำมเส่ียง และทุกหน่วยงำนภำยในบริษัทฯ เพ่ือน�ำเสนอ
รำยงำนกำรประเมินผลต่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเส่ียง และก�ำกับดูแลกิจกำร  
และคณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ เพ่ือก�ำหนดแนวทำง 
กำรจัดกำรควบคุมต่อไป 

4. หำกกระบวนกำรเสำะหำข้อเท็จจริงพบว่ำ ข้อมูลตรวจสอบ  
หรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเช่ือว่ำ มีกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
รวมถึงฝ่ำฝืน กำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ 
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ทำงธุรกิจของบริษัทฯ  คณะท�ำงำนกล่ันกรองจะเสนอแนวทำง 
ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำ
ท่ีคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเส่ียง และก�ำกับดูแล
กิจกำร เห็นสมควรเพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสจะสำมำรถม่ันใจได้ว่ำ กำรรำยงำน 
หรือแจ้งเบำะแสตำมช่องทำงดังกล่ำวปลอดภัยและเป็นควำมลับ  
มีควำมเป็นอิสระ และโปร่งใส คณะท�ำงำนกล่ันกรองเป็นผู้ 
ได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ควำมเส่ียง และ 
ก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือท�ำหน้ำท่ีในกำรกล่ันกรอง และจัดต้ัง 
ทีมงำนเสำะหำข้อเท็จจริง รวมท้ังสรุปรำยละเอียดของ 
เหตุดังกล่ำวเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรธรรมมำภิบำล
ควำมเส่ียง และก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรตรวจ
สอบเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอแนะ และด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำ
หรือด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิด 
ดังกล่ำวต่อไป

5. บริษัทฯ จัดให้มีกำรส่ือสำรแนวทำงต่อต้ำนกำรให้สินบนและ
คอร์รัปช่ันอย่ำงเป็นประจ�ำสม่�ำเสมอท้ังผ่ำนกำรฝึกอบรม 
และแบบผ่ำนส่ือออนไลน์ อีกท้ังกำรฝึกอบรมในเร่ือง
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ียังถูกบรรจุ 
ให้เป็นส่วนหน่ึงในกำรปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่ และรวม
ถึงส่ือสำรกับบรรดำผู้ขำยสินค้ำ หรือผู้ให้บริกำร ผู้รับเหมำ 
คู่ค้ำ นับต้ังแต่เร่ิมก่อควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ จำกนโยบำย
และแนวปฏิบัติดังกล่ำว ซ่ึงท�ำให้บริษัทฯ ม่ันใจ ได้ว่ำ บริษัทฯ 
ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและห้ำมจ่ำย
สินบนเพ่ือผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ท่ีมีกระบวนกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
กำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตำม 
ควำมเส่ียงจำกกำร ทุจริตคอร์รัปช่ัน มีกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจน 
และมีกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพ่ือให้ควำมรู้ 
เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันของบริษัทฯ อย่ำงสม่�ำเสมอ อีกท้ังกำรจัดให้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภำยนอก สอบทำน
ควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรด้วย

(รำยละเอยีดของนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่สำมำรถ 
ดไูด้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.siamcitycement.com)

หลักปฏิบัติ 6.5 
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียน 
และการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนกำร
จดักำร โดยมีกำรบันทกึ ติดตำมควำมคบืหน้ำ แก้ไขปัญหำ และ
รำยงำนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีกำรจัด
ช่องทำงเพื่อกำรรับข้อร้องเรียนที่มีควำมสะดวกและมีมำกกว่ำ

หน่ึงช่องทำง รวมทั้งเปิดเผยช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนไว้ 
ใน website และรำยงำนประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบำยและแนวทำงที่ชัดเจน
ในกรณีที่มีกำรชี้เบำะแส โดยได้ก�ำหนดให้มีช่องทำงในกำรแจ้ง
เบำะแส รวมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูล กำรด�ำเนินกำร 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร รวมทั้งดูแลได้ ให้มีมำตรกำร
คุ้มครองที่เหมำะสมแก่ผู้แจ้งเบำะแสที่แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำ
สจุริต 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียน
และแจ้งเบำะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วน 
ได้เสยีสำมำรถรำยงำนและแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิด หรือ
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและข้อบังคบัเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจ อำทเิช่น 
กำรทจุริตงบกำรเงิน กำรติดสนิบน และคอร์รัปชัน่ กำรลกัทรัพย์  
กำรทจุริตประพฤติมิชอบ กำรบันทกึผิดทำงบัญช ีกำรใช้ทรัพย์สนิ
และข้อมูลบริษัทในทำงที่ผิด กำรฝ่ำฝืนนโยบำยเก่ียวกับกำรให้
หรือรับของก�ำนัล กำรเลีย้งรับรอง เพือ่ให้มีกำรตรวจสอบข้อมูล 
ร้องเรียนตำมกระบวนเสำะหำข้อเท็จจริง และรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร ธรรมำภบิำล ควำมเสีย่ง 
และก�ำกับดแูลกิจกำร อกีทัง้ยงัได้ก�ำหนดกลไกส�ำหรับคุม้ครอง 
ผู้รำยงำนและแจ้งเบำะแสรวมถึงผู้ถูกร้องเรียนด้วย

ช่องทำงกำรรำยงำนของ INSEE Speak Up Line มี 4 ช่องทำง  
ดงันี้ 

1. สำยด่วน 02 034 0299

2. Email : report@inseespeakupline.com

3. เว็บไซต์: www.inseespeakupline.com และ

4. ทำงไปรษณีย์ตู้ ป.ณ. 17 ไปรษณีย์สำธร กรุงเทพ 10341

กระบวนกำรดังกล่ำวจึงเป็นช่องทำงและขั้นตอนที่ท�ำให้ผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ ่มสำมำรถรำยงำนหรือร้องเรียนในเร่ืองที ่
อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ หรือที่ถูกละเมิดสิทธิ  
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงมีผู้รับเร่ืองร้องเรียน มีกระบวนกำร
สอบสวน มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท มีกระบวนกำร
จัดกำรเร่ืองที่ร้องเรียน มีนโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้อง
พนักงำนหรือผู้รำยงำนหรือแจ้งเบำะแสอย่ำงชดัเจน มีกำรพฒันำ
ขั้นตอนกำรสืบหำข้อเท็จจริงในแต่ละเบำะแสที่ได้รับแจ้ง และ 
จดัให้มี INSEE Speak Up Line Ambassador เพือ่เป็นตัวแทน
ของบริษัทฯในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสต่ำง ๆ

บริษัทฯ มีควำมมุ ่งม่ันที่จะด�ำรงไว ้ ซ่ึงมำตรฐำนระดับสูง 
ในเร่ืองของกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ดีงัค�ำม่ันว่ำบริษัทฯ จะเป็น
องค์กรที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และควำมโปร่งใส  
เช่นน้ี กำรแจ้งเหตุกำรณ์ทีไ่ม่เหมำะสม หรือฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจน้ัน สำมำรถช่วยให้บริษัทฯ ม่ันใจว่ำบุคลำกรของบริษัทฯ 
ได้รับกำรคุม้ครองจำกสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม 
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หลักปฏิบัติ 7 
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 
การจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำร
จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ  
ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และ
แนวปฏบัิติทีเ่ก่ียวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคญัทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงโปร่งใส ครบถ้วน 
และทันเวลำ ทั้งในส่วนของข้อมูลทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูล 
ทำงกำรเงิน เช่น ผลงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำของ 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย นโยบำยกำรก�ำกับ 
ดแูลกิจกำร นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบำย
สิ่งแวดล้อมและสังคม และกำรปฏิบัตติำมนโยบำยต่ำง ๆ ผ่ำน
ช่องทำงทีเ่ข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทยีมกันและน่ำเชือ่ถือ  
ตำมมำตรฐำนและกฎข้อบังคบัทีก่�ำหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับ 
กำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ ์
ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนเพียงพอ  
โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึงผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชี
และกำรเงิน ผู้จดัท�ำบัญช ี ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษัท 
และนักลงทนุสมัพนัธ์

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงินทีมี่คณุภำพ และม่ันใจได้ว่ำข้อมูลทีแ่สดงในรำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ทีรั่บรองโดยทัว่ไป และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชอีสิระ 
และต้องมีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินควบคูร่ำยงำนของผู้สอบบัญชอีสิระในรำยงำนประจ�ำปี  
โดยในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินน้ัน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำปัจจัย เร่ืองผลกำรประเมิน 
ควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยใน ควำมเหน็ของผู้สอบบัญชี
ในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับ 
ระบบควบคุมภำยใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่ำน 
กำรสือ่สำรในช่องทำงอืน่ ๆ  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์และ
นโยบำยของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึง 
งบกำรเงิน รำยงำนประจ�ำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทฯ จดัท�ำ 
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (management  
discussion and analysis หรือ MD&A) เพือ่ประกอบกำรเปิดเผย 
งบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งน้ี เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูล
และเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดยีิง่ขึน้ นอกจำก 
ข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว และในกรณีที่ 
กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรใดเก่ียวข้องกับกรรมกำรรำยใดรำยหน่ึง 
เป็นกำรเฉพำะกรรมกำรรำยน้ันต้องดูแลให้กำรเปิดเผยในส่วน
ของตนมีควำมครบถ้วนถูกต้อง

หลักปฏิบัติ 7.2 
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและ
ประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและมีกำรรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยร่วมกับฝ่ำยจดักำรควรหำทำง 
แก้ ไขโดยเร็วหำกเร่ิมมีสัญญำณบ่งชี้ถึงปัญหำสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี

หลักปฏิบัติ 7.3 
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็น 
ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติคณะกรรมกำรต้องม่ันใจได้ว ่ำ  
กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำร
ด�ำเนินกิจกำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถ 
ในกำรช�ำระหน้ี 

คณะกรรมกำรบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจได้ว่ำกิจกำรมีแผน
ในกำรแก้ ไขปัญหำหรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำ 
ทำงกำรเงินได้ และติดตำมอย่ำงใกล้ชิด และดูแลให้กิจกำร
ประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด 
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล โดยค�ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสยี ซ่ึงรวมถึงเจ้ำหน้ี ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 
โดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำน สถำนะอย่ำงสม�่ำเสมอ และคณะ
กรรมกำรบริษัทจะต้องม่ันใจได้ว่ำ กำรพิจำรณำตัดสินใจใด ๆ  
ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินของบริษัท ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใด
จะต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 
การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มี
ส่วนได้เสยี ซ่ึงรวมถึงกำรปฏบัิติอย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพ
สทิธิมนุษยชน รวมทัง้ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
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การก�ากับดูแลกิจการ

โดยค�ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนทีไ่ด้รับกำรยอมรับในประเทศหรือ
ในระดับสำกล ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบำยและเปิดเผยข้อมูล 
ดงักล่ำวไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้ข้อมูลทีเ่ปิดเผยเป็นเร่ืองทีส่�ำคญั
และสะท้อนกำรปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำร 
อย่ำงยัง่ยนือยูเ่สมอ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีหน่วยงำน
หรือผู้รับผิดชอบงำนนักลงทนุสมัพนัธ์ทีท่�ำหน้ำที่ในกำรสือ่สำรกับ
ผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสยีอืน่ เช่น นักลงทนุ นักวิเครำะห์ ให้เป็น
ไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีมกัน และทนัเวลำ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคญัต่อกำรท�ำหน้ำที ่“โฆษก” ของ 
บริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เข้ำใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั ค่ำนิยม 
และสำมำรถสือ่สำรกับตลำดทนุได้เป็นอย่ำงด ีผู้ทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ัง 
ให้ท�ำหน้ำทีน้ี่ต้องท�ำหน้ำทีด้่วยควำมระมัดระวัง จงึได้ก�ำหนดให้ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร กำรเงิน 
และกำรควบคุม เป็นผู้ที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลต่อบุคคล
ภำยนอก

คณะกรรมกำรบริษัทได ้จัดให ้มีนโยบำยหรือแนวปฏิบัติ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลสูส่ำธำรณะ (Disclosure Policy)  
และนโยบำยหรือแนวปฏบัิติกำรสือ่สำร (communication policy)  
และจัดให้มีผู ้ รับผิดชอบงำนเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์”  
(Investor Relations หรือ IR)  เพือ่สือ่สำรกับบุคคลภำยนอก 
เช่น ผู้ลงทนุ นักลงทนุสถำบัน นักลงทนุทัว่ไป นักวิเครำะห์ และ
ภำครัฐที่เก่ียวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกำส
ให้สำมำรถเข้ำพบผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ตำมควำมเหมำะสม  
เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะแล้ว โดยข้อมูลที่เปิดเผย 
ต้องถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคญัผิด และเพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจของ
นักลงทุน และต้องมั่นใจได้ว่ำกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีมกัน ทนัเวลำ 
ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผล 
ต่อรำคำหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีกำรสือ่สำรให้เข้ำใจตรงกันทัง้องค์กร
ในกำรปฏบัิติตำมนโยบำยดงักล่ำว

ในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรปฏบัิติต่อผู้ถือหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมและโปร่งใส ผู้ถือหุน้
จะได้รับข้อมูลข่ำวสำรส�ำคญัครบถ้วนและเป็นปัจจบัุน และได้รับ 
ควำมสะดวกในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทฯ และที่ส�ำคัญ 
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 
ล่วงหน้ำ

ในกำรสร้ำงสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ  
มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบงำนเก่ียวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้รับ

ผิดชอบงำนเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
อยูเ่สมอ เช่น กำรเยีย่มชมกิจกำร และกำรท�ำกิจกรรมเพือ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม (รำยละเอยีดสำมำรถดไูด้จำกหวัข้อ “ควำมรับผิด
ชอบต่อสงัคม” ของรำยงำนประจ�ำปี) 

หลักปฏิบัติ 7.5 
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2560 ได้มีกำรพบปะนักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน 
และนักวิเครำะห์หลกัทรัพย์ กำรให้ข้อมูลทำงโทรศพัท์และมีกำร
ตอบข้อซักถำม และกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
อย่ำงสม�่ำเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องกำรติดต่อสอบถำม
ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ สำมำรถติดต่อได้ทีช่่องทำงต่อไปน้ี 

ที่อยู่  ฝ่ายการเงินและการควบคุม
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  +66 2 797 7141
อีเมล์  SCCC_TH_IR@siamcitycement.com

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรก�ำหนดทิศทำงและ
สนับสนุนงำนด้ำนนักลงทนุสมัพนัธ์ เช่น กำรจดัให้มีหลกัปฏบัิติ 
ในกำรให้ข้อมูล นโยบำยหรือหลกัปฏบัิติกำรจดักำรข้อมูลทีมี่ผล
ต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ของนักลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพือ่ให้กำรสือ่สำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ สม�ำ่เสมอ 

หลักปฏิบัติ 7.6 
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล

นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่ำนช่อง
ทำงของ ตลท. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56 - 1) 
และรำยงำนประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำร 
เปิดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ที ่www.siamcitycement.com ซ่ึงมีกำรปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรทีด่สี�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 
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หลักปฏิบัติ 8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน) อย่ำงเท่ำเทียม
กัน โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระท�ำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรส่งเสริมและ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐำนตำมกฎหมำยและ 
ส่งเสริม สนับสนุน อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ถือหุน้ 
อนัได้แก่ กำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุน้ ทัง้น้ี ไม่ว่ำด้วยตนเองหรือโดยกำรมอบฉนัทะ กำรเลอืกต้ัง 
หรือถอดถอนกรรมกำร กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ทุกรูปแบบ และกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนดหรือแก้ไข 
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และ 
กำรอนุมัติรำยกำรพเิศษ เป็นต้น

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้ม่ันใจว่ำ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสนิใจในเร่ืองส�ำคญัของบริษัท ประเดน็ทีก่�ำหนดในกฎหมำย
และประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ
กิจกำร ได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและผ่ำนกำรพิจำรณำ  
และ/หรือกำรอนุมัติของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 
โดยได้ก�ำหนดให้มีหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถ
เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ ้น  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำบรรจุเร่ืองที่ผู ้ถือหุ ้น 
เสนอเป็นวำระกำรประชุม ซึ่งหำกกรณีคณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวำระต้องแจ้งเหตุผลให้ 
ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ทรำบ อกีทัง้ได้ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรในกำร
ทีจ่ะท�ำให้ผู้ถือหุน้ส่วนน้อยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสรรหำ และ
แต่งต้ังกรรมกำร ซ่ึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้นคนหน่ึง 
หรือหลำยคนซึ่งถือหุ ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุน้ (คดิเป็นร้อยละ 0.034 ของจ�ำนวนหุน้ 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) ซ่ึงเป็นจ�ำนวนหุ ้น 
ที่ต�่ำมำก อันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรที่ท�ำให้ม่ันใจได้ว่ำ 
ผู้ถือหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเลอืกต้ังกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระเพือ่ดแูล
ผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้มีกำร
เปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวให้ผู้ถือหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 3-4 เดอืน
ก่อนวันประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เปิดโอกำสให้ 
ผู้ถือหุน้ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชมุ โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์ 
กำรส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไว้ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

ส�ำหรับกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุน้ปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท
ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชมุสำมัญ
ผู้ถือหุน้ ในระหว่ำงวันที ่15 กันยำยน 2560 - 31 ธันวำคม 2560  
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรส ่งค�ำถำมล ่วงหน ้ำที่ชัดเจน  
และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.siamcitycement.com ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม 
ทีเ่ก่ียวข้องกับวำระกำรประชมุแต่อย่ำงใด

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้หนังสอืนัดประชมุผู้ถือหุน้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
ได้มีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมไว้เป็นเร่ือง ๆ อย่ำงชัดเจน  
มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ
และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อ ตลท. และเผยแพร่บน  
website ของบริษัทอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชมุ ซ่ึงหนังสอื
นัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรที่เก่ียวข้องได้จัดท�ำเป็นภำษำ
องักฤษทัง้ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภำษำไทย

หลักปฏิบัติ 8.2 
การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ 
สถำนที ่และวำระกำรประชมุ โดยมีค�ำชีแ้จงและเหตุผลประกอบ 
ในแต่ละวำระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นและ/หรือ 
ในเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม โดยไม่กระท�ำกำรใด ๆ  
ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศ 
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลหนังสอืนัดประชมุ
ผู้ถือหุน้ต้องประกอบด้วย

1. วัน เวลำ และสถำนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. วำระกำรประชุม โดยระบุว่ำเป็นวำระเพ่ือทรำบหรือเพ่ือ
อนุมัติ รวมท้ังแบ่งเป็นเร่ือง ๆ อย่ำงชัดเจน เช่น ในวำระ
ท่ีเก่ียวกับกรรมกำร ได้แยกเร่ืองกำรเลือกต้ังกรรมกำร 
และกำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นแต่ละวำระ

3. วัตถุประสงค์และเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ในแต่ละวำระกำรประชุมท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง

ก. วำระอนุมัติจ่ำยปันผล

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำย 
พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งด 
จ่ำยปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
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ข. วำระแต่งต้ังกรรมกำร

ระบุ ชื่อ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรท�ำงำน จ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไปทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรทีเ่สนอ  
และในกรณีที่เป็นกำรเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำ  
มำด�ำรงต�ำแหน่งอีกคร้ัง ให้ระบุข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุม 
ปีทีผ่่ำนมำ และวันทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรของบริษัท

ค. วำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 

นโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ทกุรูปแบบทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและสทิธิประโยชน์อืน่ ๆ

ง. วำระแต่งต้ังผู้สอบบัญชี

ชือ่ผู้สอบบัญช ีบริษัททีส่งักัด ประสบกำรณ์ท�ำงำน ควำมเป็น
อสิระของผู้สอบบัญช ีค่ำสอบบัญชแีละค่ำบริกำรอืน่

4. หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด

5. ข้อมูลประกอบกำรประชุมอ่ืน ๆ เช่น ข้ันตอนกำรออกเสียง
ลงคะแนน กำรนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้น 
แต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมกำร
อิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น เอกสำร 
ท่ีผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้ำประชุมเอกสำรประกอบกำร
มอบฉันทะ และแผนท่ีของสถำนท่ีจัดประชุม เป็นต้น

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลให้กำรด�ำเนินกำรในวันประชมุผู้ถือหุน้ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอื้อ 
ให้ผู้ถือหุน้สำมำรถใช้สทิธิของตน 

กำรก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีป่ระชมุ ได้ค�ำนึงถึงควำมสะดวก
ในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลำกำรประชุม 
ที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย และสถำนที่จัดประชุม 
ทีส่ะดวกต่อกำรเดนิทำง  มีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและเพยีงพอ
เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สำมำรถเดนิทำงเข้ำร่วมกำรประชมุได้อย่ำงสะดวก

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดแูลไม่ให้มีกำรกระท�ำใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ�ำกัด 
โอกำสกำรเข้ำประชมุ หรือสร้ำงภำระให้ผู้ถือหุน้จนเกินควร และ
ได้ดูแลให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
อีกทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะ 
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.siamcitycement.com) เพื่อให ้
ผู้ถือหุน้มีทำงเลอืกและได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกจำกบริษัทฯ 
ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถเข้ำประชมุได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ก�ำหนดให้

ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉนัทะต้องน�ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตน
เกินกว่ำที่ก�ำหนดไว้ ในแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนก�ำกับดูแล 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในกำรมอบฉนัทะด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ สำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอืน่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุน้ใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
และเสนอชือ่กรรมกำรอสิระมำกกว่ำ 1 คน เพือ่เป็นทำงเลอืกใน
กำรมอบฉนัทะของผู้ถือหุน้   

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัทมนีโยบำยในกำรสนับสนนุและ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน 
เข้ำร่วมประชมุ จงึได้จดัให้มีกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริษัทฯ  
กับผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันและ/หรือคัสโตเดียน (custodian) 
ที่เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ ้นให้นักลงทุนต่ำงประเทศในกำร 
ตรวจสอบรำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น และเอกสำรประกอบกำรมอบ
ฉนัทะก่อนกำรประชมุ เพือ่ลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำร 
ในวันประชมุ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้กับ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์และ 
ระบบ Barcode มำใช้ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ถือหุน้ กำรนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท�ำได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ และเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุน้
ได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอย่ำงเต็มที่ 

ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ดูแล
ให้กำรประชมุให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง และ
ข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลำส�ำหรับแต่ละวำระกำรประชุม 
ทีก่�ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชมุอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นและต้ังค�ำถำมต่อที่ประชุมในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้

เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สำมำรถร่วมตัดสนิใจในเร่ืองส�ำคญัได้ กรรมกำร
ในฐำนะผู้เข้ำร่วมประชุมและในฐำนะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุน 
กำรเพิม่วำระกำรประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น 
โดยเฉพำะวำระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูล
ก่อนตัดสนิใจ 

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรทกุคน รวมทัง้คณะผู้บริหำร 
และกรรมกำรบริษัทย่อยทีเ่ก่ียวข้อง เข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุน้ทกุคร้ัง  
เพือ่ให้ผู้ถือหุน้สำมำรถซักถำมในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องได้ 

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและมีกลไกที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ก่อนเร่ิมกำรประชุม ประธำนมอบหมำยให้
เลขำนุกำรบริษัท แจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ ้นที่เข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหลักเกณฑ์และ 
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วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง  
ให้ที่ประชุมทรำบ รวมทั้งกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสม 
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
และในรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุน้ได้มีกำรบันทกึค�ำถำมค�ำตอบ
และผลคะแนนในแต่วำระว่ำมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้ำน และ
งดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงมีกำรบันทึกรำยชื่อกรรมกำร 
ผู้เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรทีล่ำประชมุด้วย

ก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำนเปิดให้ผู้ถือหุ้น 
แสดงควำมคิดเห็น ให ้ค�ำแนะน�ำ หรือซักถำม ประธำน 
คณะกรรมกำรและสมำชิกคณะผู ้บริหำรที่ เ ก่ียวข ้องเป ็น 
ผู ้ตอบค�ำถำม พิจำรณำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก 
ผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินกำรต่อไปตำมเหมำะสม 

ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมได้จัดให ้
มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำร 
แต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งต้ังกรรมกำร  
กำรลงคะแนนเสยีงด�ำเนินตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ผู้ถือหุน้ 
มีอิสระในกำรอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว ้นกำรออกเสียง 
ในแต่ละเร่ืองของวำระ ในกรณีปกติถือตำมคะแนนเสียงข้ำง
มำกของผู้ถือหุน้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุและออกเสยีง หน่ึงหุน้นับเป็น 
หน่ึงเสยีง ในกรณทีีนั่บคะแนนได้เท่ำกัน ประธำนทีป่ระชมุมีสทิธิ
ออกเสยีงชีข้ำด 

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
ในวำระที่ส�ำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุ และเปิดเผยผลกำร
ลงคะแนนทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวำระ 
ให้ทีป่ระชมุทรำบพร้อมทัง้บันทกึไว้ในรำยงำน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้กำรเปิดเผยมติที่ประชุมและ 
กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ 
ครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ แยกประเภท
คะแนนเสยีงเป็น “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง”  
โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 
วันเดยีวกัน ภำยหลงัจำกกำรประชมุผู้ถือหุน้เสร็จสิน้

รำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นมีกำรบันทึกกำรชี้แจงขั้นตอน 
กำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ 
ก่อนด�ำเนินกำรประชุม รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้น 
ต้ังประเด็น หรือซักถำม มีกำรบันทึกค�ำถำมค�ำตอบ และ 
ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้ำน  
และงดออกเสียงอย่ำงไร รวมทั้งมีกำรบันทึกรำยชื่อกรรมกำร 
ผู้เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรทีล่ำประชมุด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้กำรจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำร
ประชมุผู้ถือหุน้ให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน 

นับจำกวันประชมุผู้ถือหุน้ โดยดแูลให้รำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุน้
บันทกึข้อมูลอย่ำงน้อยดงัต่อไปน้ี

1. รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำประชุม และสัดส่วน
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม

2. วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผล 
กำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)  
ของแต่ละวำระ

3. ประเด็นค�ำถำมและค�ำตอบในท่ีประชุม รวมท้ังช่ือ - นำมสกุล
ของผู้ถำมและผู้ตอบ

8. การปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ในเร่ืองอ่ืน ๆ 

กำรปฏิบัติตำมหลักก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ ในเร่ือง 
กำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
อย่ำงเท่ำเทยีมกัน บทบำทของผู้มีส่วนได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมูล
และควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร มีดงัน้ี

1. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้ 
หรือกำรถือหุ้นแบบปิรำมิดในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้ำง
แบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะท่ี 
อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

2. บริษัทมีหุ้น free float เกินกว่ำร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้ว 
ท้ังหมด

3. บริษัทฯ เปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร 
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ�ำปีทุกปี และคณะ
กรรมกำรของบริษัทไม่มีกำรถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 
ของหุ้นท่ีออกแล้วท้ังหมด

4. คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้ำง
ผู้ถือหุ้นอย่ำงโปร่งใสโดยแจกแจงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีท�ำให้ทรำบถึงผู้ถือหุ้น 
ท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ ได้อย่ำงชัดเจน 
อีกท้ังมีกำรเปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร 
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ�ำปีทุกปี  

5. ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือคืนหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ละเลย 
ต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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6. บริษัทฯ ไม่มีกำรกีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกัน

7. บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อกำรเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น  
(Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน

8. ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสำมัญ ในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 
หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

9. ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่มีรำยกำรท่ีเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย

10. ในปีท่ีผ่ำนมำ ไม่เคยเกิดกรณีท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
ของบริษัทมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน

11. ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือหลักเกณฑ์ 
กำรซ้ือขำยสินทรัพย์

12. บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
เป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนประจ�ำปี โดยมีกำรเปิดเผย  
GRI Index

13. แนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

1) คณะกรรมกำรบริษัทได้ดูแลให้มีกำรก�ำหนดนโยบำย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับควำมปลอดภัย และสุขภำพ
อนำมัยในสถำนท่ีท�ำงำน และเปิดเผยสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำนหรืออัตรำกำรเจ็บป่วย
จำกกำรท�ำงำนอย่ำงสม่�ำเสมอ

2) กำรก�ำหนดวิธีกำรและแนวปฏิบัติในกำรไม่ละเมิด 
ต่อเจ้ำหน้ี

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อภำระควำม 
รับผิดชอบที่มีต่อเจ้ำหน้ีทุกกลุ ่ม บริษัทฯ ยึดม่ัน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพือ่สร้ำงควำมเชือ่ถือ และเป็นธรรม 
ให้แก่เจ้ำหน้ี โดยมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อ 
เจ้ำหน้ี ดงัน้ี 

2.1) ปฏิบัติตำมพันธะสัญญำ และเง่ือนไขกำรช�ำระ 
หน้ีต่ำง ๆ  ท่ีตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด และครบถ้วน  
ท้ังในแง่กำรช�ำระคืนเงินกู้ และดอกเบ้ียตำม
ก�ำหนดเวลำ ดูแลหลักทรัพย์ค้�ำประกัน รวมถึง
ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน

2.2) บริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงท่ีเหมำะสม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ีม่ันใจในฐำนะกำรเงิน และควำม
สำมำรถในกำรช�ำระหน้ีท่ีดีของบริษัทฯ 

2.3) หำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไข 
ข้อหน่ึงข้อใดได้ หรือตำมท่ีตกลงไว้ บริษัทฯ  
จะแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบล่วงหน้ำโดยไม่ปกปิด 
ข้อเท็จจริง เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง 
แก้ไขปัญหำ

3) กำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำของบุคคลอื่น โดยมีนโยบำยให้กรรมกำร  
ผู้บริหำร พนักงำนและบุคคลอื่นใดที่กระท�ำกำรในนำม 
ของบริษัทฯ เคำรพและปกป้อง และหลกีเลีย่งกำรล่วงละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน 
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระท�ำกำร 
ในนำมของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแล
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
ทั้งน้ี ตำมที่ก�ำหนดไว้ ในหลักในกำรปฏิบัติ “จรรยำบรรณ 
ทำงธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงก�ำหนดไว้ ในนโยบำย 
ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น นโยบำยกำรใช้งำนทรัพย์สนิด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม นโยบำยกำรจ�ำแนกชัน้ควำมลบั
และจดักำรข้อมูล เป็นต้น

14. ตัวช้ีวัดผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทท่ีไม่ใช่กำรเงิน

เพื่อให้ลูกคำ้เกิดควำมม่ันใจและได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด
ในบริกำร บริษัทฯ จดัให้มีศนูย์บริกำรอนิทรีที่ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับสนิค้ำและบริกำร รวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำเก่ียวกับ 
วิธีกำรแก้ปัญหำ กำรบริกำรหลังกำรขำย รวมถึงรับ 
ข้อร้องเรียนต่ำง ๆ เม่ือเกิดปัญหำ และจดัให้มีกระบวนกำร
บริหำรจดักำรเพือ่สร้ำงสมัพนัธ์ทีด่กัีบลกูค้ำ คอืจดัให้มีกำร
ส�ำรวจวัดผลของคุณภำพบริกำรต่อควำมผูกพันระยะยำว
ของลกูค้ำ (Net Promoter Score, NPS) เพือ่น�ำมำปรับปรุง
กำรท�ำงำนและกำรให้บริกำรเพื่อยกระดับควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำให้สูงขึ้น และควำมรู้สึกโดยรวมว่ำจะสนับสนุน 
บริษัทฯ ต่อไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้ำของบริษัทฯ  
จึงม่ันใจได้ว่ำ กำรบริกำรหลังกำรขำย กำรดูแลใกล้ชิด 
ต่อคุณภำพสินค้ำ ท�ำให้สินค้ำของบริษัทฯ เข้ำไปอยู่ในใจ 
ของลูกค้ำ จนเกิดควำมภักดีต่อตรำสินค้ำของบริษัทฯ  
จำกระดับกำรเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter  
Score, NPS) ของปี 2560 ซ่ึงรักษำระดบัทีด่ไีว้อย่ำงต่อเน่ือง
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การพัฒนาอย่างยัง่ยนื  
      และความรับผิดชอบต่อสังคม   



การพัฒนาอย่างยัง่ยนื  
      และความรับผิดชอบต่อสังคม   

สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา



อินทรีท�าดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ตระหนักและใส่ใจในความ 
รบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) เพ่ือมุ่งที่จะ 
สร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพันทีด่ี 
กับผู ้มีส ่วนได้เสียส�าคัญทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยได ้น ้อมน�าค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมาเป็นแนวทางในการปฏบัิตแิละยดึมัน่ทีจ่ะ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธานของพระองค์ที่จะเห็นประเทศไทยมีความเจริญ
รุ่งเรือง พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีความ
ผาสุกสวัสดี โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  
กเ็ป็นองค์กรหนึง่ทีน้่อมน�าแนวทางค�าสอนและพระราชด�าริมาปรับ
ใช้ในการท�าโครงการต่าง ๆ  เพ่ือสงัคม รวมถึงกจิกรรมขององค์กร  
ทีแ่สดงถึงความจงรกัภกัดีและส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณทีม่ต่ีอ
ปวงชนชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้

โดยในปีพทุธศกัราช 2549 เน่ืองในวโรกาสทีท่รงครองราชย์ครบ  
60 พรรษา บริษัทฯ ได้จดัสร้างซุ้มเฉลมิพระเกียรติ “เทพเทวก�ำเนิด”  
ขึ้ นบนถนนราชด� า เ นิน โดยมีภาพพระราชประ วั ติและ 
พระราชกรณียกิจที่ส� าคัญของพระองค ์แสดงอยู ่บนซุ ้ม 
นอกเหนือจากศิลปะปูนปั้นชั้นสูงเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมา

ได้ชืน่ชมพระบารมี ต่อมาในปี 2550 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการ  
“๘๐ พรรษำ ๘๘๐ ฝำย อินทรีสร้ำงถวำยในหลวง หรือ INSEE 
Check Dam” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยการสร้าง
ฝายตามแนวพระราชด�าริร่วมกับมูลนิธิชยัพฒันา โดยบริษัทฯ ได้
สนับสนุนการสร้างฝายผ่านทางมูลนิธิชยัพฒันา เป็นเวลาสามปี  
รวม 27 ล้านบาท ซ่ึงรวมทัง้หมดแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างฝาย
ไปได้ทั้งหมดกว่า 50,000 ฝาย ในพื้นที่ต้นน�้าเขตภาคเหนือ 
เป็นหลกัผ่านการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

ปูนอินทรียังได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ด้วยการน�าความรู้ความสามารถทางธุรกิจผสานกับ 
องค์ความรู้ของมูลนิธิฯ และหน่วยงานต่างๆ ด�าเนินโครงการ 
เพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ให้เติบโตอย่างสมดุล ม่ันคง 
และยั่งยืน หน่ึงในโครงการดังกล่าว คือ โครงกำรโรงเรียน 
สีเขยีว หรอื Green School ทีบ่ริษัทฯ   ริเร่ิมต้ังแต่ปี 2553 โดยต้ังใจ 
จะขยายโอกาสทางการเรียนสูช่มุชนชายแดน ควบคูก่บัการร่วม
สร้างการเติบโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนืให้กับชมุชน ซ่ึงปัจจบัุนได้
สร้างอาคารโรงเรียนสเีขยีวไปแล้วกว่า 30 แห่ง และมีนักเรียนใน
พืน้ทีห่่างไกลได้รับประโยชน์มากกว่า 50,000 คน
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และเน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัสร้างสวน
สาธารณะเพือ่เฉลมิพระเกียรติ ทีต่�าบลทบักวาง อ�าเภอแก่งคอย 
จงัหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการ “Green Park by INSEE” เพือ่
เป็นพื้นที่สีเขียวของชุมชนและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจร 
ได้ใช้ประโยชน์ โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ ว่า “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ” 
ภายในสวนจะมีอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมภาพพระบรม
สาทิสลักษณ์สูง 5 เมตร ประดิษฐานอยู่ด้านใน ซึ่งถูกจัดเป็น 
หอนิทรรศการแสดงภาพพระราชกรณียกิจ นอกจากน้ัน ยังมี 
ร้านค้าของชมุชน ร้านภัทรพฒัน์ของมูลนิธิชยัพฒันา และมีกังหนัน�า้ 
ชัยพัฒนาซ่ึงเป็นสิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและ
พระราชด�าริของพระองค์อยู่ภายในสวนให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้
ส�าหรับเยาวชนและประชาชนทัว่ไปอกีด้วย 

นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยังไดร้ิเริม่โครงการ “ถังน�้ำชุมชนเพ่ือโลก
สีเขียว หรือ Green Water Tank” เพื่อร่วมเทอดพระเกียรติ 
ในพระราชวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
โดยสร้างถังน�า้ดนิซีเมนต์กว้าง 3.5 เมตร สงู 3 เมตร จ�านวนปีละ 
84 ถัง เป็นระยะเวลาสามปีร่วมกับมูลนิธิชยัพฒันา โดยสนับสนุน
งบประมาณรวมสามปีเป็นเงินเก้าล้านบาทและปูนซีเมนต์ 900 ตัน  
เพื่อสร้างถังน�้าให้กับชุมชนที่ขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้และน�้า 
เพื่อท�าการเกษตรในหน้าแล้งได้ทั้งสิ้น 252 ถัง ซึ่งทั้งหมด 
ถูกสร้างโดยชุมชน โดยที่โครงการได้ให้ความรู้และสอนวิธีการ
สร้างรวมทั้งให้งบประมาณ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ให้ชุมชน 
คดิเป็นท�าเป็น ถือเป็นการให้ทีย่ัง่ยนืตามแนวพระราชด�าริ

หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระองค์ เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 
2559 ยังความโศกเศร ้าเสียใจมายังประชาชนชาวไทย 
ทัง้ประเทศ เช่นเดยีวกันกับพนักงานครอบครัวอนิทรีทกุคน โดย
ครอบครัวอนิทรีทกุคนได้ใช้เป็นพลงัเพือ่สบืสานพระราชปณธิาน 
ของพระองค์ เดนิหน้าท�าความดเีพือ่สงัคมในกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ 
กิจกรรม “อินทรีท�ำดี ถวำยเป็นพระรำชกุศล” โดยพนักงาน
ครอบครัวอินทรีกว่า 150 คน ร่วมกันแจกจ่ายน�้าผลไม้ พัด  

ผ้าเยน็ ยาดม ยาหม่อง และอืน่ ๆ  ให้แก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาร่วม
สกัการะพระบรมศพ ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท และเก็บขยะ 
รอบสนามหลวง เพื่อรักษาบรรยากาศให้สวยงาม ตามมาด้วย
กิจกรรม “ห่วงใย...ใส่ใจอนำคต” โดยร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ�าจังหวัดเชียงราย และโครงการ 7 สี  
ช่วยชาวบ้าน ในการตรวจสขุภาพให้ชมุชน ณ ศนูย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านห้วยน�้ากืน) อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งควำม
ภักดี” ในวันที ่22 พฤศจกิายน 2559 ตามประกาศของรัฐบาล  
โดยพนักงานครอบครัวอินทรี ได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพือ่แสดงความจงรักภกัดี 
และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถัดมาได้จัดกิจกรรม  
“พอเพียงเพ่ือพ่อ” ในวันครบรอบพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ปัญญาสมวาร (ครบ 50 วนั) โดยน�าขา้วเปลอืกจ�านวนสองตัน  
ไปมอบให้กับส�านักปลดัส�านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเป็นจติอาสา
บรรจุข้าวเปลือกที่ระลึก ส�าหรับมอบให้ประชาชนที่เดินทางมา 
สกัการะพระบรมศพ ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท รวมทัง้ร่วมเป็น 
เจ้าภาพบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ส่วนกิจกรรมล่าสุดเพื่อพ่อคือ  
“๙๙๙ ต้นดำวเรือง อินทรีร่วมใจ ปลกูถวำยพ่อหลวง” ด้วยการ 
ให้พนักงานร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี  
และน้อมส�านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในพื้นที่
ส�านักงานใหญ่และโรงงานทกุแห่งให้บานสะพร่ังด้วยดอกดาวเรือง 
แห่งความภกัดโีดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันน้ี ถึงแม้พระองค์จะจากไป แต่กลุ ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวง และพนักงานทกุคนจะยงัคงยดึม่ันในแนวทางค�าสอน  
และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ที่อยากให้
ประเทศไทยรุ่งเรือง มีความผาสกุ เราจะด�าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกับ 
การร่วมรับผิดชอบดูแลสังคม และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ 
ประโยชน์ ให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตาม 
พระบรมราโชวาทและพระราชด� า ริ เพื่ อน ้ อมร� าลึ ก ใน 
พระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นอย่างหาทีส่ดุมิได้ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

119
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)



การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ยดึม่ันในแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื โดยอยูบ่นพืน้ฐานหลกัการธรรมาภบิาล 
ที่ดี ด้วยการมีนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบ 
เพือ่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยีส�าคญัทกุฝ่าย  

โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม ไว้เป็นแนวทางหลกัในการด�าเนินงาน ทัง้หมด 7 ประการ
ส�าคญั ดงัน้ี 

1. ยึดม่ันในหลักการประกอบกิจการท่ีดี 

1. การเคารพในสิทธิมนุษยชน การจ้างงาน และการดูแลพนักงาน
อย่างเป็นธรรม

2. การใส่ใจ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า

3. การใส่ใจในส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน

4. การใส่ใจในชุมชน และการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม

5. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และการรายงานผล

6. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน

การให้ความส�าคัญและการส่งเสริมความ 
ผูกพันกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

บริษัทฯ เชือ่ว่าการได้รับการสนับสนุนทีด่จีากผู้มีส่วนได้เสยีส�าคญั
ถือเป็นรากฐานส�าคญัของการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้ 
มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและสม�่าเสมอ  
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ความคิดเห็น และความผูกพันที่ดีต่อกัน 
อนัจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ดงัต่อไปน้ี 

• รากฐานส�าคัญให้ธุรกิจของบริษัทฯ ด�าเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง 

• ท�าให้ธุรกิจสามารถก�าหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

• ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการท�างาน หรือในการแก้ไขปัญหา

• ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจ และสนับสนุน 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนด และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้เสยี รวมถึงการสือ่สารสร้างความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสยี 
ส�าคัญไว้เป็นแนวทาง และมีการน�าข้อมูล ความเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสยีเหล่าน้ัน มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอ 
โดยสรุปดงัน้ี
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ผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ เป้ำหมำยของบริษัทฯ ช่องทำงกำรสื่อสำร  
หรือแนวทำงกำรสร้ำงควำมผูกพันที่ส�ำคัญ

ลูกค้ำ ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็น 
ส่วนหน่ึงของความส�าเร็จลกูค้า

• การส�ารวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสม่�าเสมอ
• การจัดการประชุมกลุ่มย่อย และการเย่ียมเยียนลูกค้าอย่าง

สม่�าเสมอ
• การพัฒนาช่องทางการส่ือสาร การท�าธุรกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

และสังคมอยู่เสมอ

พนักงำน ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภยัทีด่ีในการท�างาน รวมถึง 
ความเป็นอยู ่ที่ดี ตลอดจนโอกาส 
ในการพฒันาความก้าวหน้าในการท�างาน

• การพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น�า ใส่ใจดูแลพนักงาน
• การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการส่ือสารแบบสองทางในองค์กร
• พัฒนาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�างาน
• ส�ารวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจ�า

ชุมชน ด�า เ นินงานด ้านความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชนทั้ง CSR-In Process คือ
การป้องกันหรือลดผลกระทบจาก
การด�าเนินงานที่มีต่อชุมชนรวมถึง  
การท�าโครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่าง ๆ ของชุมชน หรือ 
ที่เรียกว่า CSR-After Process อย่าง
ต่อเน่ือง

• การส�ารวจความคิดเห็นชุมชนอย่างเป็นทางการเป็นประจ�า
• การพัฒนาช่องทางส่ือสาร ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• การเปิดให้ผู้น�าชุมชน และประชาชนเข้าเย่ียมชมโรงาน
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  และ

การบริหารโครงการส�าคัญตามแนวทาง Social Engagement 
Scorecard

• การจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนคณะ
กรรมการท่ีปรึกษา (Advisory Panel) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
กับชุมชน

ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร ส่งเสริมความร่วมมือ และให้การ
สนับสนุนที่ดีต่อกัน เพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้า 
เติบโตไปด้วยกัน

• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ 
(Supplier Code of Conduct)

• การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างย่ังยืน และการน�าไปปฏิบัติ 
(Sustainable Procurement & Guidelines)

• การจัดประชุมเพ่ือการส่ือสารท่ีดี และการฝึกอบรมพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ

• การสนับสนุนการจัดต้ังชมรมอินทรีโลจิสติกส์หัวใจสีเขียว

ผู้ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมไปกับการเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ยนืให้กับองค์กร

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การส่ือสาร และการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม CSR หรือด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  อย่างสม่�าเสมอ

ภำครำชกำร 
และองค์กรภำยนอก

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้
ความร่วมมือกับทางราชการ ตลอดจน 
มองหาโอกาสในการมีส่วนร่วม ให้การ
สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อสงัคมและประเทศชาติ

• ศึกษากฎหมาย และการด�าเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย

• การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับทางราชการ 
พร้อมกับการให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนาต่าง ๆ

• การมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือด�าเนินโครงการเพ่ือสังคม ประเทศชาติ 
ของทางราชการ หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา

สื่อมวลชน เพือ่ให้สือ่มวลชนต่าง ๆ มีความเข้าใจ 
ที่ดีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
รวมถึงนโยบายและโครงการส�าคญัต่าง ๆ   
ท�าให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียและ
สงัคมโดยทัว่ไป

• การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และความก้าวหน้า
ในโครงการส�าคัญต่าง ๆ ให้กับส่ือมวลชนอย่างสม่�าเสมอ

• การเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนเข้าพบผู้บริหาร เย่ียมชมโรงงาน รวมถึง 
การท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม และส่ิงแวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ยดึม่ันปฏบัิติตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดย 
ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ส�าคัญ โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญด้านการส่งเสริม 
ธรรมาภบิาลในช่วงปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 

ผลการประเมนิมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการ ระดับ “ดีเลศิ”

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก�ากับ 
ดูแลกิจการ ระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั ถือเป็นเร่ืองทีบ่ริษัทฯ 
มุ่งม่ันเพื่อจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การก�ากับดูแลที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 
การเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนั หรือ CAC (Collective Action Coalition  
against corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีผลต้ังแต่วันที่  
18 สงิหาคม 2560 เป็นระยะเวลาสามปี

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค  
(Code of Business Conduct) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการบังคบัใช้แนวทางปฏบัิติในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณสูร่ะดบัภมิูภาค จากประเทศไทย
ไปสู่บริษัทย่อยสี่บริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศศรีลังกา 
เวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย โดยคู่มือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ จะให้แนวทางพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 
จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส�าหรับพนักงานทุกระดับชั้น 
ในการท�างาน และท�าให้ม่ันใจว่าพนักงานของเราจะปฏบัิติหน้าที่
อย่างซ่ือสตัย์และสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสู่ระดับภูมิภาค  
(INSEE Speak Up Line)

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส ที่เรียกว่า INSEE Speak Up Line ให้ครอบคลุม 
ทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงด�าเนินกิจการอยู่ 
โดยช่องทางการรายงานน้ี มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ป็นมืออาชพีและเป็นอสิระ ทัง้น้ี INSEE Speak Up  
Line ยังช่วยเน้นย�้าถึงคุณค่าของ “การท�าสิ่งที่ถูกต้อง” และ
สร้างวัฒนธรรมในการรายงาน เม่ือพบพฤติกรรมทีผิ่ดกฎหมาย 
และการกระท�าที่ไม่เป็นที่ยอมรับตามที่ระบุไว้ ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

การอบรมความรู้เรื่องหลักการควบคุม และก�ากับดูแล 
(Compliance Training) 

จัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Training Program) ส�าหรับผู้บริหารรวมถึง
หัวหน้างานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการ 
ละเมิดกฎหมายกว่า 229 ท่าน ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงในประเทศไทยในหลายหลักสูตร เช่น การเป็นผู้น�า
ด้านการควบคุมก�ากับดูแล แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ภายในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้หัวหน้างานรวมถึง 
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนตามหลักจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลทีด่ี 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management)

บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
เพือ่ทบทวน พฒันาการจดัการงานด้านน้ีให้เป็นมาตรฐานสากล  
และเตรียมความพร้อมพนักงานทุกฝ่าย ให้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ 
คงความต่อเน่ืองในการน�าส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้า  
ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงที่ดีขององค์กร สวัสดิภาพ  
และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้มี 
ส่วนได้เสยีส�าคญัขององค์กร
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โครงการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
และส่งเสริมความผกูพันกบัชมุชนทีส่�าคัญ

บริษัทฯ มีการด�าเนินกิจกรรม หรือโครงการด้านความรับผิดชอบ 
ต ่อสังคมเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของสังคมและชุมชน  
หลายโครงการส�าคัญ ภายใต้แนวคิด “เพ่ือโลกน่ำอยู่ คู่หัวใจ
สีเขียว” (Green Heart) โดยโครงการส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
โครงการระยะยาวต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนทั้งในระดับ
ประเทศ และระดบัชมุชนทีห่น่วยผลติทีบ่ริษัทฯ ต้ังอยู่

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศ 
(CSR at Large)

• โครงกำรโรงเรยีนสีเขยีว 
(Green School)

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีทีแ่ปดซึง่พฒันาสูแ่นวคดิ 
“โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ” ที่มุ ่งเน้นการส่งเสริม 
ด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสดจ็ฯ มาเปิดศนูย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน�้ากืน) ต�าบลวาวี  
อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นอาคารเรียน 
แห่งที ่30 ตามโครงการโรงเรียนสเีขยีว ซ่ึงช่วยส่งเสริมโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกว่า 300 ครอบครัว 
ของชนเผ่าอาข่าที่อาศัยอยู ่ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  
โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ด�าเนินโครงการน้ี ได้มีเด็ก 
และเยาวชนกว่า 50,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
โรงเรียนสเีขยีวของบริษัทฯ

• โครงกำรชมุชนต้นแบบเพ่ือโลกสีเขยีว  
(Green Community)

บริษัทฯ ด�าเนินโครงการโดยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พึ่ งพาตนเองได ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นศนูย์เรียนรู้ของชมุชนอืน่ต่อไป โดยมีชมุชนเป้าหมายคอื 
บ้านดอยลาน อ�าเภอเมือง จงัหวัดเชยีงราย กิจกรรมต่าง ๆ 
เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คอื ด้านการเกษตรและเลีย้งสตัว์ ด้านการฝึกอาชพี และด้าน 
สิง่แวดล้อม โดยมีการสร้างศนูย์เรียนรู้ชมุชน “อินทรพัีฒนำ” 
เพือ่ให้ความรู้เก่ียวกับการจดั การขยะ การสร้างฝาย การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ และการฝึกอาชีพการท�าบล็อกประสาน
และถังน�า้ดนิซีเมนต์ เป็นต้น

• โครงกำร “อินทรห่ีวงใย...ปลอดภัยไปด้วยกัน”  
(INSEE Safer Together)

การอบรมเชงิปฏบัิติการเพือ่ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการท�างานให้กับช่างฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดต่าง ๆ จ�านวน 10 แห่ง  
ซ่ึงรวมได้มีการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 1,600 คน ภายในปี 2560

• โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
ช่ำงก่อสร้ำง สำขำงำนปูนและงำนคอนกรีตในระดับภูมิภำค 
และระดับประเทศ

เป็นโครงการที่ปูนอินทรี ให้การสนับสนุนต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ืองมามากกว่า 20 ปี  
เพือ่ส่งเสริมและพฒันาทกัษะฝีมือ ตลอดจนสร้างประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาอาชีวะสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ในด้าน 
ทกัษะงานปูน และทกัษะงานคอนกรีต ก่อนทีจ่ะจบการศกึษา
และออกไปสูก่ารท�างานจริง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งอุปกรณ์ และของรางวัลต่าง ๆ รวมมูลค่าประมาณ  
800,000 บาท เพือ่ใช้ในการจดัการแข่งขนัประจ�าปีการศกึษา 
2560 ทัง้ในระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับท้องถิ่น  
หรือชุมชนโดยรอบหน่วยผลิต (Community Relations)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึง 
การให้ความส�าคญักับการสร้างความผูกพนัทีด่กัีบชมุชนโดยรอบ
ทีห่น่วยผลติของบริษัทฯ ต้ังอยู ่ โดยมุ่งเน้นการด�าเนินโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุน
พัฒนาการของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่น่ายินดีว่า  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
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โรงงานของบริษัทฯ ทัง้สามโรงงานทีจ่งัหวัดสระบุรี ได้รับรางวัล  
CSR-DIW Continuous Award 2017 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ันโรงงาน 
อินทรีมอร์ต้าร์ โรงงานอินทรี อีโคไซเคิล ทั้งสองแห่ง คือทั้ง
ที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรี ยังได้รับรางวัล CSR-DIW  
Award 2017 นับเป็นความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ทีส่�าคญัของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการหลักที่ด�าเนินการกับชุมชน 
โดยรอบโรงงานในเขตอ�าเภอแก่งคอย และอ�าเภอมวกเหล็ก  
จงัหวัดสระบุรี ภายใต้หลกัการมีส่วนร่วมทีส่�าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

• สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ (INSEE 
Green Park) บริษัทฯ ได้จัดสร้างสวนม่ิงมงคลฯ ขึ้น บน 
พื้นที่ดินของบริษัทฯ ติดกับถนนมิตรภาพ อ�าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึง
ปรัชญาส�าคัญในการการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใส่ใจ 
ถึงเร่ืองชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ปัจจบัุนสวนม่ิงมงคลฯ 
ได้ช่วยสร้างคุณค่าให้กับประชาชนในท้องถ่ินในการน�าสินค้า  
OTOP มาจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นสวนสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้ออกก�าลังกายและท�ากิจกรรมสันทนาการ
ต่าง ๆ เป็นจุดพักรถให้กับประชาชนที่เดินทาง ตลอดจน 
เป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ถือเป็นห้องเรียนสเีขยีวทีช่่วยให้ความรู้ และส่งเสริมจติส�านึก
รักษ์สิง่แวดล้อมให้กบัประชาชน และเยาวชนทัว่ไป 

• โครงกำรหมู่บ้ำนสีเขียว ต�ำบลทับกวำง (INSEE Green  
Village) เป็นการด�าเนินงานต่อยอดโครงการทีไ่ด้ด�าเนินการ
มาต้ังแต่ปี 2554 จากความต้องการของประชาชนและผู้น�า 
ที่ต้องการพัฒนาเพื่อน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยได้มีการ 
ขยายผลโครงการภายใต ้บ ริบทและความต ้องการ 
ของหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมประกอบด้วยการ
อบรมให้ความรู้ “สีเขียว” การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  
การจัดการระบบน�้าดื่มน�้าใช้ การคัดแยกขยะและจัดต้ัง
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน เป็นต้น นอกจากน้ียังสนับสนุนให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้านมากขึ้น

• โครงกำรอินทรค่ีำยเยำวชนทบักวำง โครงการพฒันาเยาวชน
เร่ิมต้นในปลายปี 2556 โดยปูนซีเมนต์นครหลวงเปิดโครงการ
ค่ายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทับกวางและสร้าง
จิตส�านึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท�ากิจกรรม
สีเขียว ค่ายเยาวชนเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการริเร่ิม
สิ่งใหม่ ๆ ของปูนซีเมนต์นครหลวงในการรณรงค์ปลูกฝัง 
ให้เยาวชนท้องถ่ินร่วมกันพัฒนา และเป็นคนดีต่อสังคม  
โดยเยาวชนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการมีอายรุะหว่าง 13 - 20 ปี 
การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปอย่างต่อเน่ืองภายใต้
การสนับสนุนของผู้น�าท้องถ่ิน

• กองทุนพัฒนำชุมชนและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ต�ำบลทับกวำง 
บมจ. ปูนซเีมนต์นครหลวง (กพปน) เป็นกองทนุทีจ่ดัต้ังขึน้
และด�าเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการ
ภาคประชาชนทีม่าจากการเลอืกต้ัง เพือ่เข้ามาบริหารจดัการ
เงินกองทุนพัฒนาชุมชนในเขตต�าบลทับกวาง ที่บริษัทฯ  
จัดสนับสนุนให้รายปี กรรมการกองทุนที่ได้รับการเลือกต้ัง
มาจากแต่ละหมู่บ้าน จะท�าหน้าที่ในการประสานงาน จัดท�า
ประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาชุมชน  
โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและจาก บมจ. ปูนซีเมนต์
นครหลวง เข้าร่วมด้วย

• โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  
เช่น กำรปรับปรุงอำคำรเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ระบบ 
น�้ำดื่มน�้ำใช้ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่าน้ี จะเน้น 
การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานระหว่างภาคประชาชน  
กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีอาสา”  
ซ่ึงจะมีการวางแผนและการท�างานร่วมกันทั้งประชาชน  
ผู้น�าชมุชน และพนักงานของปูนอนิทรี

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปลูกฝังแนวความคิด 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ผู้น�าชุมชน ตลอดจน 
หน่วยงานราชการหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกัน 
สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืนต่อ
ไปซ่ึงเป็นไปตามพนัธสญัญาข้อหน่ึงของบริษัทฯ คอื “ห่วงใย...
ใส่ใจอนาคต”

124
รายงานประจ�าปี 2560



แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื  
(SD Roadmap)

บริษัทฯ ได้ศึกษาประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และ
พิจารณาถึงความคาดหวังส�าคัญต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อธุรกิจของเรา และน�าข้อมูลมาก�าหนดหัวข้อด้านความยั่งยืน 
ทีเ่ราจะมุ่งเน้น ได้ทัง้หมด 6 หวัข้อ และก�าหนดเป้าหมายระยะยาว
ทีท้่าทายไว้ในช่วงปี 2552  ถึงปี 2563 

โดยแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 6 หัวข้อที่ก�าหนดขึ้นน้ัน   
บริษัทฯ มีความต้ังใจที่จะสร้างคุณค่ากับชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และถือเป็นการ
แสดงออกส�าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต้ังแต่ ใน
กระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทีเ่รียกว่า CSR-In Process

โดยภาพรวมการด�าเนินงานตามแผนการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีผ่่านมา   
มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวก  แต่พบว่าบางหัวข้อมี
ความท้าทายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอกทีย่ากต่อ
การควบคมุ ท�าให้  บริษัทฯ มีความท้าทายอย่างมากในการทีจ่ะ
ท�าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดในบางหัวข้อ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ เชือ่ม่ันว่า การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นการดนิทางทีไ่ม่สิน้สดุ 
ต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

สรุปความก้าวหน้าของแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ

ปี 2560 ทีผ่่านมา ผลงานการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่อากาศ ยังไม่สามารถลดได้ตามที่คาดหวัง  โดยมีอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 722 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ 
ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของตลาด
ปูนซีเมนต์ที่เรียกว่า OPC Cement ซ่ึงมีอัตราส่วนผสมของ
ปูนเม็ด (% Clinker Factor) ที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้พยายามที่จะเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิงทดแทน  
(Alternative fuels) ให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศให้น้อยลงได้อกีทางหน่ึง

โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
อากาศ ต้ังแต่ปีฐาน 2550 ทีผ่่านมา บริษัทฯ สามารถลดได้แล้ว 28 
กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 3.7  ซ่ึงยงัห่างจาก
เป้าหมายทีต้่องการให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุ่งม่ัน และใส่ใจในเร่ืองน้ีต่อไปด้วยการศกึษา
วิจัยการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ต�า่ และพยายามติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในเร่ืองน้ีกับเครือข่าย
ในระดบัสากล

 การส่งเสริมจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้แนวคิด “โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว” หรือ Green Heart  
บริษัทฯ ได้ริเร่ิม และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างจติส�านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน  ชุมชน ลูกค้า และคู่ค้า มาต้ังแต่ปี 2552 ภายใต้
กิจกรรมสเีขยีวต่าง ๆ   เช่น โรงงานสเีขยีว หมู่บ้านสเีขยีว ธนาคาร 
เพื่อโลกน่าอยู่คู ่หัวใจสีเขียว ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียว ชมรม
พนักงานหวัใจสเีขยีว ชมรมผู้ขนส่งหวัใจสเีขยีว เป็นต้น จนท�าให้ 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 “เครือข่าย 
สเีขยีว” (Green Industry Level 5 – Green Network) ส�าหรับ
ทุกโรงงานผลิตในปี 2557 และได้รับการตรวจประเมินเพื่อ 
ต่ออายมุาตรฐานอตุสาหกรรมระดบั 5 อกีคร้ังในปลายปี 2560  
ที่ผ่านมา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจ และการด�าเนินการ 
ส่งเสริมเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง
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 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

ทกุหน่วยผลติของบริษัทฯ มีการจดัท�าแผนการสร้างความผูกพนั
กับชมุชนเป็นประจ�าทกุปี โดยการด�าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่าง ๆ  อยูบ่นหลกัพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของชมุชน นอกจากน้ัน 
บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการส�ารวจความคดิเหน็ของชมุชน เพือ่รับฟัง
ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาพจิารณา
ก�าหนดแผนงานการสร้างความผูกพันกับชุมชน และโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมต่าง ๆ  ให้มีประสทิธิภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชมุชนมากยิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ท�าการส่งมอบ
โครงการ “ชมุชนต้นแบบเพือ่โลกสเีขยีว” (Green Community)  
ให้กับชุมชนบ้านดอยลาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ซ่ึงโครงการน้ีได้เร่ิมด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2557 เพือ่สร้างชมุชน 
ที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบถ่ายทอด 
ให้กับชมุชนอืน่ ๆ ต่อไป 

 การลดของเสียจากการผลิตท่ีไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

โรงงานผลติปูนซีเมนต์ โรงงานคอนวูด โรงเตรียมเชือ้เพลงิทดแทน 
และหน่วยผลิตของอินทรีอะกรีเกต สามารถบรรลุเป้าหมาย 
น้ีแล้วต้ังแต่ปี 2554 โดยปัจจุบันเรามีความท้าทายอยู่ที่ธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จ เน่ืองจากเศษวัสดคุอนกรีตน้ัน เกิดจากการ
ที่ลูกค้ามีการสั่งซ้ือคอนกรีตในปริมาณที่มากกว่าความต้องการ
ใช้ ท�าให้มีคอนกรีตเหลอืคนืกลบัมาให้บริษัทฯ ต้องบริหารจดัการ
ด้วยแนวคิด 3Rs โดยกลยุทธ์ส�าคัญในปี 2560 ถึงปี 2561  
คือ การติดต้ังเคร่ืองรีไซเคิลคอนกรีตที่เหลือคืนจากลูกค้า  
ซ่ึงปัจจุบันได้ด�าเนินการติดต้ังไปแล้ว 12 หน่วยผลิต ซึ่งพบว่า 
เคร่ืองรีไซเคิลน้ี นอกจากจะช่วยลดปริมาณของเสียที่น�าไป 
ฝังกลบได้แล้ว ยังสามารถน�าหินทรายกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ได้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพอกีด้วย

ส�าหรับผลงานโดยภาพรวมของอนิทรีคอนกรีตต้ังแต่ปี 2552 ถึง
ปี 2560 น้ัน สามารถลดปริมาณเศษคอนกรีตได้แล้ว ร้อยละ 40.1 
หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของปริมาณการผลติในปีฐาน 2552 
เหลอืเพยีงร้อยละ 1.73  ในปี 2560 ทีผ่่านมา  

 การพัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความต้องการของลูกค้า และการเติบโต
ของตลาดการก่อสร้างอย่างยัง่ยนื และมีความมุ่งม่ันทีจ่ะค้นคว้า 
วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ออกให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ระบบการรับรอง 
ฉลากหัวใจสีเขียว (Green Heart Label) ตามมาตรฐาน 
การจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14021  

ผลติภณัฑ์ใหม่ทีบ่ริษัทฯ ออกวางจ�าหน่ายนอกเหนือจากปูนอนิทรี 
มอร์ตาร์ชนิดต่าง ๆ  แล้ว ได้แก่ ปูนซเีมนต์ไฮดรอลกิ ซึง่มีอตัราส่วน
ของปูนเม็ดน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ช่วยลดการใช ้
ทรัพยากรรวมถึงลดการใช้พลงังานในการผลติ ส่งผลให้ช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อกีด้วย โดยบริษัทฯ ยงั
ได้มีการสือ่สาร แนะน�าปูนซเีมนต์ไฮดรอลกิไปยงัลกูค้า ผู้รับเหมา 
ภาคราชการ และผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา 
เพือ่ส่งเสริมการใช้ปูนซเีมนต์ไฮดรอลกิให้มากยิง่ขึน้ในอนาคต

โดยในปี 2560 ทีผ่่านมา บริษัทฯ มียอดขายรวมของผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เท่ากับร้อยละ 32 ของรายได้รวมทัง้หมด 
ซ่ึงสงูกว่าในปี 2560 เลก็น้อย  แต่ยงัห่างจากเป้าหมายร้อยละ 40 
อยูพ่อสมควร ซ่ึงบริษัทฯ จะมุ่งม่ันพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ลูกค้าให้ความส�าคัญ 
กับเร่ืองน้ีมากขึน้ต่อไปในอนาคต

 การจัดการและการอนุรักษ์น้�า 

น�้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะมีความส�าคัญมากขึ้น 
บริษัทฯ ตระหนักดถึีงการจดัการและการอนุรักษ์น�า้อย่างรู้คณุค่า  
โดยได้มีการก�าหนดเป้าหมายในการลดอัตราการใช้น�้าต่อการ
ผลิตปูนซีเมนต์ให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2560 จากปีฐาน 
2555 หรือให้ลดลงจาก 276 ลติรต่อตันการผลติ เป็น 220 ลติร 
ต่อตันการผลติ โดยใช้หลกัการ 3Rs

ด้วยความต้ังใจ และความร่วมมือที่ดีของทุกหน่วยงานภายใน 
บริษัทฯ  ได้ส่งผลให้อัตราการใช้น�้าได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง  
โดยในปี 2560 ทีผ่่านมา ตัวเลขผลงานอตัราการใช้น�า้ต่อการผลติ
ปูนซีเมนต์เท่ากับ 209 ลติรต่อตันการผลติ ซ่ึงต�า่กว่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และถือว่าบริษัทฯ ได้ประสบความส�าเร็จโดยบรรลุ 
เป้าหมาย 5 ปี ของการอนุรักษ์น�า้อย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาระบบการจดัการและการอนุรักษ์
น�า้อย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 
รวมถึงการส่งเสริมการใช้น�้าจากผิวดินมากขึ้น เพื่อประโยชน ์
กับทกุฝ่ายต่อไป
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนามาตรฐานการจดัการ 
ด้านความยัง่ยนืสูส่ากล

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสังคม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้สมัครและ 
ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของ CSI หรือ Cement  
Sustainability Initiative ซึ่งเป ็นองค์กรที่รวมตัวกัน 
โดยความสมัครใจของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นน�าของโลก  
โดยบริหารงานภายใต้องค์กรที่เรียกว่า WBCSD หรือ World 
Business Council for Sustainable Development ซ่ึงมี 
เป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ 
พร้อมไปกับมีมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทีด่ี 

ตลอดระยะเวลาสองปีทีผ่่านมา บริษัทฯ ได้มีการริเร่ิมและพฒันา 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือ CSI  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ การจัดการเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัในการท�างาน ด้านการจดัการคณุภาพอากาศ 
ด้านการส่งเสริมความหลากหลายทางชวีภาพ ด้านการจดัการน�า้  
และด้านการรายงานตัวชี้วัดส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป็นต้น 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
CSI ในช่วงปี 2559 - 2560 ทีผ่่านมา 

• การเข้าเป็นสมาชิก Getting Number Right (GNR) เพื่อ 
การรายงานด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมาตรฐานสากล

• การเพิ่มการรายงานในหัวข้ออัตราการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
(Biomass)

• การมุ่งเน้นการรณรงค์ความปลอดภัยในการท�างานของ 
ผู้รับเหมาและความปลอดภยัในงานขนส่ง

• การคัดเลือกที่ปรึกษาจากภายนอก (third party) เพื่อ 
การตรวจสอบข้อมูลส�าคญัต่าง ๆ ด้านสิง่แวดล้อม

• การประยกุต์ใช้คูมื่อแนวทางการจดัการด้านความหลากหลาย
ทางชวีภาพของ CSI 

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการรายงานเร่ืองน�้า  
ให้ได้ตามมาตรฐานของ CSI 

• การสื่อสารตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของ  
CSI อย่างเปิดเผย

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาที่ CSI จัดขึ้น เพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความเห็น 
กับผู้เชีย่วชาญ และสมาชกิของ CSI อย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็นการ
พฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ในระดบัสากล

ส�ำหรับรำยละเอียดของนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนข้อมูลผลงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SD Data) ในด้ำนเศรษฐกิจ (Econimic Preformance Index) ในด้ำนสังคม (Social 
Performance Index) และด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index) ต่ำง ๆ ท่ำนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติ่มได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท www.siamcitycement.com
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รางวลั และการรบัรอง

รางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรไทยสูงสุด ประเภทหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประจ�าปี 2560
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลด้านการบริหารและพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างระดับเอเชีย ประจ�าปี 2560
• รำงวัลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรยอดเย่ียม
• รำงวัลด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ยอดเย่ียม
• รำงวัลชนะเลิศสูงสุดจำกรำงวัลทุกประเภททำงด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
    และซัพพลำยเชนระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2560 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยองค์กรทางด้านจัดซ้ือและ
ซัพพลายเชนช้ันน�าของโลก Chartered Institute of Procurement and Supply  

รางวัลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2560 ระดับดีเลิศ
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก The FTSE4Good Index
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดย FTSE Russell  

รางวัล ‘Thailand ICT Excellence Awards 2017’ - โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
รางวัล ‘Thailand ICT Excellence Awards 2017’ - โครงการนวัตกรรม  
รางวัล ‘Thailand ICT Excellence Awards 2017’ - โครงการขับเคล่ือนธุรกิจ 
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล IDC’s Asia Pacific Digital Transformation (DX)
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ากัด โดย IDC ASEAN International Data Corporation 

รางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับสากล ประจ�าปี 2559
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดย The Association for Talent 
Development (ATD)
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รางวัล และการรับรอง

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน  
(ต่อเน่ือง 11 ปี 2550-2560) 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) โดยกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล (รางวัลต่อเน่ือง) 
มอบให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สยามซิต้ี พาวเวอร์ จ�ากัด 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 
มอบให้แก่ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ากัด (โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนชลบุรี และสระบุรี) 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (รางวัลต่อเน่ือง) – ประเภทเหมืองแร่   
มอบให้แก่ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด (อินทรีสุพรรณบุรี) – ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5  
โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ประเภท Innovative Product 
มอบให้แก่ บริษัท คอนวูด จ�ากัด จากงานสถาปนิก (Architect Expo 2017)  
ซ่ึงจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รางวัล The Most Innovative Material for Housing Construction
มอบให้แก่ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย โดย Housing Estate Magazine

รางวัล CIOB Gold Award 2017
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (ลังกา) จ�ากัด ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ได้แก่ INSEE EXTRA, INSEE Mahaweli Marine Plus และ INSEE Rapid Flow Plus โดย 
the Ceylon Institute of Builders (CIOB) ซ่ึงรางวัลน้ีได้รับการยอมรับจากกระทรวงการ
ก่อสร้างและท่ีอยู่อาศัย และ Ministry of Mahaweli Development and Environment 
ของประเทศศรีลังกา

รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability – “Green Company of the Year”
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด โดย MORS Group

รางวัล Top 100 The Most Sustainable Businesses in Vietnam
มอบให้แก่ บริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด โดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม  
และ สภาธุรกิจแห่งเวียดนามเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
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ชื่อบริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อ SCCC

ทะเบียนเลขที่ 0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208)

ประเภทธุรกิจ อุตสำหกรรมผลิตและจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์  

ส�ำนักงำนใหญ่ อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10-12 เลขที ่199 ถนนรัชดำภเิษก  
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10110

โรงงำน

โทรศัพท์	 + 66 2 797 7000

โทรสำร	 + 66 2 797 7001-2

เว็บไซต์	 http://www.siamcitycement.com

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว	 หุ้นสำมัญจ�ำนวน 298,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ทั้งหมดของบริษัท

ข้อมลูทัว่ไป	

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

1) ชือ่ สถานทีต้ั่งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์ โทรสาร เว็บไซต์ จ�านวนและชนิดของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท

• โรงงำน 1 และโรงงำน 3 เลขที ่99 หมู่ที ่9 ถนนมิตรภำพ  
กิโลเมตรที ่129 ต�ำบลทบักวำง อ�ำเภอแก่งคอย  
จงัหวัดสระบุรี ประเทศไทย 18260

• โรงงำน 2 เลขที ่219 หมู่ที ่5 ถนนมิตรภำพ  
กิโลเมตรที ่131 ต�ำบลทบักวำง อ�ำเภอแก่งคอย  
จงัหวัดสระบุรี ประเทศไทย 18260

• โรงงำนมอร์ตำร์ เลขที ่41/2 หมู่ที ่5 ถนนมิตรภำพ  
กิโลเมตรที ่129 ต�ำบลทบักวำง อ�ำเภอแก่งคอย  
จงัหวัดสระบุรี ประเทศไทย 18260

• โรงเตรียมเชือ้เพลงิผสม (AFR Platform) เลขที ่301 หมู่ที ่5  
ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที ่133 ต�ำบลทบักวำง อ�ำเภอแก่งคอย  
จงัหวัดสระบุรี ประเทศไทย 18260 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

2) ชือ่ สถานทีต้ั่งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสาร จ�านวนและชนิดของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลทีบ่ริษัท
ถือหุน้ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคล น้ัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

ชื่อบริษัท สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ	/	
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้ำนบำท)

จ�ำนวนหุน้สำมญั
ทีอ่อกจ�ำหน่ำย
(ล้ำนหุน้)

กำรถือหุน้
โดยตรง
(ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัท

1.   บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด ไทย คอนกรีตผสมเสร็จ 
และหินทรำย

2,500 25 100.00

2.   บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด ไทย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
มวลเบำ

500 5 100.00

3.   บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ไทย วัสดุก่อสร้ำง 300 3 100.00

4.   บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ�ำกัด ไทย ก�ำจัดกำกอุตสำหกรรม
และจ�ำหน่ำยเชื้อเพลิง และ

วัสดุทดแทนและบริกำร
ท�ำควำมสะอำดส�ำหรับ

อุตสำหกรรม

400 4 100.00

5.   บริษัท สยำมซิตี้ พำวเวอร์ จ�ำกัด ไทย ผลิตไฟฟ้ำ 
จำกควำมลมร้อนทิ้ง

2,000 20 100.00

6.   บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด ไทย ให้บริกำรด้ำนเทคนิค  
กำรจดักำรและพฒันำ 

ระบบข้อมูล

700 7 100.00

7.   บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จ�ำกัด ไทย ผลิตปูนซีเมนต์ 701 7.01 100.00

8.   บริษัท สยำม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ไทย ขำยปูนซีเมนต์ 10 1 100.00

9.    บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหำชน) ไทย ถ่ำนหิน 525 525 44.99

10. บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ�ำกัด (มหำชน) ไทย เอทำนอล 1,000 1,000 4.72

11. บริษัท ชปิ มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรชัน่ กัมพูชำ ซีเมนต์ 150 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ

0.075 40.00

12. บริษัท สยำม ซต้ีิ ซเีมนต์ (บังกลำเทศ) จ�ำกัด บังกลำเทศ ผลิตปูนซีเมนต์ 2,800 
ล้ำนตำกำ

48.74 100.00

13. บริษัท สยำม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกำ) จ�ำกัด ศรีลังกำ ผลิตปูนซีเมนต์ 1,663 ล้ำน 
ศรีลังกำรูปี

166 100.00

14. บริษัท สยำม ซิต้ี ซเีมนต์ (เวียดนำม) จ�ำกัด เวียดนำม ผลิตปูนซีเมนต์ 3,030.4 พันล้ำน
ดอง

ไม่ได้แบ่งส่วน
ของทุนแล้ว 
ออกเป็นหุ้น

100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด

1. พีที คอนวูด อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย วัสดุก่อสร้ำง 78.3 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ

78 100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด

1. บริษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์มินอล 
       (ไพรเวท) จ�ำกัด

ศรีลังกำ จ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ 1,460 ล้ำน 
ศรีลังกำรูปี

146 100.00

2. บริษัท มหำเวล ีมำรีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ�ำกัด ศรีลังกำ จ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ 48 ล้ำน 
ศรีลังกำรูปี

4.8 90.00

ถือหุ้นโดยบริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด

1. บริษัท สยำม ซต้ีิ ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จ�ำกัด เวียดนำม ผลิตปูนซีเมนต์ 812.1 พันล้ำน
ดอง

812.1 100.00
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บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ำกัด อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12  
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7555  
โทรสำร + 66 2 797 7005

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7444  
โทรสำร + 66 2 797 7004

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

อำคำรชินวัตรทำวเวอร์ 3 ชั้น 32 
เลขที่ 1010 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 797 7000 

888/99 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 9 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 253 8080  
โทรสำร + 66 2 253 5014, + 66 2 253 6822 

888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 627 3890-94, + 66 2 255 4380-84 
โทรสำร + 66 2 627 3889

บริษัท	อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	จ�ำกัด

บริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้	พำวเวอร์	จ�ำกัด

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ำกัด

บริษัท	ลำนนำ	รีซอร์สเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)
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ANINA Building, No. 240, Street 271,  
Sangkat Beoung Tumpun, Khan Mean Chey,  
Phnom Penh, Cambodia 
โทรศัพท์ + 855 23 216 380  
โทรสำร + 855 23 215 749

1910 อำคำรอีเลคโทรลักซ์ ชั้น 12 โซนบี  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 365 9510  
โทรสำร + 66 2 718 0250 

75, Suhrawardi Avenue, Block-K,  
Dhaka-1212, Dhaka, Bangladesh 
โทรศัพท์ +88-09609011200

Menara Jamsostek, North Tower, 15th Floor,  
Jl. Jenderal Gotot Subroto No. 38 
South Jakarta 12930, Indonesia 
โทรศัพท์ + 62 21 5296 2146  
โทรสำร + 62 21 5296 2147

413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 
โทรศัพท์ + 94 11 7 800800

413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 
โทรศัพท์ + 94 11 7 800800

413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 
โทรศัพท์ + 94 11 7 800800

9th - 10th floor, Ruby Tower  
81 - 85 Ham Nghi st, Dist 1,  
Ho Chi Minh City, Vietnam 
โทรศัพท์ + 84 8 3914 9000 
โทรสำร + 84 8 3914 9001

9th - 10th floor, Ruby Tower  
81 - 85 Ham Nghi st, Dist 1,  
Ho Chi Minh City, Vietnam 
โทรศัพท์ + 84 8 3914 9000 
โทรสำร + 84 8 3914 9001

บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตรำลูกโลก	จ�ำกัด	

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด

บริษัท	เอสซีซีซี	กอลล์	ซีเมนต์	เทอร์มินอล	 
(ไพรเวท)	จ�ำกัด

บริษัท	มหำเวลี	มำรีน	ซีเมนต์	(ไพรเวท)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	เญินแจ๊ก	จ�ำกัด

บริษัท	ชิป	มง	อินทรีซีเมนต์	คอร์ปอร์เรชั่น	

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
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บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 2 009 9000  
โทรสำร + 66 2 009 9991  
Call Center + 66 2 009 9999 

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494  
โทรสำร + 66 2 683 1389

ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10900  
โทรศัพท์ + 66 2 230 5449  
โทรสำร + 66 2 266 9779

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศัพท์ + 66 2 296 4494 
โทรสำร + 66 2 683 1389

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 
333 ถนนสีลม บำงรัก  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10500  
โทรศัพท์ + 66 2 231 4333 
โทรสำร + 66 2 231 4742

นำงสรินดำ หิรัญประเสริฐวุฒิ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ใบอนุญำตเลขที่ 4799 
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ + 66 2 264 0773  
โทรสำร + 66 2 264 0789-90

3) ชือ่ สถานทีต้ั่ง โทรศพัท์ โทรสารของบุคคลอ้างองิอืน่ ๆ

ทะเบียนหุ้น

นำยทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี
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ข้อมลูหลกัทรัพย์และผูถื้อหุน้

จ�ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุช�ำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 2,980,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญ 298,000,000 หุน้  
มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
-ไม่มี-

ผู้ถือหุน้

1. รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 22 สิงหำคม 25601 มีดังนี้

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

เลขที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ2

1. บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จ�ำกัด3 105,587,726 35.43

2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3 76,107,368 25.54

3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด3 28,091,034 9.43

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด4 7,877,717 2.64

5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 4,690,600 2.04

6. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 4,414,712 1.48

7. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน) 3,010,399 1.01

8. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทยจ�ำกัด (มหำชน) 3,010,399 1.01

9. นำงศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92

10. CHASE NOMINEES LIMITED 2,665,013 0.89

11. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 2,554,756 0.86

12. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,907,864 0.64

13. น.ส. พิลำนุช รัตนรักษ์ 1,865,404 0.63

14. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,834,497 0.62

15. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 1,672,200 0.56

16. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยำว 1,562,695 0.52

17. น.ส. สุดธิดำ รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50
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กำรออกหลักทรัพย์ของบริษัท

• หลักทรัพย์ประเภทหนี้

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4

ประเภทหุน้กู้ หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

อายุของหุน้กู้ 4 ปี 7 ปี 8 ปี 10 ปี

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 
ทีเ่สนอขาย

4 พนัล้ำนบำท 2 พนัล้ำนบำท 2 พนัล้ำนบำท 2 พนัล้ำนบำท

จ�านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 4 ล้ำนหน่วย 2 ล้ำนหน่วย 2 ล้ำนหน่วย 2 ล้ำนหน่วย

มลูค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท

ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท

วันทีอ่อกหุน้กู้ 14 มิถุนำยน 2556 14 มิถุนำยน 2556 29 เมษำยน 2559 29 เมษำยน 2559

วันครบก�าหนดไถ่ถอน 14 มิถุนำยน 2560 14 มิถุนำยน 2563 29 เมษำยน 2567 29 เมษำยน 2569

อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.79 ต่อปี ร้อยละ 4.30 ต่อปี ร้อยละ 2.46 ต่อปี ร้อยละ 2.70 ต่อปี 

การจัดอันดบั 
ความน่าเชือ่ถือ

A A A A

2. สัดส่วนกำรถือหุ้น

ผู้ถือหุน้อ่ืน
จ�านวน 77,894,745

กลุม่จำร์ดีน
จ�านวน 76,107,368

กลุม่รตันรักษ์  
จ�านวน 143,997,887

รวม
จ�านวน 298,000,000

หมายเหตุ 
1. บริษัทก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่ำงกำลในวันที่ 21 สิงหำคม 2560 และรวบรวมรำยชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ในวันที่ 22 สิงหำคม 2560 และในระหว่ำงปีผู้ถือหุ้นสำมำรถดูข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบันได้จำก www.siamcitycement.com หัวข้อข้อมูลนักลงทุน 

2. กำรค�ำนวณสดัส่วนของกำรถือหุน้โดยผู้ถือหุน้รำยใหญ่ดงักล่ำวค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 298,000,000 หุน้มูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหุน้ 10 บำท โดยมีข้อจ�ำกัดกำรถือหุน้ของบุคคลต่ำงด้ำว (Foreign Limit) 
ร้อยละ 49 ซึ่ง ณ วันที่ 22 สิงหำคม 2560 มีสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ำวคิดเป็นร้อยละ 34.89

3. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทำงทะเบียนและตำมกฎหมำย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (Non-Voting Depository Receipt - NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐำนะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่เรียกประชุมเพื่อพิจำรณำกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด สำมำรถ ดูได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th

100%48.32% 26.14%25.54%
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ประเภทหุน้กู้ หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

หุน้กู้ไม่มีหลกัประกัน 
ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ  
และไม่ด้อยสทิธิ 
และไม่มีส่วนลด

อายุของหุน้กู้ 3 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 
ทีเ่สนอขาย

1 พนัล้ำนบำท 2.5 พนัล้ำนบำท 5 พนัล้ำนบำท 4.5 พนัล้ำนบำท

จ�านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 1 ล้ำนหน่วย 2.5 ล้ำนหน่วย 5 ล้ำนหน่วย 4.5 ล้ำนหน่วย

มลูค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท

ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท 1,000 บำท

วันทีอ่อกหุน้กู้ 9 พฤษภำคม 2560 9 พฤษภำคม 2560 9 พฤษภำคม 2560 9 พฤษภำคม 2560

วันครบก�าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภำคม 2563 9 พฤษภำคม 2567 9 พฤษภำคม 2570 9 พฤษภำคม 2572

อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.49 ต่อปี ร้อยละ 3.65 ต่อปี ร้อยละ 4.08 ต่อปี ร้อยละ 4.26 ต่อปี 

การจัดอันดบั 
ความน่าเชือ่ถือ

A A A A

• หลักทรัพย์ประเภททุน

หุ้นจดทะเบียน : หุน้สำมัญ 298 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท 
หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว : หุน้สำมัญ 298 ล้ำนหุน้ 
หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วและถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น : หุน้สำมัญ 298 ล้ำนหุน้

• หลักทรัพย์อนุพันธ์

ไม่มี
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ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท 

• คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
เม่ือวันที ่28 กรกฎำคม 2558 จ�ำนวน 8.00 บำทต่อหุน้

• ผู ้ถือหุ ้นอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับคร่ึงหลังของ 
ปี 2558 ในวันที ่7 เมษำยน 2559 จ�ำนวน 7.00 บำทต่อหุน้

• บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลรวม 3,450 ล้ำนบำท อยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 78.0

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับกำรอนุมัติจำกทีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซ่ึงจะพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะ 
ของบริษัทน้ัน และต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และบริษัทย่อยอำจจ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลให้ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังครำวเม่ือคณะกรรมกำรบริษัท 
เหน็ว่ำมีก�ำไรสมควรพอทีจ่ะท�ำเช่นน้ัน 

กำรจ่ำยเงินปันผลทุกคร้ัง บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนส�ำรองไว้ 
ตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยหน่ึงในยีส่บิของเงินก�ำไรสทุธิซึง่บริษัทฯ  
ท�ำมำหำได้จำกกิจกำรของบริษัทฯ จนกว่ำทุนส�ำรองน้ันจะมี 
จ�ำนวนถึงหน่ึงในสบิของจ�ำนวนทนุของบริษัทฯ หรือมำกกว่ำน้ัน

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ
“บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลอย่ำงน้อยในอตัรำร้อยละ 60 ของก�ำไร
สุทธิของงบกำรเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถำนะทำงกำรเงินไม่ดี 
คณะกรรมกำรบริษัทอำจเสนอจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่ต�่ำกว่ำ 
ตำมทีเ่หน็สมควรกับสถำนกำรณ์เช่นน้ันได้” 

ค�ำอธิบำย

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลน้ี ได้ผ่ำนกำรอนุมัติโดยที่ประชุม
สำมัญประจ�ำปีผู ้ถือหุ ้น คร้ังที่ 17 เม่ือ 9 เมษำยน 2553  
ซึง่เป็นนโยบำยทีก่�ำหนดไว้เป็นหลกักำรเบ้ืองต้น อย่ำงไรก็ตำม
ในกำรเสนอจ�ำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติน้ี บริษัทฯ 
ต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ซ่ึงกฎหมำยได้ก�ำหนดว่ำ 
กำรจ่ำยเงินปันผลต้องจ่ำยจำกก�ำไรสทุธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ดังน้ัน หำกก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ  
มีน้อยหรือไม่มีก�ำไร กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลก็ต้องพิจำรณำ 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์น้ันด้วย

ระหว่างปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 10 บาท 

• คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
เม่ือวันที ่2 สงิหำคม 2560 จ�ำนวน 6.00 บำทต่อหุน้

• คณะกรรมกำรบริษัทเสนอให้ผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำอนุมัติ 
กำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับคร่ึงหลังของปี 2560 ในวันที่  
30 มีนำคม 2561 จ�ำนวน 4.00 บำทต่อหุน้

• บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลรวม 2,980 ล้ำนบำท อยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 151.7

ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท 

• คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
เม่ือวันที ่22 กรกฎำคม 2559 จ�ำนวน 8.00 บำทต่อหุน้

• ผู ้ถือหุ ้นอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับคร่ึงหลังของ 
ปี 2559 ในวันที ่31 มีนำคม 2560 จ�ำนวน 7.00 บำทต่อหุน้

• บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลรวม 3,450 ล้ำนบำท อยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 91.9
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

วุฒิบัตรขั้นสูง	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ  
 ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท	 เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน  
 สวิตเซอร์แลนด์

ปริญญาตรี		 วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยแีห่งสวิต  
 ซูริค สวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
 ค่าตอบแทน  
ก.ค. 2557 - พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง  
 และก�ากับดูแลกิจการ  
2544 - มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ

บรษัิท	ลานนา	รซีอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่ายถ่านหนิ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	โฮลซิม	จ�ากัด	/	ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์
2545 - ก.พ. 2557 สมาชิกคณะผู้บริหาร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 13 สิงหาคม 2541

ประธานกรรมการ
อายุ 68 ป ี

นายพอล  
ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)	
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ขายปูนซีเมนต์	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)	
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน      กรรมการ 

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

ชปิ	มง	อินทร	ีซเีมนต์	คอร์เปอเรชัน่	/	ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์	
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการ

ประวัติอบรม

Fontainebleau,	ฝรัง่เศส:	
ปี 2558 Leading from the Chair, INSEAD
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท		 บริหารธุรกิจ Asian Institute of 
 Management ฟิลิปปินส์

ปริญญาตรี		 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0275*

*ถือโดยตรง 81,887 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือให้บุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง	
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง 
 และก�ากับดูแลกิจการ 
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท 
มิ.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

บรษัิท	ลานนา	รซีอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่ายถ่านหนิ
ม.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)	
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 14 มิถุนายน 2547

กรรมการ
อายุ 68 ป ี

นายวันชัย 
โตสมบุญ

ชปิ	มง	อินทร	ีซเีมนต์	คอร์เปอเรชัน่	/	ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์	
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
ธ.ค. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท	หลักทรัพย์	กรุงศรี	จ�ากัด	(มหาชน)	/	บริษัทหลักทรัพย์
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท	คอนวูด	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	วัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2545 - มี.ค. 2559 กรรมการ

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):
ปี	2558		 Corporate Governance for Capital  
 Market Intermediaries รุ่นที่ 10 (CGI)
ปี	2558  Advanced Audit Committee Program  
 รุ่นที่ 19 (AACP)
ปี	2547  Director Accreditation Program  
 รุ่นที่ 7 (DAP)
ปี	2544 Director Certificate Program  
 รุ่นที่ 7 (DCP)

โดย	International	Institute	of	Management	Development	(IMD)		
สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2549	 Senior Management Program
ปี	2545	 Breakthrough Program for  
 Senior Executives
ปี	2543 Managing Corporate Resources
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รายงานประจ�าปี 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี	 บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง 
 และก�ากับดูแลกิจการ
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ธนาคารพาณิชย์
ม.ค. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการก�ากับ นโยบายความเสีย่ง 
 และธรรมาภบิาล
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 กรรมการ

บรษัิท	แกรนด์	คาแนล	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	/	พัฒนาอสังหารมิทรพัย์
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บรษัิท	ศรวิีชยัเวชวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)	/	โรงพยาบาล
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	23 เมษายน 2555

กรรมการ
อายุ 63 ป ี

นางสาวนพพร 
ติรวัฒนกุล

บรษัิท	ศรอียุธยา	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ประกันภัยและประกันชวิีต
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	บีบีทีวี	แอสเซต	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	/	ธุรกิจโฆษณา	
และการลงทุน	
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ซีเคเอส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	/	บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ซุปเปอร์	แอสเซทส์	จ�ากัด	/	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ซี.เค.อาร์	จ�ากัด	/	บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ไทยล�าเลียง	จ�ากัด	/	การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ไทยแป้งมันผลิตกรรม	จ�ากัด	/	การเช่าและการด�าเนินการ	
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ไซเบอร์	เวนเจอร์	จ�ากัด	/	บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	เขาเขียวคันทรี่คลับ	จ�ากัด	/	สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

บริษัท	สยามภูริมงคล	จ�ากัด	/	อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	แกรนด์	ฟอร์จูน	จ�ากัด	/	อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด	/	สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	บีบีทีวี	แซทเทลวิชชั่น	จ�ากัด	/	ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	จี	แอล	แอสเซทส์	จ�ากัด	/	ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	มหากิจ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	/	ธุรกิจโฆษณา	และการลงทุน
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	บีบีทีวี	โปรดัคชันส์	จ�ากัด	/	ธุรกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

BBTV	Alliance	Company	Limited	/	ลงทุนด้วยการถือหุ้น
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

BBTV	Bond	Street	Building	Company	Limited	/	ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ไอทีบีซีบิซิเนส	คอนซัลแทนต์กรุ๊ป	จ�ากัด	/	ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ค. 2555 - ปัจจบัุน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	เอ็กซ์คลูซีฟ	ซีเนียร์	แคร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	/	สถาน
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เม.ย. 2554 - ปัจจบัุน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

BBTV	International	Holdings	Company	Limited	/	บริษัทเพื่อ
การลงทุน
ก.ย. 2553 - ปัจจบัุน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	ซันไรส์	อีคิวตี้	จ�ากัด	/	บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

บริษัท	บีบีทีวี	เอ็คควิตี้	จ�ากัด	/	ให้เช่าอาคารส�านักงาน
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2560 National Director Conference  
 “Steering Governance in a  
 Changing World”
ปี	2558 Risk Management Program for  
 Corporate Leaders รุ่นที่ 1 (RCL) 
ปี	2556	 Anti-Corruption for Executive Program  
 รุ่นที่ 7 (ACEP)
ปี	2554 Financial Institution Governance Program  
 รุ่นที่ 2 (FGP) 
ปี	2553	 Audit Committee Program รุ่นที ่31 (ACP) 
ปี	2553	 Director Certificate Program  
 รุ่นที่ 135 (DCP) 
ปี	2552	 Role of the Compensation Committee  
 รุ่นที่ 8 (RCC) 
ปี	2546 Director Accreditation Program  
 รุ่นที่ 5 (DAP)

โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอส์	(PWC):
ปี	2559 Training on International Financial  
 Reporting Standard 9 (IFRS9)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
ปี	2559	 CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง  
 เกราะคุ้มกัน กรรมการ”

โดย	บจก.	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซนเตอร์:
ปี	2560	 Strategic IT Governance (for Non-IT) 
ปี	2559	 Seminar on “Cyber Security Awareness  
 Training for Senior Executive” 
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยด์  
 สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี	 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
 ความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการ 
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
เม.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ก.พ. 2553 - ก.ค. 2557 กรรมการอิสระ 
ก.พ. 2553 - เม.ย. 2554 กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ธนาคารพาณิชย์
2557 - มี.ค. 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
2548 - 2556 กรรมการ

บรษัิท	อีสเทอร์น	สตาร์	เรยีล	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	/	อสังหารมิทรพัย์
เม.ย. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	มีเดีย	สตูดิโอ	จ�ากัด	/	ผลิตรายการโทรทัศน์
พ.ค. 2558 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ

บรษัิท	กรงุเทพโทรทศัน์และวิทยุ	จ�ากัด	/	สถานีโทรทศัน์	
พ.ค. 2557 - เม.ย. 2560 กรรมการ 
ม.ค. 2557 - เม.ย. 2557 ที่ปรึกษา

บริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ประกันชีวิต	
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	26 กุมภาพันธ์ 2553

กรรมการ
อายุ 63 ป ี

นายพงศ์พินิต 
เดชะคุปต์

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2556 Anti-Corruption for Executive Program  
 รุ่นที ่7 (ACEP)  
ปี	2556	 How to Develop a Risk Management Plan  
 รุ่นที ่4 (HRP)
ปี	2556	 Chartered Director Class    
 รุ่นที ่7 (CDC) 
ปี	2555	 Role of the Compensation Committee  
 รุ่นที ่14 (RCC)  
ปี	2555	 Role of the Nomination and Governance  
 Committee รุ่นที ่2 (RNG) 
ปี	2554	 The Board’s Roles in Merger & Acquisitions 
 รุ่นที ่1 (M&A) 
ปี	2553	 Monitoring Fraud Risk Management  
 รุ่นที ่2 (MFM) 
ปี	2553	 Monitoring of the Quality of Financial   
 Reporting  รุ่นที ่10 (MFR) 
ปี	2553	 Monitoring the Internal Audit Function  
 รุ่นที ่7 (MIA) 
ปี	2553	 Monitoring the system of Internal Control  
 and Risk Management รุ่นที ่9 (MIR) 
ปี	2553	 Financial Institutions Governance Program  
 รุ่นที ่1 (FGP)
ปี	2553	 Successful Formulation & Execution of 
 Strategy รุ่นที ่7 (SFE) 
ปี	2553 Advanced Audit Committee Program 
 รุ่นที ่30 (ACP) 
ปี	2552	 Director Certification Program  
 รุ่นที ่126 (DCP)
ปี	2551	 Dirrectors Accreditation Program 
 รุ่นที ่71 (DAP) 
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 MA Philosophy (Hons.)  
 มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สก็อตแลนด์ 

อื่น	ๆ	 General Management Program  
 ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

 Stanford Executive Program
 สแตนฟอร์ด แกร๊ดจุเอ่ท สคูล ออฟ 
 บิซิเนส สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	จาร์ดีน	เมเธอสัน	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	/	ท�าธุรกิจโฮลดิ้งส์		
(จดทะเบียนในราชอาณานิคมเบอร์มิวดา) 
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

บริษัท	จาร์ดีน	ไซเคิล	แอนด์	แคริเอจ	จ�ากัด	/	ลงทุนด้วยการถือหุ้น	
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม

บรษัิท	พีท	ีแอสทรา	อินเตอร์เนชัน่นอล	ทบีีเค	/	อุตสาหกรรมและการค้า	
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
2555 - 2560         คณะผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558

กรรมการ
อายุ 45 ป ี

บรษัิท	พีท	ียูไนเตด็	แทรคเตอร์	ทบีีเค	จ�ากัด	/	จัดจ�าหน่ายเครือ่งจักร	
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2556 - 2560 รองประธานกรรมการ

บริษัท	รีฟริจเจอเรชั่น	อิเล็คทริคคอล	เอ็นจีเนียริ่ง	คอร์เปอร์เรชั่น		
จ�ากัด	/	บริการทางวิศวกรรม	อสังหาริมทรัพย์	การลงทุนใน
โครงการด้านพลังงานและน�้า	(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ 
 พิจารณาค่าตอบแทน

บรษัิท	ไซเคลิ	แอนด์	แครเิอจ	บินตงั	จ�ากัด	/	ธรุกิจรถยนต์		
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซยี)
2555 - 2559          ประธานกรรมการ
2555 - 2559          ประธานคณะกรรมการพิจารณา 
 ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	แพลทินัม	วิคตอรี	จ�ากัด	/	ท�าธุรกิจโฮลดิ้งส์		
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2561- ปัจจุบัน        กรรมการ

บริษัท	จาร์ดีน	เมเธอสัน	แมเนจเม้นต์	(เอสอีเอ)	จ�ากัด	/		
ให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ		
(จดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	พีที	ปามาเปอร์ซาดา	นูแซนทารา	จ�ากัด	/	เหมืองแร	่
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2555 - ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร

บริษัท	มายเซ็ท	แคร์	จ�ากัด	/	การกุศล	
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2555 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ   
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

บรษัิท	ไซเคลิ	แอนด์	แครเิอจ	ออโตโมบิล	เมยีนมา	จ�ากัด	/		
ธรุกจิรถยนต์	(จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
2554 - ต.ค. 2558 กรรมการ

นายเดวิด
อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง
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คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน  
 สวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0105*

*ถือโดยตรง 31,221 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือให้บุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
ก.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2541 - 2552 กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	/	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการสื่อสาร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
2543 - 2553 กรรมการ

กลุ่ม	บี.กริม
2530 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	24 กันยายน 2541

กรรมการอิสระ
อายุ 62 ป ี

ดร.(กิตติมศักดิ์)  
ฮาราลด์ ลิงค์

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2560 Director Accreditation Program  
 รุ่นที่ 134 (DAP) 

โดยมหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน	สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2546	 Course on Good Corporate  
 Governance
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก		 สาขาการจัดการการสื่อสาร  
 หลักสูตรการจัดการดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท		 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประกาศนียบัตร		 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3733

ปริญญาตรี  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการอิสระ

บริษัท	ปุ๋ยเอ็นเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี
2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท	นามยง	เทอร์มินัล	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ให้บริการท่าเทียบเรือ
เพื่อการส่งออก	น�าเข้ารถยนต์	และสินค้าทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 10 มิถุนายน 2558

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ป ี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	/	จ�าหน่าย	
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2556 Successful Formulation and Execution  
 of Strategy รุ่นที ่17 (SFE) 
ปี	2551 Role of the Chairman Program 
 รุ่นที ่18 (RCP) 
ปี	2551	 Monitoring the Internal Audit Function 
 รุ่นที ่2 (MIA) 
ปี	2551 Monitoring the System of Internal Control  
 and Risk Management รุ่นที ่3 (MIR) 
ปี	2551	 Chartered Director Class รุ่นที ่3 (CDC)  
ปี	2550 Quality of Financial Reporting  
 รุ่นที ่5 (QFR)
ปี	2548 Audit Committee Program รุ่นที ่5 (ACP) 
ปี	2548 Director Certification Program 
 รุ่นที ่53 (DCP) 
ปี	2547	 Directors Accreditation Program  
 รุ่นที ่28 (DAP) 

ดร. สุนีย์ 
ศรไชยธนะสุข
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลชุดโครงการวิจัย	
ด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่างส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)		
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	/	สถานศึกษา
มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการเชื่อมโยงในอาเซียน
ม.ค. 2554 - มี.ค. 2559 ผู้แทนไทย

กระทรวงการต่างประเทศ		
2553 - เม.ย. 2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 
 กระทรวงการต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	21 เมษายน 2554

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ป ี

นายประดาป 
พิบูลสงคราม

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2560 Board Matters and Trends  
 รุ่นที่ 2 (BMT)  
ปี	2557 How to Measure the Success of  
 Corporate Strategy รุ่นที่ 4 (HMS)  
ปี	2556 Successful Formulation and Execution  
 of Strategy รุ่นที ่17 (SFE) 
ปี	2556 Anti-Corruption for Executive Program  
 รุ่นที่ 8 (ACEP) 
ปี	2555	 Monitoring the System of Internal  
 Control and Risk Management  
 รุ่นที่ 12 (MIR) 
ปี	2555  Monitoring the Quality of  
 Financial Reporting รุ่นที่ 14 (MFR) 
ปี	2555 Monitoring Fraud Risk Management  
 รุ่นที่ 8 (MFM)
ปี	2555 Monitoring the internal  
 Audit Function รุ่นที่ 13 (MIA) 
ปี	2554	 Audit Committee Program  
 รุ่นที่ 37 (ACP) 
ปี	2554 Financial Statements for Directors  
 รุ่นที่ 14 (FSD) 
ปี	2554 Director Certification Program  
 รุ่นที่ 149 (DCP) 
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
 (ส�าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (นกัเรยีนทนุ 
 ในโครงการ Fulbright Scholarship)  
 มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร		 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 7 เมษายน 2559

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ธรรมาภิบาลความเสี่ยง  
 และ ก�ากับดูแลกิจการ 
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ชรินทร์	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	/	บริการทางกฎหมาย
2554 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2559	 Board that Make a Difference 
 รุ่นที่ 2 (BMD) 
ปี	2559	 Family Business Governance for  
 Sustainability รุ่นที่ 5 (FBG) 
ปี	2557	 Director Certification Program  
 รุ่นที่ 196 (DCP) 

นายชรินทร์
สัจจญาณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ป ี
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบาย  
 สาธารณะและการจัดการ The School of  
 Oriental and African Studies (SOAS) 
 มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (สาขากลยทุธองค์กร) 
 University of Illinois at Urbana- 
 Champaign สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑติ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  
 (สาขาการเงิน) Creighton University  
 สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บรษัิท	จาร์ดนี	ไซเคลิ	แอนด์	แครเิอจ	จ�ากัด	/	ลงทนุด้วยการถือหุน้		
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการสายการเงินกลุ่มบริษัท
บรษัิท	ไซเคลิ	แอนด์	แครเิอจ	บินตงั		/	ธรุกิจรถยนต์
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซยี)
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บรษัิท	พีท	ีแอสทรา	อินเตอร์เนชัน่นอล	ทบีีเค	/	อุตสาหกรรมและการค้า
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซยี)
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	31 มีนาคม 2560

กรรมการ
อายุ 46 ป ี

นายเต็ง เว อัน  
เอเดรียน 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

บรษัิท	ตง	ไห่	ออโต้	คอร์เปอร์เรชัน่	/	ธรุกิจรถยนต์		
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บรษัิท	ไซเคลิ	แอนด์	แครเิอจ	ออโตโมบิล	เมยีนมา	จ�ากัด/
ธรุกิจรถยนต์	(จดทะเบียนในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา)
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

ประวัติอบรม

โดย	Association	of	Corporate	Treasurers	สหราชอาณาจักร:	
ปี	2544 Certificate in International Cash   
 Management 
โดย	Association	for	Financial	Professionals	สหรัฐอเมริกา:	
ปี	2543 Certified Treasury Professional
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ	7 เมษายน 2559

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 55 ป ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน (นักเรียนดีเด่น)  
 มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร	 หลักสูตรการบริหารการจัดการขั้นสูง  
 ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0696*

*ถือโดยตรง 207,504 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2559 - ปัจจบัุน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
ก.พ. 2558 - เม.ย. 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ก.พ. 2558 - ก.พ. 2559 รองประธานอาวุโส (การตลาดและการขาย) 
ม.ค. 2555 - ม.ค. 2558 รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)	
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ขายปูนซีเมนต์	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ 
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตราลูกโลก	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ผลิตปูนซีเมนต	์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

นายศิวะ 
มหาสันทนะ

บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/คอนกรีตผสมเสร็จ	
และหินทราย 
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
ก.พ. 2558 - ก.ค. 2560 ประธานกรรมการ  
2547 - ม.ค. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท	คอนวูด	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	วัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บรษัิท	พีท	ีคอนวูด	อินโดนีเซยี	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม	(จดทะเบียนในประเทศอนิโดนเีซยี)
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บรษัิท	อินทร	ีซปุเปอร์บล็อก	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/		
ผลิตภนัฑ์คอนกรีตมวลเบา
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ก�าจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�าหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�าความสะอาดส�าหรับ
อุตสาหกรรม
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล	
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560 ประธานกรรมการ 
บรษัิท	สยามซติี	้พาวเวอร์	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/	ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง
มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ

ประวัติอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2558 หลักสูตร Corporate Governance for  
 Executive รุ่นที่ SCCC (CGE) 
ปี	2558 หลกัสตูร Director Certification Program  
 รุ่นที่ 206 (DCP)  
โดย	สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.):
ปี	2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 ด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) 
โดย	International	Institute	of	Management	Development	(IMD)		
สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2550	 Senior Leadership Program 
ปี	2548	 Senior Management Program
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อ	11 พฤศจิกายน 2553

รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) 
อายุ 53 ป ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		 สถาบันนักบัญชี ศรีลังกา

ประกาศนียบัตร	 นักบัญชีบริหาร	ออสเตรเลีย	
	 นักบัญชีบริหาร ศรีลังกา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0053*

*ถือโดยตรง 15,704 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2553 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส (การเงินและ 
 การควบคมุ) 
พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รองประธานอาวุโส (รักษาการ) 
 (การบริหารบุคคลและประสทิธิภาพ 
 องค์การ)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	
ขายปูนซีเมนต์	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ 

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	สยาม	ซิตี้	ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/		
ผลิตปูนซีเมนต์	(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตราลูกโลก	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560   กรรมการ

นายจันดานา 
ลิยานาเก

บริษัท	คอนวูด	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	วัสดุก่อสร้าง	
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	จ�ากัด	/	ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม	(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)	
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน                President Commissiner

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ให้บริการด้านเทคนิค	
การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
ก.ค. 2557- ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ก�าจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�าหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�าความสะอาด
ส�าหรับอุตสาหกรรม
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บรษัิท	อินทร	ีซปุเปอร์บล็อก	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/		
ผลิตภนัฑ์คอนกรีตมวลเบา
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บรษัิท	สยามซติี	้พาวเวอร์	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/	ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):			
ปี	2554 Director Certificate Program  
 รุ่นที่ 153 (DCP) 

โดย	International	Institute	of	Management	Development	(IMD)	
สวิตเซอร์แลนด์:	
ปี	2555	 หลกัสตูร Senior Leadership Program

โดย	มหาวิทยาลัย	เซนต์แกลแลน	สวิตเซอร์แลนด์:	
ปี	2548	 หลักสูตรการบริหาร
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0038*

*ถือโดยตรง 11,407 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส (การตลาดและงานขาย) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บรษัิท	อินทร	ีซปุเปอร์บล็อก	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/		
ผลิตภนัฑ์คอนกรีตมวลเบา
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

ริษัท	ปูนซีเมนต์	ตราลูกโลก	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ผลิตปูนซีเมนต์
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ให้บริการด้านเทคนิคการ
จัดการและพัฒนาระบบข้อมูล
มี.ค. 2559 - พ.ค. 2560 กรรมการ
บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย
ม.ค. 2555 - ก.ค. 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):		
ปี	2560	 Directors Certification Program 
 รุ่นที ่240 (DCP)  
ปี	2559	 Ethical Leadership Program  
 รุ่นที ่5 (ELP) 
ปี	2558	 Corporate Governance for  
 Executives รุ่นที ่SCCC (CGE) 

นายมนตรี 
นิธิกุล

รองประธานอาวุโส (การตลาดและงานขาย)
อายุ 45 ป ี
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี	 วิศวกรรมเครื่องกล  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 0.0056*

**ถือโดยตรง 16,692 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2560 - ปัจจบัุน  รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) 
พ.ค. 2560 - ก.ค. 2560 Vice President and Deputy Senior  
 Vice President (กิจการสระบุรี)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2560 Vice President and Deputy Senior  
 Vice President (กิจการสระบุรี)/ ผู้จดัการฝ่าย  
 Reliability Management  
ก.พ. 2558 - เม.ย. 2560 Vice President and Deputy Senior  
 Vice President (กิจการสระบุรี) 
ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2557 ผู้จดัการอาวุโสฝ่าย Process Engineering/ 
 Energy/Platform Operation

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อ	1 กรกฎาคม 2560

รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)
อายุ 50 ปี 

นายอมรศักดิ์  
โตรส

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บรษัิท	สยามซติี	้พาวเวอร์	จ�ากัด	(บรษัิทย่อย)	/	ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560 กรรมการ 

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/	ก�าจัดกากอุตสาหกรรม
และจ�าหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท�าความสะอาดส�าหรับ
อุตสาหกรรม	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	/คอนกรีตผสมเสร็จ	
และหินทราย	
ม.ิย. 2557 - ก.พ. 2558 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Energy and Geocycle  
 Platform Operation

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):			
ปี	2559	 Ethical Leadership Program  
 รุ่นที่ SCCC (ELP) 
ปี	2558	 Corporate Governance for Executive 
 รุ่นที่ SCCC (CGE)	
ปี	2557	 Directors Certification Program 
 รุ่นที่ 184 (DCP)
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 Supply Chain Management  
 มหาวิทยาลยัแครนฟิลด์ สหราชอาณาจกัร

	 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลาโทรบ  
 ออสเตรเลีย

ปริญญาตรี	 วิศวกรรมเครื่องกล  
 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส (การจัดส่งสินค้า)  

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	โฮลซิม	(เวียดนาม)	จ�ากัด	/	ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต	์
และวัสดุก่อสร้าง	(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)	
2555 - 2559 ผู้อ�านวยการฝ่าย Supply Chain 
2548 - 2555 ผู้อ�านวยการธุรกิจ Geocycle

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อ	16 สิงหาคม 2559

รองประธานอาวุโส (การจัดส่งสินค้า) 
อายุ 49 ป ี

นายพอล โจเซฟ
เฮย์ส

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):
ปี	2560		 Directors Certification Program
   รุ่นที่ 241 (DCP)

โดย	International	Institute	of	Management	Development	
(IMD)	สวิตเซอร์แลนด์:	
ปี	2554	 หลักสูตร Holcim Senior Leadership 
ปี	2549 หลักสูตร Holcim Management

โดย	INSEAD	ฝรั่งเศส:	
ปี	2545 หลักสูตรการเจรจาต่อรองขั้นสูง
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นางสาวอนุตตรา  
พานโพธิ์ทอง

รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและ 
ประสิทธิภาพองค์กร) / อายุ 45 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน 
 และการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน,  
 สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี	 บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและ 
 การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ณ	31	ธ.ค.	2560 ไม่มี (0.00)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย	
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและ
 ประสิทธิภาพองค์กร)

บริษัท	ยูนิลีเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
ก.ย. 2558 - ต.ค. 2560  รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ธนาคารพาณิชย์
ก.ค. 2553  -  ส.ค. 2558   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านทรัพยากร 
 บุคคลและการสื่อสารภายในองค์กร)

บริษัท	อยุธยา	อลิอันซ์	ซีพี	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ประกันชีวิต
ม.ค. 2552 - ม.ิย. 2553  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 (สายงานทรัพยากรบุคคล)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่ม ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อ	1 พฤศจิกายน 2560

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท	คอนวูด	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)/	ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม	
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
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ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร

นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ 
เลขานุการบริษัท
อายุ 49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

เนติบัณฑิตไทย	 	
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน Head of Legal

บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	โรงกลั่นน�้ามัน
ม.ค. 2551 - มี.ค. 2556 Corporate Legal Counsel, Company  
 Secretary & Corporate Compliance   
 Officer 

ประวัติอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD):	
2559   Ethical Leadership Program (ELP)
2558   Corporate Governance for Executive  
           (CGE SCCC/2015) 
2557   Director Certificate Program (DCP)
2553   Company Secretary Program (CSP)
2553	  Board Reporting Program (BRP)
2553   Effective Minutes  
           Taking Program (EMT)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ 
 และองค์กร มหาวิทยาลัยเลสเตอร์  
 สหราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคม 
 ผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริด้า   
 สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิศวกรรม 
 และเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ผลิตและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน Head of Group Internal  
 Audit and Compliance  

บริษัท	Vedanta	ประเทศ	อินเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)	/	ธุรกิจด้านโลหะ	
เหมืองแร่	น�้ามันและก๊าซ

ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560 ผู้อ�านวยการกลุม่ธุรกิจพาณชิย์ 

บริษัท	โฮลซิม	ประเทศ	อินเดีย	จ�ากัด	/	ผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์	
และคอนกรีตผสมเสร็จ

2556 – ส.ค. 2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายจดัซ้ือจดัหา 

2554 – เม.ย. 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (โฮลซิม)  
 ประจ�าภูมิภาคเอเชยีใต้ สงิคโปร์และมาเลเซีย

เม.ย. 2550 – 2553 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ACC จ�ากัด  
 (บริษัท โฮลซิม ประเทศอนิเดยี จ�ากัด)

ประวัติอบรม
บริษัท	โฮลซิม	จ�ากัด	Zurich	สวิตเซอร์แลนด	์
2555   Holcim Compliance Framework
บริษัท	โฮลซิม	จ�ากัด	Engelberg	สวิตเซอร์แลนด	์
2554   Holcim Internal Audit
International	Institute	of	Management	Development	(IMD)	สวิตเซอร์แลนด์	
2553   Senior Management Program
บริษัท	เนสท์เล่	จ�ากัด	Rive	Reine	สวิตเซอร์แลนด	์
2543   Controlling at Nestle 

นายรานจัน ชาซเดอวา
Head of Group Internal Audit and Compliance  

อายุ 49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ ตุลาคม 2560



งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และ 
การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กำาหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี 
ที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ  
รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูล
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี และเป็นผู้จัดให้มี 
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
ความเชือ่ม่ันอยา่งสมเหตุสมผลว่ารายงานและขอ้มูลทางการเงิน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ 
ซึ่งสินทรัพย์  รวมทั้งป้องกันการดำาเนินการที่ผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน 
ทำาหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ ในแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยในเร่ืองแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลการตรวจ
สอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทน 
คณะกรรมการบริษัทและดำาเนินการตามกฎบัตรทีร่่วมกันบัญญติั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการต่อผู้ถือหุ้น

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ

นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจำาปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ ภายใต้กฎบัตรท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงจัดทำาข้ึนโดย 
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริษัทซ่ึงสอดคล้องกับหลักสากลและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมท้ังส้ิน  
15 คร้ัง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงสรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาส
และงบการเงินรวมประจำาปี 2560 ของ บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง
การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณา 
งบการเงินดังกล่าว ซ่ึงมีการถามผู้สอบบัญชีเร่ืองความ 

ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชี 
ท่ีสาระสำาคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขต 
การตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก
บัญชี ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการเผยข้อมูล
ในงบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
และหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และทันเวลา รวมท้ังมี 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 คร้ัง 
เพ่ือพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชี 
รายไตรมาสและประจำาปีของผู้สอบบัญชี

2. การกำากับและดแูลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบ
ประจำาปี 2561 รวมท้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำาเนิน
การตามแผน นอกจากน้ันมีการทบทวนการปฏิบัติงาน 
ตามแผนและผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน โดยให้ 
ข้อแนะนำาและติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญ เพ่ือปรับปรุง 
ให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำาเนินการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร

160
รายงานประจ�าปี 2560



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ ในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
สำาหรับปี 2560 และการประเมินของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจ
สอบภายในดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ 
การปฏิบัติซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันท่ี 25 มกราคม 2561 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบ 
การควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน  
และร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในและผู้สอบบัญชีเป็น 
รายไตรมาส โดยได้พิจารณาเร่ืองการดูแลทรัพย์สิน การใช้
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การร่ัวไหล หรือการทุจริต การดำาเนินงานต่างๆ ความเช่ือถือ 
ได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ได้ ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือ
ประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาระสำาคัญ การควบคุมดูแลเพ่ือ 
ลดความเส่ียงด้านการทุจริตได้รวมอยู่ในการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน

4. การสอบทานการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทอันเกิดจาก 
ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกของบริษัท รวมท้ังพิจารณา 
และสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมท้ัง 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

5. การ พิจารณาแต่ งตั้ ง ผู้ สอบบัญชีประจำ า ปี  2561  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งต้ัง  
นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  
และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำารง แห่ง บริษัท สำานักงาน 
อีวาย จำากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี 2561 
รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซ่ึงได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาและจะขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2561 ต่อไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด 
(มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2560 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีีส่�าคญั และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปี
สิน้สดุวันเดยีวกันของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยา
บรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบัญชี
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า 
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน 
ข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีีข้่าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดง 
ความเหน็ของข้าพเจ้า

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด 
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ ้าในการ 
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจบัุน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและ 
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็ 
แยกต่างหากส�าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ 
เร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ 
ตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ง 
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวม 
วิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับ 
แต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี

การรับรู้รายได้

ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เร่ือง
นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า  
ซึง่เป็นรายการบัญชทีีมี่มูลค่าทีเ่ป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทนุของกลุม่บริษัท ประกอบกับ 
กลุม่บริษัทมีรายการขายกับลกูค้าเป็นจ�านวนมากซ่ึงมีข้อตกลง
และเง่ือนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย 
ส่วนลดต่าง ๆ รวมทัง้การจดัให้มีโปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลกูค้า
เพือ่กระตุ้นยอดขาย ท�าให้รายการขายของกลุม่บริษัทมีเง่ือนไข
ในการรับรู้รายได้และการบันทกึรายได้รอการตัดบัญชทีีเ่กิดจาก
รายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีซั่บซ้อน ด้วยเหตุน้ี  
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของ 
กลุม่บริษัท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการประเมิน
และทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน 
ของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม 
ผู ้ รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและสุ ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ 
การปฏบัิติตามการควบคมุทีก่ลุม่บริษัทออกแบบไว้ สุม่ตัวอย่าง
รายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน 
ใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
และทดสอบข้อมูลที่กลุ ่มบริษัทน�ามาใช้ ในการค�านวณและ
บันทึกรายได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย
และส่วนลดต่าง ๆ ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่า
เป็นไปตามเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในสญัญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลกูค้า  
ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลบัญชรีายได้แบบแยกย่อย  
(Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบความผิดปกติทีอ่าจเกิดขึน้ 
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญช ีโดยเฉพาะรายการบัญชี 
ทีท่�าผ่านใบส�าคญัทัว่ไป

การรวมธุรกิจ 

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุม่บริษัท
ได้ลงทนุในบริษัท ปูนซเีมนต์ ตราลกูโลก จ�ากัด บริษัท สยามซิต้ี
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด บริษัท สยามซต้ีิซเีมนต์ (ลงักา) จ�ากัด 
และบริษัท สยามซิต้ีซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ ณ วันที่ซื้อกิจการ 
กลุ่มบริษัทได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ 
หน้ีสินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยม 
ทีเ่กิดขึน้จากการรวมธุรกิจ จากการวดัมูลค่าตามวิธีซือ้ ข้าพเจ้า
ให้ความส�าคัญกับรายการซื้อธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการ 
ทีมี่สาระส�าคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ใช้ดลุยพนิิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์
ทีไ่ด้มาและหน้ีสนิทีรั่บมาดงักล่าว รวมถึงการรับรู้ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายธุรกิจ 
และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการ 
เข้าท�ารายการซ้ือดงักล่าวเพือ่ประเมินว่ารายการซือ้ธุรกิจดงักล่าว 
เป็นไปตามค�านิยามของ การรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่า 
การซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงิน 
เพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการ 
ซ้ือธุรกิจ ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ด้มาและ 
หน้ีสนิทีรั่บมา ทีร่ะบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซ้ือซ่ึงจดัท�าโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่าง ๆ  
ทีส่�าคญัทีผู้่ประเมินราคาอสิระใช้ในการค�านวณหามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์และหน้ีสิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมูล 
ในแบบจ�าลอง พจิารณาข้อสมมติทีส่�าคญั เช่น อตัราคดิลด และอตัรา 
การเจริญเติบโต เป็นต้น รวมถึงพจิารณาความรู้ ความสามารถ
และความเทีย่งธรรมของผู้ประเมินราคาอสิระ และพจิารณาเหตุผล 
สนับสนุนค่าความนิยม ทีก่ลุม่บริษัทบันทกึไว้โดยท�าการวิเคราะห์

รูปแบบในการก�าหนดราคาซ้ือขาย (Pricing Model) ตลอดจน
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการซ้ือธุรกิจดังกล่าว 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ 
ไม่ทราบแน่นอน

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญเร่ืองการพิจารณาการด้อยค่าของค่า 
ความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจดังกล่าว ตามที่กล่าวไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เน่ืองจากการประเมิน 
การด้อยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ถือเป็น 
ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
อย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากกลุ่มสินทรัพย์น้ัน รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตรา
การเตบิโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึง่ท�าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่ว
กับมูลค่าค่าความนิยมและตราผลติภณัฑ์ 

ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ข้าพเจ้าได้ประเมิน
การก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลอง
ทางการเงินที่ฝ ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ โดยการท�า 
ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้อง
ตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญที่ใช้ ในการประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที ่
จดัท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทยีบข้อสมมติ
ดงักล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึง
เปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงินสดในอดตีกับผลการด�าเนิน
งานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
ดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
เลอืกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทนุทางการเงินถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนัก
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ภายในส�านักงานฯส�าหรับค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีสาระส�าคัญเพื่อช่วยประเมินข้อมูล 
ดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐาน
ความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน
ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ 
ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและตรา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทีส่�าคญั
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ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่รวมถึงข้อมูลทีร่วมอยู่
ในรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูก
จดัเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชน้ีี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น 
และข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อม่ัน 
ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืน่น้ัน

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ 
งบการเงินคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอืน่น้ันมีความขดัแย้ง 
ทีมี่สาระส�าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ทีไ่ด้รับจากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ 
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าว 
ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว ่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าว 
ให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดแูลทราบเพือ่ให้มีการด�าเนินการแก้ไข
ทีเ่หมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีใน
การกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
เหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู้่บริหารพจิารณาว่า 
จ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ือง 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจทีจ่ะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด�าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองอกีต่อไปได้

ผู ้ มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญช ี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ 
สมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง 
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดงัต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินความเสีย่งทีอ่าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อ 
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ 
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคดิ  
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง 
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกลุม่บริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู้่บริหารใช้ 
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องทีผู้่บริหารจดัท�า
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอน 
ที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ 
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า 
จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ขึ้นอยู ่ กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได ้ รับจนถึงวันที ่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 
กลุม่บริษัทต้องหยดุการด�าเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยถูกต้องตามทีค่วรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสม 
อย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ 
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพือ่แสดงความเหน็ 
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็น 
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  
ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ทีมี่นัยส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องทีมี่นัยส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า 
ได ้ปฏิ บั ติตามข ้อก� าหนดจรรยาบรรณที่ เ ก่ียวข ้อง กับ 
ความเป็นอสิระและได้สือ่สารกับผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลเก่ียวกับ 
ความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ 
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ

จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดแูล ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญใน 
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิด
ขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได ้
อย ่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว ่า 
ผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร 
ดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงาน
ฉบับน้ี

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบียน 4799

บริษัท ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพนัธ์ 2561
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมำย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559  

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 
2559

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7  1,706,854,945  3,529,777,611  2,328,904,094  270,829,612  1,274,637,507 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8   5,920,864,413   5,215,835,811  4,022,931,065  3,296,549,185  3,350,605,283 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  -  3,455,000,000  3,330,000,000 

ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์   84,326,327    420,239   -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 9  3,901,530,819  3,065,231,633  2,322,938,252  1,907,152,239  1,640,473,032 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า  241,189,840  201,862,741  26,010,033  80,511,800  48,043,463 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  237,558,196   397,963,921    210,707,108   84,004,213  49,629,995 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  12,007,998,213  12,494,998,044  8,911,910,791  9,094,047,049  9,693,389,280 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 7  12,546,387  14,354,343  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  -  39,900,676,463  8,588,192,233 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11   1,911,702,842   1,476,335,099  433,080,000  2,145,610,960  1,518,290,320 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  2,030,267,178  1,910,953,533  1,995,450,032  577,896,135  577,896,135 

เงินลงทุนทั่วไป 13  -  -  155,000,000  -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  352,072,093  -  -  665,457,020  307,199,762 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  37,463,081,556  29,256,671,876  21,420,700,138  15,091,208,625 14,964,954,241 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำาเนินงาน 16  60,706,887  444,951,868  348,031,253  38,197,379  438,152,763 

ค่าความนิยม 17  15,058,210,405  4,137,383,475  -  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18  11,486,027,762  11,628,118,312  3,297,065,691  2,118,580,311  2,122,578,144 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  797,244,733  740,771,434  685,601,355  423,620,917  489,217,067 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  286,196,028  240,847,676  260,785,876  143,805,679  142,336,530 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  69,458,055,871  49,850,387,616  28,595,714,345  61,105,053,489 29,148,817,195 

รวมสินทรัพย์  81,466,054,084  62,345,385,660  37,507,625,136  70,199,100,538 38,842,206,475 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมำย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559  

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 
2559

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ที่เกี่ยวข้องกัน 6  140,000,000  10,599,250,000  230,000,000  -  - 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงินอื่น 19  4,740,446,848  5,860,768,619  650,606,500  3,300,000,000  3,200,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 20   4,510,227,537    3,949,091,684   2,890,994,218   2,183,876,624    2,476,049,453 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
     ท่ีเก่ียวข้องกันท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

 
6  180,000,000  238,500,000  319,000,000 

 
 - 

 
 - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น  
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  317,909,936  263,498,818  78,747,000  -  - 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22  27,314,211  -  - - -

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 23  -  3,998,935,127  - -  3,998,935,127 

เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์  36,013,385  119,343,987  169,647,169  2,090,705  200,435 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  684,687,671  800,946,421  530,672,198  58,286,930  228,105,344 

รายได้รอการตัดบัญชี  831,903,958  801,714,000  1,042,855,271  475,029,740  666,982,482 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  237,524,251  278,102,368  269,973,985  218,793,066  258,982,160 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ  1,716,183,107  1,307,749,201  722,058,809  792,016,187  565,304,155 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  204,890,192  246,872,732  154,388,554  62,674,313  71,207,306 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  13,627,101,096  28,464,772,957  7,058,943,704  7,092,767,565  11,465,766,462 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ 
ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6  90,000,000  270,000,000  689,300,000  -  - 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอ่ืน - สุทธิ    
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  7,359,009,682  155,346,340  358,771,332  6,958,000,000  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22  25,803,356  -  - - -

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ 
ภายในหนึ่งปี 23  18,960,824,386  5,988,155,919  5,993,319,505  18,960,824,386  5,988,155,919 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24  2,142,446,415  2,011,987,027  1,248,736,737  1,466,757,687  1,462,653,525 

สำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุน 
ในการรื้อถอน 25  128,092,075  69,514,715  66,671,285  59,134,654  57,728,584 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  3,180,134,747  3,262,870,563  - -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   13,486,831  6,048,101 - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  31,899,797,492  11,763,922,665  8,356,798,859  27,444,716,727  7,508,538,028 

รวมหนี้สิน  45,526,898,588  40,228,695,622  15,415,742,563  34,537,484,292  18,974,304,490 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

หมำย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559  

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 
2559

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่า

       หุ้นละ 10 บาท (31 ธันวาคม    
      2559 และ 1 มกราคม 2559:  
      หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น  
      มูลค่า หุ้นละ 10 บาท)  2,980,000,000  2,800,000,000  2,800,000,000  2,980,000,000  2,800,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
     หุ้นสามัญ 298,000,000 หุ้น มูลค่า

       หุ้นละ 10 บาท (31 ธันวาคม    
      2559 และ 1 มกราคม 2559:  
      หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น    
      มูลค่า หุ้นละ 10 บาท) 2,980,000,000 2,300,000,000 2,300,000,000  2,980,000,000  2,300,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,412,550,914 10,106,266,730 10,106,266,730  26,412,550,914  10,106,266,730 

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 27  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 7,768,233,752 9,381,285,092  9,352,425,425  5,969,065,332  7,161,635,255 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (2,997,198,898)  28,151,237  33,190,418  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  34,463,585,768  22,115,703,059  22,091,882,573  35,661,616,246  19,867,901,985 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย  1,475,569,728  986,979  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  35,939,155,496  22,116,690,038  22,091,882,573  35,661,616,246  19,867,901,985 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  81,466,054,084  62,345,385,660  37,507,625,136  70,199,100,538  38,842,206,475 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
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งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559  
(ปรับปรุงใหม่)

2560 2559

รำยได้

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ  43,633,579,834  34,191,762,710  23,692,566,754  23,030,388,178 

เงินปันผลรับ 10, 12, 13  -  7,813,197  2,161,926,639  763,231,182 

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 13  -  435,119,853  -  435,119,853 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  50,374,490  59,027,473  -  23,819,059 

รายได้อื่น  200,909,194  202,189,694  458,031,332  271,850,157 

รวมรายได้  43,884,863,518  34,895,912,927  26,312,524,725  24,524,408,429 

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและบริการ  29,186,858,645  21,236,914,551  16,339,888,311  13,691,776,551 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย  7,469,468,024  6,077,826,822  4,303,186,018  3,993,367,731 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,461,351,907  1,884,295,781  1,793,331,435  1,598,435,839 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  -  38,224,809  - 

ค่าใช้จ่ายอื่น  513,855,726  195,434,030  225,818,438  18,371,864 

รวมค่าใช้จ่าย 28  39,631,534,302  29,394,471,184  22,700,449,011  19,301,951,985 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการ 
ร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,253,329,216  5,501,441,743  3,612,075,714  5,222,456,444 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม 11, 12  126,247,824  83,172,296 -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้  4,379,577,040  5,584,614,039  3,612,075,714  5,222,456,444 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,295,084,647)  (729,667,566)  (1,023,707,830)  (448,083,702)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,084,492,393  4,854,946,473  2,588,367,884  4,774,372,742 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30  (852,181,042)  (968,603,318)  (355,613,988)  (819,819,623)

กำาไรสำาหรับปี  2,232,311,351  3,886,343,155  2,232,753,896  3,954,553,119 

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,818,114,653  3,886,551,738  2,232,753,896  3,954,553,119 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย  414,196,698  (208,583)

 2,232,311,351  3,886,343,155 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 31 

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  6.59  16.33  8.10 16.62

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น)  275,796,824  237,969,191  275,796,824  237,969,191 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559  
(ปรับปรุงใหม่)

2560 2559

กำาไรสำาหรับปี  2,232,311,351  3,886,343,155  2,232,753,896  3,954,553,119 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ   (3,178,907,857)  20,369,131 -  - 

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท
ร่วม - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ

 
 
 

12  (27,112,426)  (25,408,312) -  - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง  (3,206,020,283)  (5,039,181) -  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

 
 

30  (31,444,369)  (407,705,871)  (27,331,579)   (325,994,939)

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม 
- ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (1,729,384) - - -

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง  (33,173,753)  (407,705,871)  (27,331,579)  (325,994,939)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (3,239,194,036)  (412,745,052)  (27,331,579)  (325,994,939)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (1,006,882,685)  3,473,598,103  2,205,422,317  3,628,558,180 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (1,240,409,235)  3,473,806,686  2,205,422,317  3,628,558,180 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย  233,526,550  (208,583)

 (1,006,882,685)  3,473,598,103 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559  
(ปรับปรุงใหม่)

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 
กำาไรก่อนภาษี  3,084,992,938  4,854,946,473  2,588,367,884  4,774,372,742  
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)  

จากกิจกรรมดำาเนินงาน:
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (126,247,824)  (83,172,296) -  -
เงินปันผลรับ  -  (7,813,197)  (2,161,926,639) (763,231,182)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  2,964,385,862  1,966,992,236  1,192,190,612  1,168,151,531 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (20,929,679)  5,681,341  7,165,558  20,843,679 
กำาไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรม -  (57,634,475) -  -
กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป -  (435,119,853) -  (435,119,853)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์  

ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  164,019,745  35,349,983  30,025,834  (75,595,018)
ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำาเนินงาน และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน  200,609,751  131,823,181  160,914,775  (80,697,297)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำารองอื่น  178,597,221  165,187,957  99,228,483  100,490,253 
ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (76,915,232)  (89,719,166)  1,114,378  (8,069,309)
ดอกเบี้ยรับ  (55,681,023)  (44,216,093)  (361,354,820)  (53,927,802)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,162,004,228  549,889,323  949,783,388  330,953,421 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดำาเนินงาน  7,474,335,442  6,992,195,414  2,505,509,453  4,978,171,165 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (411,404,107)  (173,521,372)  31,557,380  (409,893,364)
 สินค้าคงเหลือ  (150,423,414)  253,378,655  (274,424,580)  289,704,415 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า  (38,742,236)  (175,852,708)  (31,883,474)  (29,065,026)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  269,875,909  178,374,634  (34,374,216)  4,793,882 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -  36,644,193  -  36,644,193 
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (422,684,812)  (1,458,107)  (320,268,550)  137,209,191 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น  (768,326,863)  (293,052,878)  (197,639,914)  (335,644,687)
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (141,556,593)  (64,454,815)  (109,856,368)  (46,629,161)

 สำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง  (2,044,361)  (1,685,653)  (2,044,361)  (1,685,653)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  5,809,028,965  6,750,567,363  1,566,575,370  4,623,604,955 
 ดอกเบี้ยรับ  55,578,146  47,558,649  226,999,593  46,131,344 
 จ่ายดอกเบี้ย  (856,899,961)  (518,325,226)  (573,150,175)  (308,450,818)
 จ่ายภาษีเงินได้  (1,066,298,056)  (1,106,002,282)  (422,592,989)  (919,280,954)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  3,941,409,094  5,173,798,504  797,831,799  3,442,004,527 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559  
(ปรับปรุงใหม่)

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง  -  166,878,734  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น -  -  (13,176,779,448)  (3,230,000,000)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ 
ท่ีไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน  62,002,001  5,867,098  59,943,925  1,950,089 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  -  -  1,336,049,753 

เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)  (13,440,644,852)  (14,682,326,564)  (18,121,014,982)  (3,008,193,133)

เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น  (627,320,640)  (1,085,210,320)  (627,320,640)  (1,085,210,320)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนทั่วไป  -  590,119,853  -  590,119,853 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (3,012,093,074)  (3,243,522,711)  (1,424,299,710)  (2,155,855,129)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (378,214,852)  (368,150,768)  (77,710,374)  (207,175,408)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)  5,290,258  38,895,592  (288,539)  (15,674,259)

เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย  (3,802,163,105)  -  - -

เงินปันผลรับ  170,045,266  192,028,901  2,178,128,975  747,028,846 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (21,023,098,998)  (18,385,420,185)  (31,189,340,793)  (7,026,959,708)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) สุทธิ  (10,459,250,000)  10,369,250,000 -  - 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) สุทธิ  (2,391,294,944)  5,053,693,037  100,000,000  3,200,000,000 

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องกัน  (238,500,000)  (499,800,000)  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้น  7,162,459,130 -  6,947,500,000 -

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น  (442,988,564)  (728,848,471)  -  - 

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  -  (336,427,727)  -  - 

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (23,825,504)  -  - -

เงินสดรับสุทธิจากการออกจำาหน่ายหุ้นกู้  12,968,819,169  3,990,075,463  12,968,819,169  3,990,075,463 

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้  (4,000,000,000)  -  (4,000,000,000) -

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  16,986,284,184  -  16,986,284,184 -

เงินปันผลจ่าย  (3,922,240,397)  (3,449,986,200)  (3,397,992,240)  (3,449,986,200)

จ่ายดอกเบี้ย  (298,640,149)  -  (215,089,213) -

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  15,340,822,925  14,397,956,102  29,389,521,900  3,740,089,263 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  (80,234,886)  7,525,710  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (1,821,101,865)  1,193,860,131  (1,001,987,094)  155,134,082 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  3,529,777,611  2,328,904,094  1,274,637,507  1,112,490,039 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ 
เงินฝากธนาคารคงเหลือ  (1,820,801)  7,013,386  (1,820,801)  7,013,386 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  1,706,854,945  3,529,777,611  270,829,612  1,274,637,507 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559  
(ปรับปรุงใหม่)

2560 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด

การชำาระค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยการหักกลบกับเงินให้กู้ยืม
ระยะส้ันแก่ และดอกเบ้ียค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - -  13,191,469,248 -

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  13,800,000 - - -

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน  618,176,093 191,155,465  44,212,850 22,555,257

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและค่ารื้อถอน  595,493  4,996,440  (34,106)  4,996,440 

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  4,867,356  129,593,082  - 125,071,200

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทุน -  - - 311,698,531

โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดำาเนินงานไปเป็น      
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  352,072,093 -  369,019,494 -

 โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ์  18,398,873 -  - -

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย - -  - 16,202,336

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”)	
ได้จัดต้ังขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัดตำมกฎหมำยไทย	 และได้ 
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดเมื่อวันที่	 5	พฤศจิกำยน	2536	
บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย	 โดยด�ำเนินธุรกิจ
หลักในกำรผลิตปูนซีเมนต์	 และมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน
ต้ังอยู่เลขที่	 199	 ชั้น	 7	 -	 12	 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร	์ 
ถนนรัชดำภิ เษก	 แขวงคลองเตย	 เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหำนคร	 และโรงงำนต้ังอยู่เลขที่	 99	 หมู่ที่	 9	 
และเลขที่	 219	 หมู่ที่	 5	 ถนนมิตรภำพ	 กม.	 129-131	 
ต�ำบลทับกวำง	อ�ำเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี

บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560

2.	 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

 2.1	 งบกำรเงินน้ีจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	 
พ.ศ.	2547	โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนด
ในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวันที	่11	ตุลำคม	2559	 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้
เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย	 งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

	 งบกำรเงินน้ีได้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิเว้นแต่จะ
ได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2	 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก)	 งบกำรเงินรวมน้ีจัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท	
ปูนซเีมนต์นครหลวง	จ�ำกัด	(มหำชน)	(ซ่ึงต่อไปเรียกว่ำ	“บริษัทฯ”)	 

และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปเรียกว่ำ	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้	

ชื่อบริษัท
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท)

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

2560 2559 2560 2559

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ำกัด ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย

บริษัท	สยำมซิตี้พำวเวอร์	จ�ำกัด	 ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง

บริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด ไทย 300 300 100.00 100.00 วัสดุก่อสร้ำง

บริษัท	อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	จ�ำกัด ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบำ

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ำกัด	 ไทย 400 400 100.00 100.00 ก�ำจัดกำกอุตสำหกรรมและ

จ�ำหน่ำยเชื้อเพลิงและวัสดุ

ทดแทนและบริกำรท�ำควำม

สะอำดส�ำหรับอุตสำหกรรม

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ำกัด ไทย 700 700 100.00 100.00 ให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิค	กำร

จัดกำรและพัฒนำระบบ

ข้อมูล

บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตรำลูกโลก	จ�ำกัด ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต์

บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์		เทรดดิ้ง	จ�ำกัด ไทย 10 - 100.00 - จ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์

บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	

จ�ำกัด	

บังกลำเทศ 2,800	 

ล้ำนตำกำ

2,800	 

ล้ำนตำกำ

100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต์

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด	 ศรีลังกำ 1,663	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

- 98.95 - ผลิตปูนซีเมนต์

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด เวียดนำม 3,030.4	 

พันล้ำนดอง

เวียดนำม

- 65.00 - ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ้นโดยบริษัท	นครหลวงคอนกรีต	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด	 ศรีลังกำ - 1,663	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

- 98.95 ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ้นโดยบริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด

บริษัท	 เอสซีซีซี	 กอลล์	 ซีเมนต์	 เทอร์มินอล	

(ไพรเวท)	จ�ำกัด	

ศรีลังกำ 1,460	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

1,460	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

100.00 100.00 จ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์

บริษัท	มหำเวลี	มำรีน	ซีเมนต์	(ไพรเวท)	จ�ำกัด ศรีลังกำ 48	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

48	ล้ำน

รูปีศรีลังกำ

90.00 90.00 จ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์

ถือหุ้นโดยบริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	เญินแจ็ก	จ�ำกัด	 เวียดนำม 812.1	 

พันล้ำนดอง

เวียดนำม

- 100.00 - ผลิตปูนซีเมนต์

ถือหุ้นโดยบริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด

บริษัท	พีที	คอนวูด	อินโดนีเซีย	 อินโดนีเซีย 78.3	ล้ำน

เหรียญ

สหรัฐฯ

78.3	ล้ำน

เหรียญ

สหรัฐฯ

100.00 100.00 วัสดุก่อสร้ำง
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 ข)	 บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน
หรือบริษัทย่อยได้	 หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน	 และสำมำรถ
ใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

	 ค)	 บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัด
ท�ำงบกำรเงินรวมต้ังแต่วันทีบ่ริษัทฯมีอ�ำนำจในกำรควบคมุ
บริษัทย่อยจนถึงวันทีบ่ริษัทฯสิน้สดุกำรควบคมุบริษัทย่อยน้ัน

	 ง)	 งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำย
กำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 จ)	 สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อย
ซ่ึงจัดต้ังในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้ 
อตัรำแลกเปลีย่น	ณ	วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน	ส่วนรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท	โดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 
ถัวเฉลี่ยรำยเดือน	 ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ 
ดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร	 “ผลต่ำงจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ”	 ในงบแสดง 
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น		

ฉ)	 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รำยกำร 
ค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว	

ช)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ม่มีอ�ำนำจควบคมุ	คอื	จ�ำนวน
ก�ำไรหรือขำดทนุและสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยส่วนทีไ่ม่
ได้เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน
งบก�ำไรขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินรวม

ซ)	 กลุม่บริษัทบันทกึบัญชสี�ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏบัิติ
ตำมวิธีรำคำซื้อ	 ยกว้นกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้ 
กำรควบคุมเดียวกัน

	 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมตำม
สัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำจำกผู้ถูกซื้อ

	 ต้นทนุทีเ่ก่ียวข้องกับกำรซือ้ของกลุม่บริษัททีเ่กิดขึน้ซึง่เป็น
ผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ	เช่น	ค่ำที่ปรึกษำ	ถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดขึ้น

 2.3	 บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมตำม																
วิธีรำคำทุน

3.	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

	 (ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับ 
	 ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2559)	 รวมถึงแนว
ปฏบัิติทำงบัญชฉีบับใหม่	 ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะ
เวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	มกรำคม	2560	มำถือ
ปฏิบัติ	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์	 กำรตีควำมและ
กำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ ใช้มำตรฐำน	 กำรน�ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทำง
บัญชฉีบับใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏบัิติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส�ำคญัต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	อย่ำงไร
ก็ตำม	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีมี่กำรเปลีย่นแปลง 
หลกักำรส�ำคญัสำมำรถสรุปได้ดงัน้ี	

	 มาตรฐานการบัญช	ีฉบับที	่27	(ปรบัปรงุ	2559)	เรือ่ง	งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

	 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงน้ีก�ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับ
กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 เงินลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ	 และเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยเลือกบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสียได	้ตำมที่อธิบำย
ไว้ในมำตรฐำนกำรบัญช	ีฉบับที	่28	(ปรับปรุง	2559)	เร่ือง	 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ	ทัง้น้ี	กิจกำรต้องใช้วิธี
กำรบันทกึบัญชเีดยีวกันส�ำหรับเงินลงทนุแต่ละประเภทและ
หำกกิจกำรเลอืกบันทกึเงินลงทนุดงักล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสยี 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	 กิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำร 
ดงักล่ำวโดยวิธีปรับย้อนหลงั

	 มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย	เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรได้พจิำรณำแล้วว่ำ
จะเลอืกบันทกึเงินลงทนุดงักล่ำวตำมวิธีรำคำทนุในงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรตำมเดมิ

	 (ข)	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับ 
ในอนาคต

	 ในระหว่ำงปี	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2560)	จ�ำนวนหลำยฉบับ	
ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส�ำหรับงบกำรเงินทีมี่รอบระยะเวลำบัญชทีี่
เร่ิมในหรือหลงัวันที	่1	มกรำคม	2561	มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพือ่ให้มี
เน้ือหำเท่ำเทยีมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเ งินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง	 จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบัติ	

4.			นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก)	รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ
ให้กับผู้ซื้อแล้ว	รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก�ำกับสนิค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่	ส�ำหรับสนิค้ำทีไ่ด้
ส่งมอบหลังจำกหักสินค้ำรับคืนและส่วนลดแล้ว

	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้ำ	 โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำที่ซ้ือสินค้ำจำก 
บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซ่ึงสำมำรถน�ำไปใช้แลกของรำงวัล
ในอนำคต	บริษัทฯและบริษัทย่อยปันส่วนมูลค่ำจำกรำยกำร
ขำยให้กับคะแนนสะสม	 ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของคะแนน
สะสมดังกล่ำว	 และทยอยรับรู้เป็นรำยได้เม่ือลูกค้ำมำใช้
สิทธิและกิจกำรได้ปฏิบัติตำมสัญญำภำระผูกพันที่จะจัดหำ
รำงวัลนั้น

ข)		รำยได้ค่ำบริกำร

	รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เม่ือได้ ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึง
ขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

ค)	รำยได้ดอกเบี้ยรับ

	ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึง
อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

ง)		เงินปันผลรับ

	เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับ
เงินปันผล

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด	หมำยถึง	เงินสดและเงิน
ฝำกธนำคำร	และเงินลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภำพคล่องสงู	ซ่ึงถึง
ก�ำหนดจ่ำยคนืภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	เดอืนนับจำกวันที่
ได้มำ	และไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทกึค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูส�ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำก 
ลกูหน้ีไม่ได้	ซึง่โดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สนิค้ำส�ำเร็จรูปและสนิค้ำระหว่ำงผลติแสดงมูลค่ำตำมรำคำ
ทนุ	(ตำมวิธีถัวเฉลีย่)	หรือมูลค่ำสทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต�่ำกว่ำ	 และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ	 แรงงำนและ 
ค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต

วัตถุดิบและวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ย
หรือมูลค่ำสทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ	และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำและสินค้ำ
ล้ำสมัยจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้ำที่ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ

4.5	 เงินลงทุน

ก)	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ใน 
งบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

ข)	เงินลงทนุในบริษัทย่อย	กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมทีแ่สดง
อยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

ค)	เงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของ
มูลค่ำเงินลงทนุต่อเม่ือมูลค่ำทีจ่ะได้รับของเงินลงทนุต�ำ่กว่ำ
รำคำทุนในบัญชี

	เม่ือมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	 ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
สุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในงบก�ำไรขำดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรท�ำรำยกำร	หลังจำกนั้น	
บริษัทฯจะบันทกึอสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุด้วยรำคำทนุ
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)

ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค�ำนวณ
จำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 
โดยประมำณ	10	-	35	ปี	

ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ใน
กำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.7	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ	
(ถ้ำมี)	 แหล่งแร่และต้นทุนในกำรฟื้นฟูสภำพเหมืองแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมซ่ึงค�ำนวณ
โดยวิธีจ�ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์น้ันและค่ำเผ่ือกำร
ด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)

	อำคำรและอปุกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทนุหลงัหกัค่ำเสือ่ม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

	ต้นทุนในกำรร้ือถอนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำ
เสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์	(ถ้ำมี)	
ค่ำเสือ่มรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำทีค่ำดว่ำ
จะท�ำกำรรื้อถอน
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุน
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

            อายุการให้ประโยชน์

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง	 5	-	40	ปี

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 5	-	35	ปี

เคร่ืองตกแต่ง	ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส�ำนักงำน	 3	-	20	ปี

ยำนพำหนะ	 3	-	20	ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคดิค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับทีด่นิและสนิทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง

	เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้กำรด�ำเนินงำนและ/หรืออสังหำริมทรัพย์ที่ไม่
ได้ ใช ้ ในกำรด�ำเนินงำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน	 อสังหำริมทรัพย์น้ันจะถูกจัดประเภทใหม่เป็น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี

	บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรทีด่นิ	อำคำร	และอปุกรณ์	
ออกจำกบัญชี	 เม่ือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำร
จ�ำหน่ำยสินทรัพย์	 รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ�ำหน่ำยสนิทรัพย์จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทนุเม่ือบริษัทฯและ
บริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในกำรได้มำ	 กำรก่อสร้ำง	
หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลง
สภำพให้พร้อมใช้หรือขำย	ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทนุของ
สนิทรัพย์จนกว่ำสนิทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภำพพร้อมทีจ่ะใช้ได้
ตำมที่มุ่งประสงค์		ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดที่เกิดรำยกำร	ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น	

4.9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรมของ
สนิทรัพย์น้ัน	ณ	วันทีซ้ื่อธุรกิจ	ส่วนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้
มำจำกกำรอื่น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเร่ิม
แรกของสินทรัพย์น้ันตำมรำคำทุน	 และภำยหลังกำรรับรู้
รำยกำรเริ่มแรก	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำ
ทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม	 
(ถ้ำมี)	ของสินทรัพย์นั้น

	บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน	 และจะประเมิน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์
น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะ
เวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย	ค่ำตัดจ�ำหน่ำย
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

   อายุการให้ประโยชน์

ค่ำสัมปทำนเหมืองแร่	 20	-	25	ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3	-	10	ปี

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ	 5	-	10	ปี

สิทธิในกำรใช้	 40	ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 3	-	35	ปี

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของค่ำสัมปทำนเหมืองแร่และใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรโรงงำนของธุรกิจหินทรำย	 และค่ำตัด
จ�ำหน่ำยสิทธิในกำรใช้เหมืองแร่ของบริษัทย่อยใน 
ต่ำงประเทศแห่งหน่ึงค�ำนวณโดยวิธีจ�ำนวนผลผลิตที ่
คำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน	 ได้แก	่ 
ตรำผลิตภัณฑ์	 แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี
ทัง้ในระดบัของแต่ละสนิทรัพย์น้ันและในระดบัของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุ
กำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน

ไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่ำงพัฒนำ

4.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษัทย่อยมีควำม
เชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษัทย่อยจะได้รับเงิน
อุดหนุนน้ันและบริษัทย่อยสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ของเงินอุดหนุนได้	 บริษัทย่อยแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์เป็นรำยได้รอกำรรับรู	้ 
และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลในงบก�ำไรขำดทุน
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ในรูปของ 
ค่ำเสื่อมรำคำที่ลดลง

4.11 ค่าความนิยม

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลคำ่เร่ิมแรกของคำ่ควำม
นิยมในรำคำทุน	ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูง
กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ	หำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำสูงกว่ำต้นทุนกำรรวม
ธุรกิจ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำน้ีเป็น
ก�ำไรในงบก�ำไรขำดทุนรวมทันที

บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำ
ทุนหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม	 (ถ้ำมี)	 และจะทดสอบ
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมที่มี 
ข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ	บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กับหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด	(หรือกลุม่
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คำดว่ำจะได้
รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร	และบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
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ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร	
(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	
หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี	 บริษัทฯและ 
บริษัทย่อยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก�ำไร
ขำดทุนรวม	 และบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สำมำรถกลับ
บัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต

4.12	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมำยถึง	 
บุคคลหรือกิจกำรที่ มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ	 หรือ 
ถกูบรษิทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม	
หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำย
รวมถึงบริษัทร่วม	 และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 ซ่ึงท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำง
เป็นสำระส�ำคัญกับบริษัทฯ	 ผู้บริหำรส�ำคัญ	 กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและ 
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน	 สัญญำเช่ำกำร
เงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวน
เงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ	 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะ 
บันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกใน 
งบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ	 สินทรัพย์ที่ได้
มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่ำ	

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
ผู้ ให้เช่ำ	 จะจัดเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	 เงินที่ต้องจ่ำย
ภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนสุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้รับจำกผู้ ให้เช่ำจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 
ก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ	 เช่น	 เบ้ียปรับที่ต้องจ่ำยให้แก่ผู้
ให้เช่ำจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที ่
กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.14 เงินตราต่างประเทศ

	 	 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เป็นสกุลเงินบำท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ	รำยกำรต่ำง	ๆ	ของแต่ละกิจกำรทีร่วมอยู่ใน
งบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน
ของแต่ละกิจกำรน้ัน

	 	 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรำยกำร	 สินทรัพย์

และหนีส้ินทีเ่ป็นตัวเงนิซึง่อยู่ในสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศ	
รวมถึงค่ำควำมนิยมและรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม
ทีเ่กิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น	ณ	 วันสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน	

	 	 ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ 
แลกเปลีย่นได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.15	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 ทกุวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน	 อำคำรและอุปกรณ์
หรือสนิทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนอืน่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ	 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคนืของสนิทรัพย์มีมูลค่ำต�ำ่กว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์น้ัน	 ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยของสนิทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ	 
ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯและ
บริษัทย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีกิ่จกำร
คำดว่ำจะได้รับจำกสนิทรัพย์และค�ำนวณคดิลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะของ
สนิทรัพย์ทีก่�ำลงัพจิำรณำอยู	่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
หกัต้นทนุในกำรขำย	บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�ำลอง
กำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย	์ 
ซ่ึงสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินทีกิ่จกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำร
จ�ำหน่ำยสนิทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในกำรจ�ำหน่ำย	 โดยกำร
จ�ำหน่ำยน้ันผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำร
แลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอสิระ
ในลกัษณะของผู้ทีไ่ม่มีควำมเก่ียวข้องกัน

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำร 
ด้อยค่ำในงบก�ำไรขำดทนุ

	 	 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งชี้ที่
แสดงให้เหน็ว่ำผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ที่
รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง	บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์
น้ัน	 และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้
ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรที่ใช้
ก�ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้
ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสดุ	 โดยมูลค่ำตำมบัญชี
ของสนิทรัพย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำก
กำรด้อยค่ำต้องไม่สงูกว่ำมูลค่ำตำมบัญชทีีค่วรจะเป็นหำก
กิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์
ในงวดก่อน	ๆ 	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทกึกลบัรำยกำร
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยัง 
งบก�ำไรขำดทนุทนัที

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้	 เงินเดือน	 ค่ำจ้ำง	 โบนัส	
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือ 
เกิดรำยกำร
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ	 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็น 
รำยเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เงินที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังเงินทุน
เลี้ยงชีพ	 (ที่ไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำกสินทรัพย์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย)	ส�ำหรับพนักงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน	

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้อง
จ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน	และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอืน่	ๆ 	ซ่ึง 
บริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน	
นอกจำกน้ัน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผล
ประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน	ได้แก่	เงินสงเครำะห์
กำรลำออกจำกงำนและรำงวัลกำรปฏบัิติงำนครบก�ำหนด
ระยะเวลำ

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหน้ีสินโครงกำรผล
ประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำร
ไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชำญ
อิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้พิจำรณำว่ำกำรบริกำรในแต่ละ
งวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น	 
และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกันเพื่อรวมเป็นภำระ
ผูกพันงวดสุดท้ำย	

ผลก� ำ ไรห รือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในก�ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก� ำ ไรห รือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในงบก�ำไรขำดทุน	

ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไร
ขำดทนุทนัททีีมี่กำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร
หรือเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้ต้นทุนกำรปรับ
โครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนวัดค่ำโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตโดยใช้อัตรำส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำผล
ตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล

4.17	 ส�ารองค่าฟ้ืนฟูสภาพเหมอืงและต้นทนุในการรือ้ถอน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมือง
และต้นทุนในกำรร้ือถอนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรของ
ต้นทุนกำรฟื้นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอนที่
จะเกดิขึน้	ประมำณกำรของต้นทนุกำรฟ้ืนฟสูภำพเหมือง
และต้นทนุในกำรร้ือถอนดงักล่ำวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำทุนของที่ดิน	 อำคำรและอุปกรณ์และตัดจ�ำหน่ำย
โดยวิธีจ�ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ	และวิธีเส้นตรงตำมระยะทีค่ำดว่ำ
จะท�ำกำรรื้อถอน	ตำมล�ำดับ	ส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมือง
และต้นทุนในกำรร้ือถอนที่รับรู้คิดมำจำกประมำณกำร
ต้นทุนกำรฟื้นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน
ในอนำคต	 โดยมีสมมติฐำนต่ำง	ๆ	 เช่น	 ระยะเวลำฟื้นฟู
สภำพเหมืองและระยะในเวลำกำรร้ือถอน	อัตรำเงินเฟ้อ
ในอนำคต	และอัตรำคิดลด	เป็นต้น

ประมำณกำรหน้ีสินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิด 
ลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิดลด
ก่อนค�ำนึงถึงภำษีเงินได้	 ประมำณกำรหน้ีสินส่วนที่เพิ่ม
ขึ้นเนื่องจำกเวลำที่ผ่ำนไปรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงิน

4.18 ประมาณการหน้ีสิน

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทกึประมำณกำรหน้ีสนิไว้ใน
บัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือ่ปลดเปลือ้งภำระผูกพนัน้ัน	และบริษัทฯและบริษัทย่อย 
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนัน้ันได้อย่ำงน่ำเชือ่ถือ

4.19	 ภาษีเงินได้

ภำษีเ งินได ้ประกอบด ้วยภำษีเ งินได ้ป ัจจุ บันและ 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยบันทึกภำษีเงินได้
ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัด
เก็บภำษีของรัฐ	 โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลัก
เกณฑ์ทีก่�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร	ในอตัรำภำษีร้อยละ	 
20	ส�ำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 และ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทย
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศค�ำนวณภำษีเงินได้จำกก�ำไร
ทำงภำษีตำมอัตรำภำษีที่ระบุในกฎหมำยภำษีอำกรของ
ประเทศนั้น	ๆ	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	กับ
ฐำนภำษีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ัน	โดยใช้อตัรำภำษีทีมี่
ผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	
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บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร	
แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผล
แตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีรวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีที่
ยงัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีมี่ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลำรำยงำน	และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชดีงักล่ำวหำก
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์	

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้น
เก่ียวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

4.20	 เครือ่งมอืทางการเงิน

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ลูกหน้ี
กำรค้ำและลูกหน้ีอื่น	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 เจ้ำหน้ีกำรค้ำ
และเจ้ำหน้ีอื่น	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
เงินกู้ยืมระยะยำว	 และหุ้นกู้	 ซ่ึงนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะ
ส�ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิดเผยแยกไว้ ในแต่ละ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการ
ป้องกันความเสี่ยง

ตรำสำรอนุพันธ์ถูกวัดมูลค่ำเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม
นับต้ังแต่วันที่ตรำสำรอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด	 และมีกำร
วัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรอนุพันธ์ที่เก่ียวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้ ในบัญชีด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เช่นกัน	ส�ำหรับตรำสำรอนุพันธ์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
เลอืกใช้กำรบัญชป้ีองกันควำมเสีย่ง	วิธีกำรรับรู้ก�ำไรหรือ
ขำดทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของรำยกำรที่ท�ำกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ง	ณ	วันทีต่รำสำรอนุพนัธ์เร่ิมมีผลผูกมัด	บริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องระบุว่ำตรำสำรอนุพันธ์น้ันจัดอยู่ใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	

1)			กำรป้องกันควำมเสีย่งในมูลค่ำยติุธรรมของสนิทรัพย์
หรือหน้ีสนิทีรั่บรู้ในบัญช	ี(กำรป้องกันควำมเสีย่งในมูลค่ำ
ยุติธรรม)

2)	 กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของกระแส
เงินสด	 ซึ่งเกิดจำกควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินที่รับรู้ ในบัญชี	 เช่น	 กำรจ่ำยช�ำระดอกเบ้ียใน
อนำคตของหน้ีสนิทีมี่อตัรำดอกเบ้ียผันแปร	(กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด)

3)	 กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศของ
สญัญำทีผู่กมัด	(กำรป้องกันควำมเสีย่งในกระแสเงินสด)

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์
ประเภทกำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมที่คำด
ว่ำจะมีประสทิธิผลสงูจะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ	โดยรับรู้
พร้อมกับกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสนิทรัพย์
หรือหนี้สินที่ได้ถูกท�ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงนั้น

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์
ประเภทกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะมีประสิทธิผลสูงให้รับรู้ ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 
หำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำรรับรู้
สินทรัพย์หรือหน้ีสิน	 ให้โอนก�ำไรหรือขำดทุนที่ได้เคย 
รับรู้ ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปรวมไว้ ในต้นทุนเร่ิม
แรกของสนิทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสนิ
ที่ไม่ใช่หนี้สินทำงกำรเงิน	หรือให้ปรับก�ำไรหรือขำดทุนที่
ได้เคยรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ดงักล่ำวไปยงัก�ำไร
หรือขำดทุน	 โดยถือเป็นก�ำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชี
เดียวกันกับที่รำยกำรกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อก�ำไร
หรือขำดทุน	 เช่น	 กำรช�ำระดอกเบ้ียหรือเกิดกำรผูกมัด
ของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงนั้น

รำยกำรอนุพนัธ์บำงรำยกำรทีแ่ม้จะเป็นกำรป้องกันควำม
เสีย่งทีมี่ประสทิธิผลภำยใต้นโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่ง
ของบริษัทฯ	แต่อำจไม่เข้ำเง่ือนไขส�ำหรับกำรใช้กำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ยง	 กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำวให้รับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน
โดยทันที

เม่ือเคร่ืองมือป้องกันควำมเสีย่งถูกขำย	หรือกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงน้ันไม่เข้ำเง่ือนไขส�ำหรับกำรใช้กำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ยง	ผลก�ำไรหรือขำดทุนสะสมของเครื่อง
มือป้องกันควำมเสีย่งทีเ่คยรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
อื่นยังคงแยกไว้จนกว่ำรำยกำรผูกมัดของเคร่ืองมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงในอนำคตจะเกิดขึ้น	 แต่หำกคำดว่ำ
รำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว	 ให้ปรับผลก�ำไรหรือ
ขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงที่เคยรับ
รู้ ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังก�ำไรหรือขำดทุนใน
ทันที	 เม่ือมีกำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรม	
ให้ตัดจ�ำหน่ำยไปยังก�ำไรหรือขำดทุนโดยเร่ิมต้นทันทีที่
มีกำรปรับปรุงเกิดขึ้น	 และต้องไม่ช้ำกว่ำเม่ือรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสีย่งจะหยดุได้รับกำรปรับปรุงจำกกำร
เปลีย่นแปลงในมูลค่ำยติุธรรม	และต้องถูกตัดจ�ำหน่ำยให้
หมดทั้งจ�ำนวนภำยในอำยุของเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีกำรจัดท�ำเอกสำรที่เป็นกำร
ระบุถึงควำมสัมพันธ์ของเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยง
และรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงขึ้น	 วัตถุประสงค์
ในกำรบริหำรควำมเสีย่งและกลยทุธ์ในกำรป้องกันควำม
เสี่ยง	ขั้นตอนดังกล่ำวรวมไปถึงกำรระบุตรำสำรอนุพันธ์
ทั้งหมดที่ใช้ ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อสินทรัพย์และ
หน้ีสินแต่ละรำยกำรโดยเฉพำะ	 หรือต่อสัญญำที่ผูกมัด
โดยเฉพำะ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยยังจัดท�ำเอกสำรกำร
ประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยง	 
ณ	 วันที่ท�ำกำรป้องกันควำมเสี่ยง	 รวมถึงเอกสำรกำร
ประเมินประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง	 เพื่อดูว่ำกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงจะมีประสิทธิผลสูงในกำรหักกลบกับกำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เกิด
จำกควำมเสี่ยงที่ได้ป้องกัน
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

4.21	 การวัดมลูค่ายุตธิรรม

มูลค่ำยุติธรรม	หมำยถึง	 รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำร
ขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน 
ให้ผู ้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน
สภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย	 (ผู ้ร ่วมในตลำด)	 
ณ	วันที่วัดมูลค่ำ	บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อ
ขำยในตลำดทีมี่สภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยติุธรรมของ
สนิทรัพย์และหน้ีสนิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่เก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม	
ยกเว ้นในกรณีที่ไม ่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถ
หำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้	 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์	 และ
พยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับ
สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทีจ่ะวัดมูลค่ำยติุธรรมน้ันให้มำกทีส่ดุ	

ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผย
มูลค่ำยติุธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	 1	 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือ 
หนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ	 2	 	ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน	ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้	 เช่น	 ข้อมูล 
เกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น	

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับ
ชัน้ของมูลค่ำยติุธรรมส�ำหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิทีถื่ออยู	่
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5.	 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่
ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงิน	ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจและกำรประมำณกำร
ในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ	กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดง
ในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่
ประมำณกำรไว้	

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่ส�าคัญ

ประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจจะได้รับกำรทบทวน 
อย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยอำศัยประสบกำรณ์ ในอดีตและ 
ปัจจัยต่ำง	 ๆ	 รวมถึงเหตุกำรณ์ ในอนำคตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น	 ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผล 
ภำยใต้สถำนกำรณ์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ต้ังประมำณกำรและข้อสมมติฐำน
ต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต	 เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชี
อำจแตกต่ำงกับผลที่เกิดขึ้นจริง	 ประมำณกำรและข้อ
สมมตฐิำนที่ส�ำคัญที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรปรับปรุงบัญชี
ในปีถัดไปต่อมูลค่ำสินทรัพย์ยกไป	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน	 ได้แก่	 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	หนี้สินโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนอื่น	 ๆ	 เป็นมูลค่ำที่ประเมินโดย 
ผู้เชีย่วชำญอสิระ	ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวต้องใช้กำรต้ังสมมติฐำน
เ ร่ืองอัตรำคิดลด	 อัตรำกำรขึ้นเ งินเดือนในอนำคต	 
อัตรำมรณะ	และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	
กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนข้ำงมีควำมไม่แน่นอน 
อันเนื่องมำจำกลักษณะของโครงกำรที่มีระยะเวลำยำว		

กำรประมำณกำรในเร่ืองอืน่	ๆ 	ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่
เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้

คดีฟ้องร้อง

กลุม่บริษัทมีหน้ีสนิทีอ่ำจจะเกิดขึน้จำกกำรถูกฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำย	ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อม่ันว่ำประมำณกำรหน้ีสิน 
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกไว้ ในบัญชีเพียงพอ	 
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	อย่ำงไรก็ตำมผลที่เกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
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6.	 รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่
ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน	 รำยกำรธุรกิจ 
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ทีต่กลงกัน 

ระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่ำน้ัน	 
ซ่ึงเป ็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปรำยกำร 
ที่ส�ำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2560 2559 2560 2559

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย																			           
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร - - 6,387 2,737 รำคำตลำด
เงินปันผลรับ - - 1,992 571 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ - - 334 34 อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
รำยได้อื่น - - 277 252 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
ขำยอะไหล่เครื่องจักร - - - 35 รำคำที่ตกลงในสัญญำ
ขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - 1,336 รำคำที่ตกลงในสัญญำ
ซื้อสำธำรณูปโภค - - 1,055 909 รำคำตลำด

ค่ำบริกำรจ่ำย - - 390 312 ตำมที่ตกลงในสัญญำ
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่วมค้ำ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 456 - 388 - รำคำตลำด
รำยได้อื่น 37 54 37 33 ตำมที่ตกลงในสัญญำ
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ - - 170 184 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
ซื้อสินค้ำ 1,506 1,203 1,506 1,203 รำคำตลำด
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 5 5 3 3 อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
รำยได้อื่น - 1 - 1 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้ำ 369 - 369 - รำคำตลำด
ค่ำบริกำรจ่ำย 186 204 110 134 ตำมที่ตกลงในสัญญำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้
จ่ำยในกำรบริหำร - 1 - 1 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยจ่ำย 83 126 4 6 อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

                          (หน่วย:	พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน							 
ที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน	(มีกรรมกำรร่วมกัน) 720,898 1,765,441 188,891 1,132,802

รวมเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นกับ							 
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน 720,898 1,765,441 188,891 1,132,802

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน																																		
(หมายเหตุ	8)

บริษัทย่อย - - 1,257,467 1,178,677

กำรร่วมค้ำ 178,469 12,310 153,180 11,901

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 178,469 12,310 1,410,647 1,190,578

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด - - 1,300,000 1,300,000

บริษัท	อินทรี	ซุปเปอร์บล๊อก	จ�ำกัด - - 595,000 550,000

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ำกัด - - 1,160,000 1,140,000

บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตรำลูกโลก	จ�ำกัด - - 400,000 340,000

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 - - 3,455,000 3,330,000

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมระยะ
สั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกันจ�ำนวน	 3,455	 ล้ำนบำท	 
(2559:	 3,330	 ล้ำนบำท)	 ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ	
2.18	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	2.18	ถึง	2.39	ต่อปี)	และมีก�ำหนด
ช�ำระคืนภำยในหนึ่งปีนับจำกวันที่ให้กู้ยืม

	(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559 - 3,330,000

บวก:	เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - 14,410,000

หัก:	ช�ำระคืนระหว่ำงปี - (14,285,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 3,455,000

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	 
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	มีรำยละเอียดดังนี้	

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวำคม	2560	เงินให้กู้ยมืระยะสัน้ 
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้
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ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้องกันจ�ำนวน	 140	 ล้ำนบำท	
(2559:	 10,599	ล้ำนบำท)	 ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ	
2.05	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	2.20	ถึง	2.40	ต่อปี)	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	เงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนหนึ่งของ
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ�ำนวน	 10,469	 ล้ำนบำท	ค�้ำประกัน
โดยบริษัทฯ	 และกำรน�ำใบหุ้นของบริษัทย่อยสองแห่งเป็น
หลักประกัน	 สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไข 
บำงประกำรทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยดงักล่ำวต้องถือปฏบัิติ	

เช่น	กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน	เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	
ในระหว่ำงปีปัจจบัุน	บริษัทย่อยได้ช�ำระคนืเงินกู้ยมืดงักล่ำว
แล้วทั้งจ�ำนวน

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวำคม	2560	เงินกู้ยมืระยะสัน้ 
จำกสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559 10,599,250 -

บวก:	เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 7,225,914 1,100,000

หัก:	ช�ำระคืนระหว่ำงปี (17,685,164) (1,100,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 140,000 -

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	20)

บริษัทย่อย - - 361,336 448,505

บริษัทร่วม 	74,253 145,436 74,253 145,436

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ	กรรมกำรร่วมกัน) 29,575 41,688 18,605 24,112

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 103,828 187,124 454,194 618,053

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมกำรร่วมกัน) 270,000 508,500 - -

หัก:	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (180,000) (238,500) - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ				 
	จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 90,000 270,000 - -

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน

สถำบันกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกัน	(มีกรรมกำรร่วมกัน) 140,000 10,599,250 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน 140,000 10,599,250 - -
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	 เม่ือวันที่	 4	 กรกฎำคม	 2554	บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำ
ท�ำสัญญำเงินกู้กับสถำบันกำรเงินที่เก่ียวข้องกันในวงเงิน	 
345	ล้ำนบำท	เงินกู้ยมืดงักล่ำวคดิดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ีย
อ้ำงองิ	THBFIX	6	เดอืนบวกส่วนเพิม่	และมีก�ำหนดช�ำระคนื 
เป็นรำยงวดทุก	 6	 เดือน	 จ�ำนวน	 10	 งวด	 เร่ิมต้ังแต่ 
เดือนธันวำคม	2556	ถึงเดือนมิถุนำยน	2561	

	 เม่ือวันที่	 11	 มิถุนำยน	2555	บริษัทย่อยดังกล่ำวข้ำงต้น 
ได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู ้อีกฉบับหน่ึงกับสถำบันกำรเงิน 
ที่เก่ียวข้องกันในวงเงินจ�ำนวน	 900	 ล้ำนบำท	 เงินกู้ยืม 
ดังกล่ำวคิดดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง	 THBFIX	 
6	 เดือนบวกส่วนเพิ่ม	 และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรำยงวด 
ทุก	6	เดือน	จ�ำนวน	10	งวด	เริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม	2557	
ถึงเดือนมิถุนำยน	2562	

	 สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรที ่
บริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ	 เช่น	 กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำง 
กำรเงินต่ำง	ๆ 	อตัรำกำรถือหุน้ของผู้ถือหุน้ใหญ่	และกำรไม่ 
น�ำสินทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม	เป็นต้น

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 149 148 149 148

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 32 5 32 5

รวม 181 153 181 153

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559 508,500 -
หัก:	ช�ำระคืนระหว่ำงปี (238,500) -
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 270,000 -

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันที	่	31	ธันวำคม	2560	เงินกู้ยมืระยะยำว 
จำกสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เม่ือวันที	่2	ธันวำคม	2554	ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ
มีมติอนุมัติโครงกำรร่วมลงทนุระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง	
โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ	4	ปี	(นับเฉพำะกรณรีะยะเวลำ
ที่บริษัทฯจ่ำยสมทบ)	หรือ	7	ปี	(กรณีรวม	Silent	period)	
เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2555	โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม 
ที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯก�ำหนด	 โครงกำรดังกล่ำว 
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
เมื่อวันที่	11	มกรำคม	2555

เม่ือวันที	่22	ตุลำคม	2558	ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ
มีมติอนุมัติโครงกำรร่วมลงทนุระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง
เพิม่เติม	โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ	4	ปี	(นับเฉพำะกรณี
ระยะเวลำที่บริษัทฯจ่ำยสมทบ)	หรือ	7	ปี	(กรณีรวม	Silent	
period)	เริม่ตัง้แต่วันที่	1	มกรำคม	2559	โดยรำยละเอียด
เก่ียวกับข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของโครงกำรดังกล่ำว 
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯก�ำหนด	 โครงกำร
ดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่	16	ธันวำคม	2558
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7.	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินฝำก
ธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

              (หน่วย:	พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,339,930 3,144,131 270,829 1,274,637
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน 340,000 400,000 - -
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจ�ำ 39,471 1 1 1
รวม 1,719,401 3,544,132 270,830 1,274,638
หัก:	เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้�ำประกัน (12,546) (14,354) - -
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,706,855 3,529,778 270,830 1,274,638
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นกับ
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน	 720,898 1,765,441 188,891 1,132,802

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2560	 เงินฝำกออมทรัพย์	 เงินฝำก
ประจ�ำ	และต๋ัวแลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ	0.01	
ถึง	8.50	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	0.01	ถึง	7.50	ต่อปี)	

	 ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยได้น�ำเงินฝำกธนำคำร
จ�ำนวน	31	ล้ำนตำกำ	และ	0.4	ล้ำนบำท	รวมเป็นเงินจ�ำนวน	
12.5	ล้ำนบำท	 (2559:	 31	ล้ำนตำกำ	 และ	 0.4	ล้ำนบำท	 
รวมเป็นเงินจ�ำนวน	14.4	ล้ำนบำท)	ไปวำงไว้กบัธนำคำรเพือ่
เป็นประกันกำรออกหนังสอืค�ำ้ประกันทีอ่อกโดยธนำคำรใน 
นำมบริษัทย่อยดังกล่ำว
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8.	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ:
ปัจจุบันถึง	30	วัน 156,498 402 1,179,282 810,361
รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 156,498 402 1,179,282 810,361

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ:
ปัจจุบันถึง	30	วัน 4,520,209 4,361,027 1,870,046 2,136,692
มำกกว่ำ	30	วัน	ถึง	60	วัน 165,444 69,916 1,056 6,433
มำกกว่ำ	60	วัน	ถึง	90	วัน 99,912 33,483 - 4,872
มำกกว่ำ	90	วันขึ้นไป 218,817 153,302 15,329 65,066
รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 5,004,382 4,617,728 1,886,431 2,213,063
หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (105,828) (117,324) (13,820) (64,201)
รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ 4,898,554 4,500,404 1,872,611 2,148,862
รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 5,055,052 4,500,806 3,051,893 2,959,223
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 21,971 11,908 231,365 380,217
ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 276,114 95,936 13,946 20,177
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 553,269 620,946 - -
รำยได้ค้ำงรับตำมสัญญำที่ยังไม่เรียกเก็บ 20,928 - - -
รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 850,311 716,882 13,946 20,177
หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,470) (13,760) (655) (9,012)
รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ 843,841 703,122 13,291 11,165
รวมลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 865,812 715,030 244,656 391,382
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 5,920,864 5,215,836 3,296,549 3,350,605
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9.	 สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น											

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้ำส�ำเร็จรูป 1,021,114 872,895 (2,558) (2,792) 1,018,556 870,103

สินค้ำระหว่ำงผลิต 161,377 116,895 - - 161,377 116,895

วัตถุดิบ 701,927 496,969 (4,878) (4,878) 697,049 492,091

วัสดุโรงงำน 1,839,585 1,557,769 (219,595) (109,131) 1,619,990 1,448,638

สินค้ำระหว่ำงทำง 404,559 137,505 - - 404,559 137,505

รวม 4,128,562 3,182,033 (227,031) (116,801) 3,901,531 3,065,232

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น											

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้ำส�ำเร็จรูป 539,838 410,423 - - 539,838 410,423

สินค้ำระหว่ำงผลิต 48,376 52,122 - - 48,376 52,122

วัตถุดิบ 120,725 130,574 (4,878) (4,878) 115,847 125,696

วัสดุโรงงำน 1,004,311 1,067,887 (31,559) (27,520) 972,752 1,040,367

สินค้ำระหว่ำงทำง 230,339 11,865 - - 230,339 11,865

รวม 1,943,589 1,672,871 (36,437) (32,398) 1,907,152 1,640,473

	 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทได้บันทึกรำยกำรปรับลด
สินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจำกกำร
รวมธุรกิจเป็นจ�ำนวน	106.2	ล้ำนบำท	และบันทึกปรับลด
รำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมูลค่ำสทุธิทีจ่ะได้รับเป็น
จ�ำนวน	4.0	ล้ำนบำทโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุขำย	 
(2559:	 กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็น
จ�ำนวน	83.8	ล้ำนบำทโดยน�ำไปหกัจำกมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอื

ที่รบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี)	(งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร:	
ปรับลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมูลค่ำสทุธิทีจ่ะได้
รับเป็นจ�ำนวน	4.0	 ล้ำนบำท	 โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ต้นทุนขำย	 (2559:	 กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคง
เหลือเป็นจ�ำนวน	 90.1	 ล้ำนบำท	 โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี))	
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10.		เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เ งินลงทุนในบริษัทย ่อยตำมที่ แสดงในงบกำรเ งิน 
เฉพำะกิจกำร	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะ
ของธุรกิจ

ลักษณะ
ควำม
สัมพันธ์

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

รำคำทุน
(พันบำท)

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่ำงปี
(พันบำท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท	นครหลวง
			คอนกรีต	จ�ำกัด

คอนกรีตผสมเสร็จ
					และหินทรำย

ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 - -

บริษัท	สยำมซิต้ีพำวเวอร์
				จ�ำกัด

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 600,000 555,000

บริษัท	คอนวูด	จ�ำกัด วัสดุก่อสร้ำง ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 300,000 300,000 - -

บริษัท	อินทรี	
				ซุปเปอร์บล๊อก	จ�ำกัด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต												
					มวลเบำ

ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 499,999 499,999 - -

บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล
				จ�ำกัด	

ก�ำจัดกำกอุตสำหกรรม
และจ�ำหน่ำยเชื้อเพลิง
และวัสดุทดแทน	
และบริกำรท�ำควำม
สะอำดส�ำหรับ
อุตสำหกรรม

ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 400,000 400,000 150,000 -

บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล
			จ�ำกัด

ให้บริกำรทำงด้ำน
					เทคนิค	กำรจัดกำร
					และพัฒนำระบบ

ข้อมูล

ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 700,000 700,000 - -

บริษัท	ปูนซีเมนต์ตรำลูกโลก
				จ�ำกัด		

ผลิตปูนซีเมนต์ ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 63,802 63,802 - -

บริษัท	สยำม	ซิต้ี	ซีเมนต์									
				เทรดด้ิง	จ�ำกัด

ขำยปูนซีเมนต์ ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 - 10,000 - - -

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ

บริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์
				(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

ผลิตปูนซีเมนต์ ถือหุ้นทำง
ตรง

100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 270,767 16,202

บริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	
				(ลังกำ)	จ�ำกัด

ผลิตปูนซีเมนต์ ถือหุ้นทำง
ตรง

98.95 - 13,191,469 - - -

บริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	
				(เวียดนำม)	จ�ำกัด

ผลิตปูนซีเมนต์ ถือหุ้นทำง
ตรง

65.00 - 18,111,015 - 971,115 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 39,900,676 8,588,192 1,991,882 571,202
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 บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ำกัด

	 เม่ือวันที่	 23	พฤษภำคม	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท	 อินทรี	 อีโคไซเคิล	 จ�ำกัด	 (“บริษัทย่อย”)		 
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	180	ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	
1,800,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท)	เป็น	400	ล้ำนบำท	 
(หุ้นสำมัญ	 4,000,000	 หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 100	บำท)	 ซึ่ง
บริษัทฯได้ช�ำระค่ำหุ้นที่ออกเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วเม่ือวันที่	
31	พฤษภำคม	2559	บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	1	มิถุนำยน	2559

 บริษัท	อินทรี	ดิจิตอล	จ�ำกัด

	 เมื่อวันที่	23	กันยำยน	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	อนิทรี	ดจิติอล	จ�ำกัด	(“บริษัทย่อย”)		มีมติให้เพิม่ทนุ
จดทะเบียนจำก	100	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	1,000,000	หุ้น	 
มูลค่ำหุ้นละ	 100	 บำท)	 เป็น	 700	 ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	
7,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท)	ซึ่งบริษัทฯได้ช�ำระ 
ค่ำหุน้ทีอ่อกเพิม่เติมทัง้หมดแล้ว	เม่ือวันที	่30	กันยำยน	2559	 
บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่	3	ตุลำคม	2559

 บริษัท	สยำม	ซิตี้	ซีเมนต์	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด

	 บริษัท	 สยำม	 ซิต้ี	 ซีเมนต์	 เทรดดิ้ง	 จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยแห่งใหม่ได้จดทะเบียนจดัต้ังเป็นบริษัทจ�ำกัด	เม่ือวันที่	 
23	 มีนำคม	2560	 และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย	 โดยมี
ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	5	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	500,000	หุ้น	 
มูลค่ำหุ้นละ	 10	 บำท)	 โดยบริษัทฯถือหุ้นจ�ำนวนร้อยละ	
100	 ในบริษัทย่อยดังกล่ำว	 บริษัทย่อยดังกล่ำวด�ำเนิน
ธุรกิจหลักในกำรจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์	 โดยมีที่อยู ่ตำมที ่
จดทะเบียนคือเลขที่	 199	 ชั้น	 7	 -	 12	 อำคำรคอลัมน์
ทำวเวอร์	 ถนนรัชดำภิเษก	 แขวงคลองเตย	 เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหำนคร

	 เม่ือวันที่	 30	พฤษภำคม	2560	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท	สยำม	ซิต้ี	ซีเมนต์	เทรดดิง้	จ�ำกัด	(“บริษัทย่อย”)		 
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	 5	 ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	
500,000	หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 10	 บำท)	 เป็น	 10	 ล้ำนบำท	 
(หุ้นสำมัญ	 1,000,000	 หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 10	 บำท)	 ซึ่ง
บริษัทฯได้ช�ำระค่ำหุ้นที่ออกเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วเม่ือวันที่	
5	มิถุนำยน	2560	บริษัทย่อยดงักล่ำวได้จดทะเบียนเพิม่ทนุ
กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	7	มิถุนำยน	2560	

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจ

 การรวมธุรกิจในปี 2559

 บริษัท	 ปูนซี เมนต ์ 	 ตรำลูกโลก	 จ�ำกัด	 (เดิมชื่อ	 
“บริษัท	เซเม็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด”)

	 เมื่อวันที่	10	มีนำคม	2559	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำย
หุ้นเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ้นทั้งหมดของบริษัท	 เซเม็กซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ต่อมำเมื่อวันที่	3	พฤษภำคม	2559	
บริษัทฯได้เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญจ�ำนวน	 4,410,000	 หุ้น	 และ 
หุ้นบุริมสิทธิ์จ�ำนวน	2,600,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้น
ละ	100	บำท	ของบริษัท	เซเม็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	จำก 
ผู้ถือหุ้นเดิมในมลูค่ำรวมทั้งสิ้น	63.8	ล้ำนบำท	โดยบรษิัทฯ
ได้จ่ำยช�ำระเป็นเงินสดทั้งจ�ำนวน	

	 เม่ือวันที่	 1	 มิถุนำยน	 2559	 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ ้น
ของบริษัท	 เซเม็กซ์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ได้มีมติอนุมัติ
กำรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำกเดิม	 “บริษัท	 เซเม็กซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด”	เป็น	“บริษัท	ปูนซีเมนต์		ตรำลูกโลก	
จ�ำกัด”		โดยบริษัทย่อยดงักล่ำวได้จดทะเบียนเปลีย่นชือ่กับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	7	มิถุนำยน	2559

 บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	 (เดิมชื่อ	 
“บริษัท	เซเม็กซ์	ซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด”)

	 เมื่อวันที่	10	มีนำคม	2559	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำย
หุ้นเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ้นทั้งหมดของบริษัท	 เซเม็กซ์	
ซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	ต่อมำเมื่อวันที่	26	พฤษภำคม	
2559	บริษัทฯได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน	48,743,764	หุ้น	 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	 46	 ตำกำ	 ของบริษัท	 เซเม็กซ์	 
ซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	 จ�ำกัด	 จำกผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่ำ 
รวมทั้งสิ้น	2,112.2	ล้ำนบำท	โดยบริษัทฯได้จ่ำยช�ำระเป็น
เงินสดทั้งจ�ำนวน

	 เมื่อวันที่	16	มิถุนำยน	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	เซเม็กซ์	ซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	ได้มีมติอนุมัติ
กำรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำกเดิม	 “บริษัท	 เซเม็กซ์	
ซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด”	เป็น	“บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด”	โดยบริษัทย่อยดงักล่ำวได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศบังกลำเทศ 
เมื่อวันที่	30	มิถุนำยน	2559

 บริษัท	 สยำมซิตี้ซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัด	 (เดิมชื่อ	 
“บริษัท	โฮลซิม	(ลังกำ)	จ�ำกัด”)

	 เม่ือวันที่	 22	 กรกฎำคม	 2559	 บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำ
ซ้ือขำยหุ ้นเพื่อให้บริษัท	 นครหลวงคอนกรีต	 จ�ำกัด	
(“บริษัทย่อย”)	 ลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัท	 โฮลซิม	
(ลังกำ)	จ�ำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	98.9524	ต่อมำเมื่อวันที่	 
10	สิงหำคม	2559	บริษัทย่อยดังกล่ำวได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน	 164,065,201	 หุ้น	 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	 10	 รูปี 
ศรีลังกำของบริษัท	 โฮลซิม	 (ลังกำ)	 จ�ำกัด	 จำกผู้ถือหุ้น
เดิมในมูลค่ำรวมทั้งสิ้น	13,030	ล้ำนบำท	โดยบริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้จ่ำยช�ำระเป็นเงินสดทั้งจ�ำนวน	 และจำกกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นท�ำให้บริษัท	 ซีลอน	 แอมบูจำ	
ซีเมนต์	(พีวีที)	จ�ำกัด	และบริษัท	ลำฟำร์จ	มหำเวลี	ซีเมนต์	
(พีวีที)	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โฮลซิม	(ลังกำ)	
จ�ำกัด	มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

	 เมื่อวันที่	 9	กันยำยน	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	โฮลซิม	(ลงักำ)	จ�ำกัด	ได้มีมติอนุมัติกำรเปลีย่นแปลง
ชื่อของบริษัทจำกเดิม	“บริษัท	โฮลซิม	(ลังกำ)	จ�ำกัด”	เป็น	
“บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัด”	 โดยบริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์ของ
ประเทศศรีลังกำเมื่อวันที่	15	กันยำยน	2559
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 เมื่อวันที่	 5	กันยำยน	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	ซีลอน	แอมบูจำ	ซีเมนต์	 (ไพรเวท)	จ�ำกัด	 ได้มีมติ
อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำกเดิม	 “บริษัท	 
ซีลอน	แอมบูจำ	ซีเมนต์	(ไพรเวท)	จ�ำกัด”	เป็น	“บริษัท	เอสซี
ซีซี	กอลล์	ซีเมนต์	เทอร์มินอล	(ไพรเวท)	จ�ำกัด”	โดยบริษัท
ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์
ของประเทศศรีลังกำเมื่อวันที่	15	กันยำยน	2559

	 เมื่อวันที่	 6	กันยำยน	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	 ลำฟำร์จ	 มหำเวลี	 ซีเมนต์	 (ไพรเวท)	 จ�ำกัด	 ได้มี 
มติอนุมั ติกำรเปลี่ ยนแปลงชื่ อของบริษัทจำกเดิม	 
“บริษัท	ลำฟำร์จ	มหำเวลี	 ซีเมนต์	 (ไพรเวท)	 จ�ำกัด”	 เป็น	
“บริษัท	 มหำเวลี	 มำรีน	 ซีเมนต์	 (ไพรเวท)	 จ�ำกัด”	 โดย 
บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวง
พำณิชย์ของประเทศศรีลังกำเมื่อวันที่	15	กันยำยน	2559

	 งบกำรเงินของบริษัท	 ปูนซีเมนต์	 ตรำลูกโลก	 จ�ำกัด	 
บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	 จ�ำกัด	 และบริษัท	
สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัดและบริษัทย่อย	 ได้ถูกรวม
อยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯต้ังแต่วันที่กลุ่มบริษัทมี 
อ�ำนำจควบคุมเม่ือวันที่ 	 3	 พฤษภำคม	 2559	 วันที	่ 
26	 พฤษภำคม	 2559	 และวันที่	 10	 สิงหำคม	 2559	 
ตำมล�ำดับ	 (“วันที่ซื้อกิจกำร”)	 โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือ
กิจกำรดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท	ปูนซีเมนต์																	
ตรำลูกโลก	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้	ซีเมนต์																					
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี	้ซีเมนต	์																								
(ลังกำ)	จ�ำกัด

รวม

ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 63,802 2,112,248 13,029,709 15,205,759

หัก:	มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ี
ได้รับ	(ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหน้ำ	198	-	199) (121,436) (1,631,738) (9,372,835) (11,126,009)

ค่าความนิยม	(ก�าไรจากการซื้อในราคา
ต่�ากว่ามูลค่ายุติธรรม) (57,634) 480,510 3,656,874 4,079,750

ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 63,802 2,112,248 13,029,709 15,205,759

หัก:	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ของบริษัทย่อยที่ซื้อ (53,283) (430,545) (39,605) (523,433)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย	 10,519 1,681,703 12,990,104 14,682,326
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	 บริษัทฯและบริษัท	 นครหลวงคอนกรีต	 จ�ำกัด	 ได้บันทึก 
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท�ำรำยกำรเพือ่ซ้ือบริษัท	สยำม
ซต้ีิซเีมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	และบริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	
(ลังกำ)	จ�ำกัด	จ�ำนวน	12.1	ล้ำนบำท	และ	161.8	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดบั	เป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุเงินลงทนุในบริษัทย่อย
ดังกล่ำว

	 รำยได้และก�ำไร(ขำดทนุ)ของบริษัท	ปูนซีเมนต์	ตรำลกูโลก	
จ�ำกัด	บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	 จ�ำกัด	 และ
บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัดและบริษัทย่อย	 
ถูกรวมอยู ่ ในงบก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 
31	ธันวำคม	2559	ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจกำร	ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ปูนซีเมนต์																	
ตรำลูกโลก	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																					
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																									
(ลังกำ)	จ�ำกัด

รวม

รำยได้ 581 529 3,104 4,214

ก�ำไร(ขำดทุน) 6 (14) 352 344

 บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	 จ�ำกัด	 (เดิมชื่อ	
“บริษัท	โฮลซิม	(เวียดนำม)	จ�ำกัด”)

	 เมื่อวันที่	4	สิงหำคม	2559	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำย
หุ้นเพื่อลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัท	โฮลซิม	(เวียดนำม)	
จ�ำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	65	ต่อมำเม่ือวันที่	22	กุมภำพันธ์	
2560	บริษัทฯได้เข้ำซ้ือหุน้สำมัญจ�ำนวน	1,969,760	ล้ำนหุน้	 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	 1	 ดองเวียดนำมของบริษัท	 โฮลซิม	
(เวียดนำม)	 จ�ำกัด	 จำกผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่ำรวมทั้งสิ้น	
18,110	ล้ำนบำท	โดยบริษัทฯได้จ่ำยช�ำระเป็นเงินสดทัง้จ�ำนวน	

	 เม่ือวันที่	 29	 ธันวำคม	2559	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 โฮลซิม	
(เวียดนำม)	จ�ำกัด	ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำก
เดิม	“บริษัท	โฮลซิม	(เวียดนำม)	จ�ำกัด”	เป็น	“บริษัท	สยำม
ซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	 จ�ำกัด”	 โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศ
เวียดนำมเมื่อวันที่	27	กุมภำพันธ์	2560

	 เม่ือวันที่	 27	 กุมภำพันธ์	 2560	 บริษัทฯได้รับใบรับรอง
ทะเบียนวิสำหกิจที่แก้ ไขแล้ว	 (Amended	 BRC)	 จำก
หน่วยงำนรัฐบำลของประเทศเวียดนำม	 และจำกกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นท�ำให้บริษัท	 ลำฟำร์จ	 ซีเมนต์	
(แอลแอลซี)	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 โฮลซิม	
(เวียดนำม)	จ�ำกัด	มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

	 เม่ือวันที่	 1	 เมษำยน	 2560	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ลำฟำร์จ	
ซีเมนต์	 (แอลแอลซี)	 จ�ำกัด	 ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงชื่อของ
บริษัทจำกเดมิ	“บริษัท	ลำฟำร์จ	ซีเมนต์	(แอลแอลซ)ี	จ�ำกัด”	
เป็น	“บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	เญินแจ็ก	จ�ำกัด”	โดยบริษัท
ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์
ของประเทศเวียดนำมเมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2560

 หำกกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ต้ังแต่ต้นงวดของปี	2559	รำยได้
และก�ำไร(ขำดทนุ)ของบริษัท	ปูนซเีมนต์	ตรำลกูโลก	จ�ำกัด	 
บริษัท	 สยำมซิ ต้ี ซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	 จ�ำกัด	 และ 

บริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัดและบริษัทย่อย	 จะ
ถูกรวมอยู ่ ในงบก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 
31	ธันวำคม	2559	ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ปูนซีเมนต์																	
ตรำลูกโลก	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																					
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																									
(ลังกำ)	จ�ำกัด

รวม

รำยได้ 885 1,119 7,437 9,441

ก�ำไร(ขำดทุน) (20) 305 590 875

 การรวมธุรกิจในปี 2560
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	 งบกำรเงินของบริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	
จ�ำกัด	 และบริษัทย่อยได้ถูกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของ 
กลุ่มบริษัทต้ังแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนำจควบคุมเม่ือวันที	่

(หน่วย:	พันบำท)

ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 18,109,732

หัก:	มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	(ตำมที่กล่ำวไว้ในหน้ำ	199) (5,906,660)

ค่าความนิยม 12,203,072

ต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 18,109,732

หัก:	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ (4,669,088)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13,440,644

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยได้ 7,459

ก�ำไร	 1,147
 

	 กลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินกำรให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหน้ีสินที่รับมำ	ณ	 วันที่ซ้ือ
กิจกำรของบริษัท	 ปูนซีเมนต์	 ตรำลูกโลก	 จ�ำกัด	 บริษัท	
สยำมซิต้ีซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	บริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	
(ลังกำ)	 จ�ำกัด	 และบริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	
จ�ำกัด	 โดยกำรวัดมูลค่ำน้ีได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่ำงปี
ปัจจุบัน	 ซ่ึงอยู่ภำยในระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำ	 12	 เดือน
นับจำกวันที่ซ้ือกิจกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ ในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2559)	ทั้งนี้ภำยใน

ระยะเวลำวัดมูลค่ำดงักล่ำว	กลุม่บริษัทได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติม
และได้ท�ำกำรปรับย้อนหลงัมูลค่ำยติุธรรม	ณ	วันทีซ่ือ้กิจกำร	 
กำรปรับปรุงดังกล่ำวมีผลให้สินค้ำคงเหลือลดลงเป็น
จ�ำนวนประมำณ	0.3	ล้ำนบำท	ทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้
เป็นจ�ำนวนประมำณ	5,369.4	ล้ำนบำท		สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนประมำณ	 8,352.2	 ล้ำนบำท	 และ 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้นเป ็นจ�ำนวน
ประมำณ	3,370.2	ล้ำนบำท

28	กุมภำพันธ์	2560	(“วันที่ซื้อกิจกำร”)	โดยมีรำยละเอียด
กำรซื้อกิจกำรดังนี้

 	 บริษัทฯได้บันทกึค่ำใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวข้องกับกำรท�ำรำยกำรเพือ่
ซื้อบริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด	จ�ำนวน	1.3	
ล้ำนบำท	 เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่ำว

	 รำยได้และก�ำไรของบริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	
จ�ำกัดและบริษัทย่อยถูกรวมอยู ่ในงบก�ำไรขำดทุนรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 ต้ังแต่วันที่ 
ซื้อกิจกำร	สรุปได้ดังนี้

	 หำกกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ต้ังแต่ต้นงวดของปีปัจจบัุน	รำยได้ 
และก�ำไรของบริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (เวียดนำม)	 จ�ำกัด 

และบริษัทย่อยทีจ่ะถูกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทนุรวมส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยได้ 8,495

ก�ำไร	 1,323
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	 บริษัทฯรับรู้ก�ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ของบริษัท	ปูนซีเมนต์	ตรำลกูโลก	จ�ำกดั	จ�ำนวน	57.6	ล้ำนบำท	 
ในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559

	 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหน้ีสินที่
รับมำ	ณ	 วันทีซ่ือ้กิจกำร	ของบริษัท	 ปูนซเีมนต์	ตรำลกูโลก	 
จ�ำกัด	 บริษัท	 สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	 จ�ำกัด	 

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด	และบริษัท	สยำมซิตี้
ซีเมนต์	(เวียดนำม)	จ�ำกัด	เป็นดังนี้	

บริษัท	ปูนซีเมนต์	ตราลูกโลก	จ�ากัด	 	 	 	 	 	 	

           	 (หน่วย:	พนับำท)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 53,283

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 42,632

สินค้ำคงเหลือ	 83,663

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,618

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้�ำประกัน 400

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 407,595

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในกำรด�ำเนินงำน 23,747

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32,387

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,962

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (117,951)

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น	ๆ (16,065)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,582)

เงินกู้ยืมระยะยำวอื่น (336,428)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (21,592)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (48,233)

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 121,436

ก�ำไรจำกกำรซื้อในรำคำต่�ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (57,634)

ต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 63,802
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(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท	 
สยำมซิต้ีซีเมนต์																					
(บังกลำเทศ)	

จ�ำกัด

บริษัท	
สยำมซิต้ีซีเมนต์																									

(ลังกำ)	 
จ�ำกัด

บริษัท														
สยำมซิตี้ซีเมนต์
(เวียดนำม)
	จ�ำกัด

รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 430,545 39,605 4,669,088 5,139,238

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 507,619 445,240 266,580 1,219,439

สินค้ำคงเหลือ	 187,343 752,449 693,624 1,633,416

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 198,085 164,271 109,368 471,724

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้�ำประกัน 180,833 - - 180,833

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 852,484 5,233,442 9,108,760 15,194,686

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 86,421 7,947,078 801,871 8,835,370

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - - 93,493 93,493

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,607 32,032 49,457 89,096

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - (104,008) (1,355,299) (1,459,307)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (122,938) (715,634) (1,579,460) (2,418,032)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภำยในหนึ่งปี - (468,428) (189,921) (658,349)

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหนึ่งปี - - (26,290) (26,290)

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย (369,244) (65,179) (48,267) (482,690)

รำยได้รอกำรตัดบัญชี - - (105,187) (105,187)

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น	ๆ (36,668) (343,203) (397,652) (777,523)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (72,489) (139,725) (3,385,096) (3,597,310)

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	-	สุทธิ	จำกส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี - (243,232) (424,881) (668,113)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	-	สุทธิ	จำกส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภำยในหนึ่งปี - - (37,214) (37,214)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน - (158,071) (98,796) (256,867)

ส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมือง - - (60,158) (60,158)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (217,860) (3,002,606) (412,055) (3,632,521)

สินทรัพย์สุทธิ 1,631,738 9,374,031 7,671,965 18,677,734

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม - (1,196) (1,765,305) (1,766,501)

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 1,631,738 9,372,835 5,906,660 16,911,233

ค่ำควำมนิยม	 480,510 3,656,874 12,203,072 16,340,456

ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,112,248 13,029,709 18,109,732 33,251,689

 บริษัท	สยามซิตี้ซีเมนต์	(บังกลาเทศ)	จ�ากัด	บริษัท	สยามซิตี้ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด	และบริษัท	สยามซิตี้ซีเมนต์	(เวียดนาม)	จ�ากัด



200
รายงานประจำาปี 2560

(หน่วย:	พันบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 2,247,273

ค่ำควำมนิยมลดลง (1,645,603)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 629,237

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง (27,567)

(หน่วย:	พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่																														
31	ธันวำคม	2559

งบก�าไรขาดทุนรวม

ต้นทุนขำยและบริกำรเพิ่มขึ้น 38,287

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (10,720)

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯลดลง (27,567)

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (0.12)

	 รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม	ณ	วันที่	1	มกรำคม	2559	ที่น�ำมำแสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ

	 เงินลงทุนในบริษัท	สยามซิตี้ซีเมนต์	(ลังกา)	จ�ากัด

	 เม่ือวันที่	 11	พฤษภำคม	 2560	ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อหุ ้นสำมัญทั้งหมด
ของบริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด	ที่ถือโดยบริษัท	
นครหลวงคอนกรีต	จ�ำกัด	จ�ำนวน	164,065,201	หุน้	มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	รูปีศรีลังกำ	ในรำคำ	13,191.5	ล้ำนบำท	
ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท	สยำมซิตี้
ซีเมนต์	 (ลังกำ)	จ�ำกัด	 โดยบริษัทฯได้หักกลบเงินที่จะต้อง
จ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนดังกล่ำวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
และดอกเบ้ียค้ำงรับจำกบริษัท	นครหลวงคอนกรีต	 จ�ำกัด	 
โดยบริษัท	 นครหลวงคอนกรีต	 จ�ำกัด	 ได้โอนหุ้นสำมัญ

ทั้งหมดของบริษัท	สยำมซิต้ีซีเมนต์	 (ลังกำ)	 จ�ำกัด	 ให้แก่
บริษัทฯเม่ือวันที่	 1	 ตุลำคม	2560	จำกกำรเข้ำท�ำรำยกำร 
ดงักล่ำวเสร็จสิน้ท�ำให้บริษัทฯถือหุน้โดยตรงในบริษัท	สยำม
ซิตี้ซีเมนต์	(ลังกำ)	จ�ำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	98.9524

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
มีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
จ�ำนวน	281,291	ล้ำนดองเวียดนำม	และ	8,750	ล้ำนรูป ี
ศรีลงักำ	(2559:	7,964	ล้ำนรูปีศรีลงักำ	และ	680	ล้ำนตำกำ)	 
ซ่ึงกลุ่มบริษัทอำจมีภำระภำษีหัก	ณ	 ที่จ่ำยจำกประเทศ 
ที่ต้ังของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเหล่ำน้ันเม่ือมีกำรจ่ำย
เงินปันผลจำกจ�ำนวนเงินดังกล่ำวในอนำคต

	 ผลของกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม	 ณ	 วันที่ซ้ือกิจกำร
ที่เกิดขึ้นในปี	 2559	 กลุ ่มบริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงินงวดก่อนทีน่�ำมำแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบโดย

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงทีมี่ผลกระทบต่อรำยกำรใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบก�ำไรขำดทุนรวมมีดังนี้
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรร่วมค้ำ
ลักษณะ
ของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน	 
(ร้อยละ)

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสีย
(พันบำท)

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน 
(พันบำท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

ผลิตปูนซีเมนต์ กัมพูชำ 40 40 1,911,703 1,476,335 2,145,611 1,518,290

รวม 1,911,703 1,476,335 2,145,611 1,518,290

11.		เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

 เมื่อวันที่	16	กันยำยน	2558	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำร่วม
ทุนกับบริษัท	 ชิป	 มง	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด	 และบุคคลธรรมดำอีก	 
3	รำย	(รวมกันเรียกว่ำ	“ซเีอม็จ”ี)	เพือ่ลงทนุโดยตรงในหุน้ของ 
บริษัท	ชปิ	มง	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(“บริษัทร่วมทนุ”)	 
ในสัดส่วนร้อยละ	 40	 โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวมีทุน
ต้ังต้นทั้งสิ้น	 150	 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 (หุ้นสำมัญ	
75,000	 หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 2,000	 เหรียญสหรัฐอเมริกำ)	 
ซึ่งบริษทัฯลงทุนในหุ้นสัดส่วนร้อยละ	40	และซีเอ็มจีลงทุน
ในหุ้นสัดส่วนร้อยละ	60	

	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิกำยน	2558	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท	ชปิ	มง	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	ได้มีมติอนุมัติ
กำรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำกเดิม	 “บริษัท	 ชิป	 มง	 
ซีเมนต์	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด”	 เป็น	 “บริษัท	 ชิป	มง	อินทรี	
ซีเมนต์	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด”	 โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศ
กัมพูชำแล้ว

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2560	บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวมีทุน
ต้ังต้นทั้งสิ้น	 150	 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 (หุ้นสำมัญ	
75,000	 หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 2,000	 เหรียญสหรัฐอเมริกำ)	

(2559:	จ�ำนวน	106	ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	(หุ้นสำมัญ	
53,000	หุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 2,000	 เหรียญสหรัฐอเมริกำ))	 
โดยบริษัทฯได ้ช�ำระค ่ำหุ ้นจ�ำนวน	 60	 ล ้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ	 2,145.6	 ล้ำนบำท	 คิดเป็น
ร้อยละ	 40	 ของทุนต้ังต้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว	 
(2559:	จ�ำนวน	42.4	ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	หรือเทยีบเท่ำ 
ประมำณ	1,518.3	ล้ำนบำท)	

	 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯได้น�ำใบหุ้นของบริษัทร่วมทุน 
ดังกล่ำวไปค�้ำประกันสัญญำวงเงินกู้ยืมของบริษัทร่วมทุน 
กับสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง	 และสัญญำวงเงินกู ้ยืม 
ดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรที่บริษัทฯต้อง 
ถือปฏบัิติ	เช่น	กำรด�ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทร่วมทนุ 
ดังกล่ำว	เป็นต้น

	 11.2	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน

	 ในระหว่ำงปี	 2560	บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำร
ลงทนุในกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินรวมจ�ำนวน	192	ล้ำนบำท	
(2559:	42	ล้ำนบำท)

 11.1	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำซ่ึงเป็นเงินลงทนุในกิจกำรทีบ่ริษัทฯ
และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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	 11.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

	 	 สรุปรายการฐานะการเงิน

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด

2560 2559

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 433 427

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 678 93

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,601 3,490

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,026) (381)

เงินกู้ยืมระยะยำว	 (2,352) -

สินทรัพย์สุทธิ 4,334 3,629

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 1,912 1,476

	 			สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ชิป	มง	อินทรี	ซีเมนต์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด

2560 2559

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 419 -

รำยได้ดอกเบี้ย 3 5

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 39 12

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2 -

ขำดทุน (480) (106)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (480) (106)
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12.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 12.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท
ลักษณะ
ของธุรกิจ

จัดต้ังข้ึน
ในประเทศ

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

สัดส่วนเงินลงทุน	 
(ร้อยละ)

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสีย
(พันบำท)

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน 
(พันบำท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	ลำนนำรีซอร์ส
เซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

ถ่ำนหิน ไทย ถือหุ้น
ทำงตรง

44.99 44.99 1,937,450 1,812,497 483,427 483,427

บริษัท	ไทย	อะโกร										
เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด	
(มหำชน)

ผลิตและ
จ�ำหน่ำย 
เอทำนอล

ไทย ถือหุ้น
ทำงตรง

4.72 4.72 92,817 98,457 94,469 94,469

รวม 2,030,267 1,910,954 577,896 577,896

	 12.2	 ส่วนแบ่งก�าไรและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
เงินปันผลรับ

	 ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรและก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม

และรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร	ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนใน						

บริษัทร่วมในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน

ระหว่ำงปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ																								
รับระหว่ำงปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท	ลำนนำรีซอร์สเซส	
จ�ำกัด	(มหำชน)

316,755 116,004 (28,842) (25,408) 162,960 177,131

บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่	
จ�ำกัด	(มหำชน)

1,445 9,124 - - 7,085 7,085

รวม 318,200 125,128 (28,842) (25,408) 170,045 184,216

 12.3	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนฯ

	 มูลค่ำยุติธรรม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์	ซึ่งค�ำนวณจำกรำคำปิดของหุ้นที่แสดงอยู่
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังต่อไปนี้
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(หน่วย:	ล้ำนบำท)

2560 2559

บริษัท	ลำนนำรีซอร์สเซส	จ�ำกัด	(มหำชน) 4,251 3,212

บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน) 127 153

รวม 4,378 3,365

13.	เงินลงทุนทั่วไป

ในระหว่ำงปี	 2559	 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำกบริษัท	 
โฮลซิมซีเมนต์	(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด	จ�ำนวน	7.8	ล้ำนบำท	

เม่ือวันที่	 10	 พฤศจิกำยน	 2559	 บริษัทฯได้จ�ำหน่ำย 
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท	 โฮลซิมซีเมนต์	 (บังกลำเทศ)	
จ�ำกัด	 เป็นจ�ำนวนเงิน	 16.92	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯหรือ 

เทยีบเท่ำประมำณ	590.1	ล้ำนบำท	โดยบริษัทฯบันทกึก�ำไร
จำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำวจ�ำนวน	435.1	ล้ำนบำท
ในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559

 12.4	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

	 									สรุปรายการฐานะทางการเงิน	
		(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ลำนนำรีซอร์สเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,631 4,039

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,361 4,207

หนี้สินหมุนเวียน (2,590) (1,953)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (486) (489)

สินทรัพย์สุทธิ 5,916 5,804

หัก:	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (1,564) (1,690)

สินทรัพย์สุทธิ	 -	 หลังจากหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
							ของบริษัทย่อย 4,352 4,114

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 1,937 1,812

          สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

บริษัท	ลำนนำรีซอร์สเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

2560 2559

รำยได้ 12,136 8,814

ก�ำไร		 704 257

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (64) (56)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 640 201



205
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน	 รวม ที่ดิน	
อำคำร
ส�ำนักงำน
และโรงงำน

รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

รำคำทุน 352,072 352,072 384,579 370,828 	755,407	

หัก:	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - (86,581) (86,581)

หัก:	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (3,369) - (3,369)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 352,072 352,072 381,210 284,247 665,457

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

รำคำทุน - - 12,191 370,828 383,019

หัก:	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - (75,819) (75,819)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ - - 12,191 295,009 307,200

14.	อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มูลค่ำตำมบัญชขีองอสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ	ณ	วันที	่
31	ธันวำคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

	 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 
และ	2559	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี - - 307,200 -

โอนเข้ำ 352,072 - 369,019 311,699

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - - (10,762) (4,499)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 352,072 - 665,457 307,200

	 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดัง
กล่ำว	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	ซึ่งประเมิน 

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ที่ดิน 1,016,936 - 1,202,368 330,498

อำคำรส�ำนักงำนและโรงงำน - - 284,247 295,009

โดยผู้ประเมินรำคำอิสระแสดงได้ดังนี้		
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15.	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์
                                                               

                      
            (หน่วย:	พนับำท)

งบกำรเงินรวม
ที่ดิน	แหล่งแร่			
และต้นทุนในกำร
ฟื้นฟูสภำพ
เหมือง

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง				
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ
สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1	มกราคม	2559 2,086,547 9,387,425 30,331,461 1,931,326 1,548,819 2,920,541 48,206,119
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 845,353 1,788,563 4,454,251 462,447 41,285 129,179 7,721,078
ซื้อเพิ่ม 43,666 112,935 77,175 132,112 6,671 3,059,314 3,431,873
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (34,480) (431,269) (23,206) (52,165) (7,549) (548,669)
โอนเข้ำ(ออก) 32,173 365,498 1,188,658 98,505 170,151 (1,984,578) (129,593)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4,702 7,116 6,267 (89) 1,224 (271) 18,949
31	ธันวาคม	2559	-	ตามท่ีรายงานไว้เดิม 3,012,441 11,627,057 35,626,543 2,601,095 1,715,985 4,116,636 58,699,757
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์จำกกำรรวมธุรกิจ - 447,914 1,837,646 - - - 2,285,560

31	ธันวาคม	2559	-	หลังการปรับปรุง 3,012,441 12,074,971 37,464,189 2,601,095 1,715,985 4,116,636 60,985,317
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 256,957 6,097,652 9,187,958 362,489 408,469 380,915 16,694,440
ซื้อเพิ่ม - 89,726 71,423 27,729 14,126 3,247,541 3,450,545
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย (34) (37,085) (271,309) (40,913) (238,481) (86,623) (674,445)
โอนเข้ำ(ออก) 151,045 486,276 1,528,340 (169,353) 440,789 (2,405,815) 31,282
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (112,746) (670,914) (1,286,812) (72,292) (32,982) (33,876) (2,209,622)
31	ธันวาคม	2560 3,307,663 18,040,626 46,693,789 2,708,755 2,307,906 5,218,778 78,277,517
ค่าเส่ือมราคาสะสม
1	มกราคม	2559 203,741 5,028,036 19,161,551 1,320,719 1,055,880 - 26,769,927
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - 831,909 2,381,047 271,337 28,824 - 3,513,117
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 37,950 323,585 1,067,256 163,827 101,867 - 1,694,485
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (11,201) (347,316) (22,494) (30,348) - (411,359)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (591) (2,797) (22) 1,161 - (2,249)
31	ธันวาคม	2559	-	ตามท่ีรายงานไว้เดิม 241,691 6,171,738 22,259,741 1,733,367 1,157,384 - 31,563,921
ค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้นจำกกำร
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์จำกกำรรวมธุรกิจ - 6,286 32,001 - - - 38,287

31	ธันวาคม	2559	-	หลังการปรับปรุง 241,691 6,178,024 22,291,742 1,733,367 1,157,384 - 31,602,208
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 211,119 2,165,309 4,798,282 238,016 172,956 - 7,585,682
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 65,226 570,296 1,573,353 202,757 179,709 - 2,591,341
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (27,091) (197,082) (38,924) (181,585) - (444,682)
โอนเข้ำ(ออก) - 12,883 - (96,561) 96,561 - 12,883
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14,819) (211,048) (535,631) (45,204) (18,025) - (824,727)
31	ธันวาคม	2560 503,217 8,688,373 27,930,664 1,993,451 1,407,000 - 40,522,705
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
1	มกราคม	2559 - - 15,054 438 - - 15,492
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 110,945 - - - - - 110,945
31	ธันวาคม	2559 110,945 - 15,054 438 - - 126,437
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 77,600 32,611 49,299 5,783 - - 165,293
31	ธันวาคม	2560 188,545 32,611 64,353 6,221 - - 291,730
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31	ธันวาคม	2559	-	หลังการปรับปรุง 2,659,805 5,896,947 15,157,393 867,290 558,601 4,116,636 29,256,672
31	ธันวาคม	2560 2,615,901 9,319,642 18,698,772 709,083 900,906 5,218,778 37,463,082

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2559	-	ปรับปรุงใหม่	(จ�ำนวน	1,637	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ใน
					ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)	 	1,732,772
2560	(จ�ำนวน	2,421	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ใน
					ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)																					 2,591,341
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน	แหล่งแร่			
และต้นทุน 
ในกำร

ฟื้นฟูสภำพ
เหมือง

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง			
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2559 1,182,218 7,499,240 24,673,639 1,655,248 1,504,629 1,851,563 38,366,537

ซื้อเพิ่ม 4,997 57,782 67,520 17,866 909 2,012,302 2,161,376

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (3,355) (375,254) (21,400) (48,843) - (448,852)

โอนเข้ำ(ออก) (12,191) (165,350) 870,713 73,725 170,151 (1,445,138) (508,090)

31	ธันวาคม	2559 1,175,024 7,388,317 25,236,618 1,725,439 1,626,846 2,418,727 39,570,971

ซื้อเพิ่ม - 79,124 53,870 6,975 326 1,327,693 1,467,988

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย (34) (4,765) (171,278) (17,695) (237,911) (85,987) (517,670)

โอนเข้ำ(ออก) 4,780 57,530 610,629 11,058 215,194 (899,191) -

31	ธันวาคม	2560 1,179,770 7,520,206 25,729,839 1,725,777 1,604,455 2,761,242 40,521,289

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1	มกราคม	2559 49,034 4,608,095 17,129,608 1,155,581 1,019,140 - 23,961,458

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 5,796 203,939 645,965 105,685 93,317 - 1,054,702

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (1,312) (304,651) (20,688) (27,664) - (354,315)

โอนออก - (71,320) - - - - (71,320)

31	ธันวาคม	2559 54,830 4,739,402 17,470,922 1,240,578 1,084,793 - 24,590,525

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 14,510 204,353 678,307 107,180 116,803 - 1,121,153

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย - (3,550) (126,230) (17,594) (181,016) - (328,390)

31	ธันวาคม	2560 69,340 4,940,205 18,022,999 1,330,164 1,020,580 - 25,383,288

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

1	มกราคม	2559 - - 15,054 438 - - 15,492

31	ธันวาคม	2559 - - 15,054 438 - - 15,492

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 31,300 - - - - - 31,300

31	ธันวาคม	2560 31,300 - 15,054 438 - - 46,792

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31	ธันวาคม	2559 1,120,194 2,648,915 7,750,642 484,423 542,053 2,418,727 14,964,954

31	ธันวาคม	2560 1,079,130 2,580,001 7,691,786 395,175 583,875 2,761,242 15,091,209

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2559	(จ�ำนวน	993	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ใน
				ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)						 1,054,702
2560	(จ�ำนวน	1,014	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ใน
				ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)																																																																		 										1,121,153 
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เมื่อวันที่	5	เมษำยน	2559	บริษัท	อินทรี	อีโคไซเคิล	จ�ำกัด	
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำซ้ือขำยสินทรัพย์เพื่อซ้ือ
สินทรัพย์บำงส่วนของบริษัท	วำเลนซ์	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัท
ทีป่ระกอบธุรกิจบริกำรท�ำควำมสะอำดส�ำหรับอตุสำหกรรม
เป็นจ�ำนวนเงิน	260	ล้ำนบำท	โดยเม่ือวันที	่1	มิถุนำยน	2559	 
บริษัทย่อยได้รับโอนสินทรัพย์	 ซ่ึงประกอบด้วย	สินค้ำคง
เหลอื	ทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์	และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ว	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของ
ยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน	 โดยมีมูลค่ำ
สทุธิตำมบัญชเีป็นจ�ำนวนเงิน	102.7	ล้ำนบำท	(2559:	ไม่มี)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัท
ย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง	 ซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่	มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อม
รำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำว
มีจ�ำนวนเงิน	 15,312	 ล้ำนบำท	 และ	 13,415	 ล้ำนบำท	 
ตำมล�ำดับ	 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	 10,671	 ล้ำนบำท	 
และ	9,568	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ)	

16.		สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้

ส�ำนักงำน
รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2559 388,912 133,316 328,650 7,343 858,221

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 23,747 429,175 836,013 - 1,288,935

31	ธันวาคม	2559 412,659 562,491 1,164,663 7,343 2,147,156

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย (31,026) - - - (31,026)

โอนออก (359,121) - - - (359,121)

31	ธันวาคม	2560 22,512 562,491 1,164,663 7,343 1,757,009

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2559 - 91,191 294,125 6,007 391,323

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - 350,464 705,758 - 1,056,222

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,097 324 - 2,421

31	ธันวาคม	2559 - 443,752 1,000,207 6,007 1,449,966

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,097 324 - 2,421

31	ธันวาคม	2560 - 445,849 1,000,531 6,007 1,452,387

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1	มกราคม	2559 81,172 8,953 28,742 - 118,867

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - 78,711 130,255 - 208,966

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี (74,123) (666) (2,142) 1,336 (75,595)

31	ธันวาคม	2559 7,049 86,998 156,855 1,336 252,238

ลดลงระหว่ำงปี - (1,274) - - (1,274)

โอนออก (7,049) - - - (7,049)

31	ธันวาคม	2560 - 85,724 156,855 1,336 243,915

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31	ธันวาคม	2559 405,610 31,741 7,601 - 444,952

31	ธันวาคม	2560 22,512 30,918 7,277 - 60,707

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2559	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)	 2,421
2560	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)																																																																																																																																					2,421	
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 
(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้

ส�ำนักงำน
รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2559 402,178 133,316 328,650 7,343 871,487

31	ธันวาคม	2559 402,178 133,316 328,650 7,343 871,487

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย (29,790) - - - (29,790)

โอนออก (372,388) - - - (372,388)

31	ธันวาคม	2560 - 133,316 328,650 7,343 469,309

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2559 - 91,190 294,125 6,007 391,322

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421

31	ธันวาคม	2559 - 93,288 294,448 6,007 393,743

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421

31	ธันวาคม	2560 - 95,386 294,771 6,007 396,164

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1	มกราคม	2559 77,492 8,952 28,742 - 115,186

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี (74,123) (666) (2,142) 1,336 (75,595)

31	ธันวาคม	2559 3,369 8,286 26,600 1,336 39,591

ลดลงระหว่ำงปี - (1,274) - - (1,274)

โอนออก (3,369) - - - (3,369)

31	ธันวาคม	2560 - 7,012 26,600 1,336 34,948

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31	ธันวาคม	2559 398,809 31,742 7,602 - 438,153

31	ธันวาคม	2560 - 30,918 7,279 - 38,197

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2559	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)	 2,421

2560	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)																																																																																																																																					2,421

	 ในระหว่ำงปี	 2560	 บริษัทฯได้กลับรำยกำรค่ำเผ่ือกำร 
ด้อยค่ำของสนิทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน	1.3	
ล้ำนบำท	(2559:	75.6	ล้ำนบำท)

	 ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินแล้วเห็นว่ำค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ
สนิทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำนดงักล่ำวเพยีงพอ	และ
สินทรัพย์ดังกล่ำวสำมำรถขำยได้ ในอนำคตโดยมีรำคำ 
ไม่ต�่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำว
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 บริษัทฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย	 โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้	
(Income	Approach)	 ซ่ึงประมำณกำรจำกกระแสเงินสด
ในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำร
ทำงกำรเงินซึ่งได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร	

	 ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลมุระยะเวลำสีปี่	
กำรวัดมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวได้รับกำรจดัให้อยู่ในระดบั	3	
ของล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

 

17.	ค่ำควำมนิยม

ค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจตำมที่ได้กล่ำว 
ไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	 10	 โดยหลัก
ประกอบด้วย	 ส่วนของพลังจำกกำรรวมกัน	 (Synergy)	
และกำรประหยดัจำกขนำดทีค่ำดว่ำจะเกดิจำกกำรรวมกำร
ด�ำเนินงำนของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้ำด้วยกัน

รำยกำรเปลีย่นแปลงของบัญชค่ีำควำมนิยมส�ำหรับปีสิน้สดุ
วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 -

บวก:	เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 5,782,987

มูลค่ำตำมบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	-	ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 5,782,987

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (1,645,603)

มูลค่ำตำมบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	-	ปรับปรุงใหม่ 4,137,384

บวก:	เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 12,203,072

หัก:	ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,282,246)

มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 15,058,210

 บริษัทฯปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรรวมกิจกำรและ
ตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																						
(ลังกำ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																	
(เวียดนำม)	จ�ำกัด

รวม

ค่ำควำมนิยม 416,967 3,250,978 11,390,265 15,058,210

ตรำผลิตภัณฑ์ - 3,550,904 - 3,550,904

ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 เพื่อทดสอบกำร
ด้อยค่ำประจ�ำปี	ดังนี้
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	 ฝ ่ ำยบริหำรพิจำรณำแล ้วเชื่อว ่ ำค ่ ำควำมนิยมและ 
ตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
ไม่เกิดกำรด้อยค่ำ

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																						
(ลังกำ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																	
(เวียดนำม)	จ�ำกัด

อัตรำกำรเติบโตระยะยำว 6.0 6.0 4.0

อัตรำคิดลดก่อนภำษี 13.0 12.5 11.5

	 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำร
คำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดและอัตรำคิดลดเป็นอัตรำ
ก่อนภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนั้น	ๆ

	 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้มูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้คืนใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี	 ณ	 วันที	่ 
31	ธันวำคม	2560	สรุปได้ดังนี้

	 ข้อสมมติทีส่�ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของค่ำควำม
นิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอน	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์	
(บังกลำเทศ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																						
(ลังกำ)	จ�ำกัด

บริษัท	สยำมซิตี้ซีเมนต์																	
(เวียดนำม)	จ�ำกัด

กำรลดลงของอัตรำกำรเติบโตระยะยำว 3.09 0.12 0.70

กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำคิดลดก่อนภำษี 1.81 0.10 0.54
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18.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ควำม
สัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ

ตรำ
ผลิตภัณฑ์

สิทธ	ิ																		
ในกำรใช้

สินทรัพย์										
ไม่มีตัวตน

อื่น

สินทรัพย์								
ไม่มีตัวตน
ระหว่ำง
พัฒนำ

รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2559 2,252,427 257,781 - - - 275,439 1,089,318 3,874,965

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 116,351 86,421 3,994,246 3,870,050 156,560 32,387 8,256,015

ซ้ือเพ่ิม - 26,355 38,726 - - 809 302,259 368,149

ตัดจ�ำหน่ำย (381) - - - - - - (381)

โอนเข้ำ(ออก) 23,382 1,102,826 - - - (16,002) (980,613) 129,593

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (92) - - (272) (341) - (705)

31	ธันวาคม	2559 2,275,428 1,503,221 125,147 3,994,246 3,869,778 416,465 443,351 12,627,636

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 98,321 - - 793,701 147,775 - 1,039,797

ซ้ือเพ่ิม - 180,186 - - - 3,626 197,367 381,179

ตัดจ�ำหน่ำย (2,810) (1,494) - - - - - (4,304)

โอนเข้ำ(ออก) - 37,203 - - - (618) (67,867) (31,282)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (26,306) (11,427) (443,342) (483,029) (20,626) - (984,730)

31	ธันวาคม	2560 2,272,618 1,791,131 113,720 3,550,904 4,180,450 546,622 572,851 13,028,296

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1	มกราคม	2559 311,337 116,550 - - - 150,012 - 577,899

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 81,155 - - 70,457 38,517 - 190,129

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 48,698 114,926 8,910 - 53,475 5,790 - 231,799

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (79) - - (148) (82) - (309)

31	ธันวาคม	2559 360,035 312,552 8,910 - 123,784 194,237 - 999,518

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 97,481 - - 40,842 99,603 - 237,926

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 51,324 150,333 13,899 - 134,833 20,235 - 370,624

ตัดจ�ำหน่ำย (987) (1,494) - - - - - (2,481)

โอนเข้ำ(ออก) - (12,883) - - - - - (12,883)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (21,455) (797) - (16,430) (11,754) - (50,436)

31	ธันวาคม	2560 410,372 524,534 22,012 - 283,029 302,321 - 1,542,268

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31	ธันวาคม	2559 1,915,393 1,190,669 116,237 3,994,246 3,745,994 222,228 443,351 11,628,118

31	ธันวาคม	2560 1,862,246 1,266,597 91,708 3,550,904 3,897,421 244,301 572,851 11,486,028

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2559	(จ�ำนวน	163	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

และจัดจ�ำหน่ำย	และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)	 231,799
2560	(จ�ำนวน	228	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

และจัดจ�ำหน่ำย	และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)		 370,624
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย	์																			
ไม่มีตัวตน

ระหว่ำงพัฒนำ
รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2559 2,088,255 218,838 271,272 1,089,318 3,667,683

ซื้อเพิ่ม - - 22,772 101,434 124,206

โอนเข้ำ(ออก) 23,382 1,096,578 (16,002) (978,887) 125,071

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (381) (1,267,308) - - (1,267,689)

31	ธันวาคม	2559 2,111,256 48,108 278,042 211,865 2,649,271

ซื้อเพิ่ม - 220 3,626 51,834									 55,680

โอนเข้ำ(ออก) - 43,480 - (43,480) -

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (2,810) - - - (2,810)

31	ธันวาคม	2560 2,108,446 91,808 281,668 220,219 2,702,141

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1	มกราคม	2559 293,865 81,685 149,537 - 525,087

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 44,906 57,484 4,139 - 106,529

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (104,923) - - (104,923)

31	ธันวาคม	2559 338,771 34,246 153,676 - 526,693

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 47,352 2,393 8,110 - 57,855

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (987) - - - (987)

31	ธันวาคม	2560 385,136 36,639 161,786 - 583,561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2559 1,772,485 13,862 124,366 211,865 2,122,578

31	ธันวาคม	2560 1,723,310 55,169 119,882 220,219 2,118,580

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับป ี      
2559	(จ�ำนวน	48	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

และจัดจ�ำหน่ำย	และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)	 106,529
2560	(จ�ำนวน	52	ล้ำนบำท	รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

และจัดจ�ำหน่ำย	และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)																																																	 				57,855	

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน	 ได้แก่	
ตรำผลิตภัณฑ์ตำมที่กลำวไว ้ ในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงิน	 ข้อ17	 และเชื่อว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำว 
ไม่เกิดกำรด้อยค่ำ
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19.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจำก 
									สถำบันกำรเงินอื่น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงิน 
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชย์
จ�ำนวน	4,740	ล้ำนบำท	 (2559:	5,861	ล้ำนบำท)	ซึ่งคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ	1.54	ถึง	11.76	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	 
1.75	ถึง	9.75	ต่อปี)

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	เงินเบิกเกินบัญชีส่วนหนึ่งของ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงจ�ำนวน	 8,136	 ล้ำน 
รูเปียะห์อนิโดนีเซีย	หรือประมำณ	19.7	ล้ำนบำท	ค�ำ้ประกัน
โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทย	 โดยกำรท�ำสัญญำ
ขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถำบัน 
กำรเงินแห่งหน่ึง	สญัญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ 
ออฟเครดิตดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรที ่
บริษัทย่อยต้องถือปฏบัิติ	เช่น	กำรด�ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
ต่ำง	ๆ 	อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของผู้ถือหุน้ใหญ่	และกำรไม่น�ำ
สินทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม	เป็นต้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	เงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนหนึ่งของ
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ�ำนวน	72.6	ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	
หรือประมำณ	2,614	ล้ำนบำท	ค�้ำประกันโดยบริษัทฯ	และ
กำรน�ำใบหุ ้นของบริษัทย่อยสองแห่งเป็นหลักประกัน	
สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยดงักล่ำวต้องถือปฏบัิติ	เช่น	กำรด�ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน	 เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	 ในระหว่ำงป ี
ปัจจุบัน	 บริษัทย่อยได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ว 
ทั้งจ�ำนวน

20.		เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 74,253 145,436 74,253 145,436

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,947,877 3,422,413 1,676,211 1,781,258

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 29,575 41,688 379,941 472,617

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 300,152 250,923 52,181 65,297

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 101,458 7,930 1,291 525

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย 56,913 80,702 - 10,916

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4,510,228 3,949,092 2,183,877 2,476,049

21.		เงินกู ้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น 7,676,920 418,845 6,958,000 -

หัก:	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (317,910) (263,499) - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น	-	สุทธิ																		
				จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 7,359,010 155,346 6,958,000 -
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

	 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 เงินกู้ยืม 
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่นมีกำรเคลื่อนไหวดังน้ี

เมื่อวันที่	18	กรกฎำคม	2556	บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
แห่งหน่ึงได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู้กับสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง 
ในวงเงิน	120,000	ล้ำนรูเปียะห์อนิโดนีเซยี	เงินกู้ยมืดงักล่ำว 
คิดดอกเบ้ียในอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง	 Rupiah	 JIBOR	 
3	 เดือนบวกส่วนเพิ่ม	 และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรำยงวด 
ทกุ	3	เดอืน	จ�ำนวน	20	งวด	เร่ิมต้ังแต่เดอืนกันยำยน	2558	 
ถึงเดือนมิถุนำยน	2563	

เมื่อวันที่	23	พฤษภำคม	2557	บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
ดังกล่ำวข้ำงต้นได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับ
สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน	 60,000	 ล้ำนรูเปียะห์
อินโดนีเซยี	เงนิกู้ยืมดังกล่ำวคิดดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบีย้
อ้ำงอิง	Rupiah	JIBOR	3	เดือนบวกส่วนเพิ่ม	และมีก�ำหนด
ช�ำระคนืเป็นรำยงวดทกุ	3	เดอืน	จ�ำนวน	20	งวด	เร่ิมต้ังแต่
เดือนกรกฎำคม	2559	ถึงเดือนเมษำยน	2564		

บริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้ท�ำสัญญำกำรขอวงเงิน
สแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถำบันกำรเงินที่
เก่ียวข้องกันเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำว	
สัญญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตดัง
กล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรทีบ่ริษัทย่อยในประเทศ
ต้องถือปฏิบัติ	เช่น	กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง	ๆ	
อัตรำกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่	 และกำรไม่น�ำสินทรัพย์
ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม	เป็นต้น

เม่ือวันที่	 27	 มิถุนำยน	2559	บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
ดังกล่ำวได้จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดก่อนครบก�ำหนดช�ำระ

เมื่อวันที่	16	ธันวำคม	2559	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำเงินกู ้
กับสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน	 7,000	 ล้ำนบำท	 
เงินกู้ยืมดังกล่ำวคิดดอกเบ้ียในอัตรำคงที่ร้อยละ	 3	ต่อปี
ตลอดอำยุสัญญำ	 และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทั้งจ�ำนวน
เมื่อสิ้นปีที่	5	นับจำกวันที่เบิกวงเงินกู้ยืมดังกล่ำว	บริษัทฯ
ได้เบิกวงเงินกู้ยมืดงักล่ำวจ�ำนวน	7,000	ล้ำนบำทเม่ือวันที่	 
17	มกรำคม	2560

สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวได้ก�ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรที่
บรษิัทฯต้องถือปฏิบตั	ิเช่น	กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
ต่ำง	 ๆ	 อัตรำกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่	 และกำรไม่น�ำ
สินทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม	เป็นต้น

ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีเงินกู้
ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอืน่จ�ำนวน	1.1	ล้ำนเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ	974.1	ล้ำนรูปีศรีลังกำ	และ	339,697	ล้ำน
ดองเวียดนำม	หรือเทียบเท่ำ	718.9	ล้ำนบำท	(2559:	2.5	
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 และ	 1,376.9	ล้ำนรูปีศรีลังกำ	
หรือเทยีบเท่ำ	418.8	ล้ำนบำท)	ซ่ึงเงินกู้ยมืดงักล่ำวมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ	6.10	ถึงร้อยละ	13.33	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	 
4.34	ถึงร้อยละ	14.01	ต่อปี)	และมีก�ำหนดช�ำระคืนภำยใน
ปี	2561	-	2564

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 418,845 -

บวก:	 เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 614,802 -

									เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี	 7,162,459 6,947,500

									ตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนในกำรกู้ยืมระหว่ำงปี 10,500 10,500

หัก:		ช�ำระคืนระหว่ำงปี (442,988) -

									ผลต่ำงจำกแปลงค่ำงบกำรเงิน (86,698) -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 7,676,920 6,958,000
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22.	หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม	 
ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	แสดงได้ดงัน้ี

(หน่วย:	พันบำท)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 57,640

หัก:	ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (4,523)

รวม 53,117

หัก:	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (27,314)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25,803

 
บริษัทย่อยสองแห่งได้ท�ำสญัญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลสีซ่ิง
เพื่อเช่ำยำนพำหนะที่ใช้ ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรโดย
มีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน	 อำยุของสัญญำมี 
ระยะเวลำ	4	-	5	ปี	

	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัทีจ่ะต้อง
จ่ำยค่ำเช่ำขัน้ต�ำ่ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี	

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ไม่เกิน	1	ปี 1-5	ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินข้ันต่�ำท่ีต้องจ่ำยท้ังส้ินตำมสัญญำเช่ำ 31 27 58

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตัดบัญช	ี																																																																																																																				 (4) (1) (5)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต่�ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำม					 
						สัญญำเช่ำ 27 26 53

23.	หุ้นกู้

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

หุ้นกู้ 18,960,824 9,987,091 18,960,824 9,987,091

หัก:	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี - (3,998,935) - (3,998,935)

หุ้นกู้	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18,960,824 5,988,156 18,960,824 5,988,156
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 9,987,091 9,987,091

บวก:	เงินสดรับสุทธิจำกกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้ระหว่ำงปี 12,968,820 12,968,820

ตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นกู้ระหว่ำงปี 4,913 4,913

หัก:	ไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่ำงปี (4,000,000) (4,000,000)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 18,960,824 18,960,824

เม่ือวันที	่13	กุมภำพนัธ์	2556	ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภท	
ในวงเงินไม่เกิน	6,000	ล้ำนบำท	ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม
ของภำวะตลำดในขณะที่เสนอขำย	

เม่ือวันที	่14	มิถุนำยน	2556	บริษัทฯได้ออกหุน้กู้ไม่มีหลกั
ประกัน	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีส่วนลด	
จ�ำนวน	2	ชุด	ดังนี้

-	 หุน้กู้ชดุที	่1	มีอำย	ุ4	ปี	จ�ำนวน	4,000,000	หน่วย	ในรำคำ
หน่วยละ	1,000	บำท	คดิเป็นมูลค่ำทัง้สิน้	4,000	ล้ำนบำท	 
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 3.79	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบีย้ทุกครึ่งปี	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯได้ไถ่ถอน
หุน้กู้ดงักล่ำวทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวันที	่14	มิถุนำยน	2560

-	 หุ้นกู้ชุดที่	2	มีอำยุ	7	ปี	จ�ำนวน	2,000,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 2,000	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	14	มิถุนำยน	2563	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 4.30	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

เม่ือวนัที	่7	เมษำยน	2559	ทีป่ระชมุสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้ 
ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ ้นกู ้ทุก
ประเภท	 ในวงเงินไม่เกิน	 10,000	 ล้ำนบำท	 ขึ้นอยู่กับ 
ควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะที่เสนอขำย	

เมื่อวันที่	29	เมษำยน	2559	บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลัก
ประกัน	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีส่วนลด	
จ�ำนวน	2	ชุด	ดังนี้

-	 หุ้นกู้ชุดที่	 1	 มีอำยุ	 8	 ปี	 จ�ำนวน	 2,000,000	 หน่วย	 
ในรำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คดิเป็นมูลค่ำทัง้สิน้	2,000	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	 29	 เมษำยน	2567	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 2.46	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-	 หุ้นกู้ชุดที่	2	มีอำยุ	10	ปี	จ�ำนวน	2,000,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 2,000	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	 29	 เมษำยน	2569	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 2.70	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

เมื่อวันที่	9	ธันวำคม	2559	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทุกประเภท	 
ในวงเงินไม่เกิน	15,000	ล้ำนบำท	ขึน้อยูกั่บควำมเหมำะสม 
ของภำวะตลำดในขณะที่เสนอขำย	

เม่ือวันที	่9	พฤษภำคม	2560	บริษัทฯได้ออกหุน้กู้ไม่มีหลกั
ประกัน	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีส่วนลด	
จ�ำนวน	4	ชุด	ดังนี้

-	 หุ้นกู้ชุดที่	1	มีอำยุ	3	ปี	จ�ำนวน	1,000,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 1,000	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	9	พฤษภำคม	2563	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 2.49	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 หุ้นกู้มีกำร
เคลื่อนไหวดังนี้
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-	 หุ้นกู้ชุดที่	2	มีอำยุ	7	ปี	จ�ำนวน	2,500,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 2,500	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	9	พฤษภำคม	2567	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 3.65	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-	 หุ้นกู้ชุดที่	3	มีอำยุ	10	ปี	จ�ำนวน	5,000,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 5,000	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	9	พฤษภำคม	2570	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 4.08	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-	 หุ้นกู้ชุดที่	4	มีอำยุ	12	ปี	จ�ำนวน	4,500,000	หน่วย	ใน
รำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น	 4,500	
ล้ำนบำท	ครบก�ำหนดช�ำระในวันที่	9	พฤษภำคม	2572	
และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ	 4.26	 ต่อปี	 โดยมีก�ำหนด
ช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

หุ ้นกู ้ มีข ้อก�ำหนดที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเก่ียวกับ 
กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้	 ซึ่งเท่ำกับรำคำซื้อขำยสุดท้ำย	 
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่/ 
ปีที่ออก

มูลค่ำยุติธรรม 
(บำทต่อหน่วย)

2560 2559

1/2556 - 1,009

2/2556 1,052 1,065

1/2559 977 959

2/2559 960 941

1/2560 1,013 -

2/2560 1,046 -

3/2560 1,054 -

4/2560 1,059 -

24.ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

24.1		โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	 บริษัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจด
ทะเบียนจดัต้ังกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบัญญติั
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	 2530	 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้
เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	5	-	10	ของเงินเดือน	กองทุน
ส�ำรองเลีย้งชพีน้ีบริหำรโดยบริษัท	หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ
กรุงศรี	จ�ำกัด	นอกจำกน้ี	บริษัทย่อยในประเทศศรีลงักำและ
พนักงำนได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีและกองทนุ
ทรัสต์	ซ่ึงบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อย
ละ	12	และร้อยละ	3	ของเงินเดอืนเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี
และกองทุนทรัสต์	ตำมล�ำดับ

ในระหว่ำงปี	 2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน	174	ล้ำนบำท	 (2559:	 148	
ล้ำนบำท)	 และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวน	96	ล้ำนบำท	 
(2559:	97	ล้ำนบำท)	

24.2		โครงการผลประโยชน์

24.2.1	เงินทุนเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งเงิน
ทุนเลี้ยงชีพ	 (ที่ไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำก
สนิทรัพย์ของบริษัทฯส�ำหรับพนักงำนของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย)	พนักงำนที่ท�ำงำนครบ	5	ปี	มีสิทธิได้รับ
เงินทุนเลี้ยงชีพเต็มจ�ำนวน	ส�ำหรับพนักงำนที่ท�ำงำน
ไม่ครบ	5	ปี	จะไม่ได้รับส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
สมทบให้ตำมระเบียบของกองทนุ	สมำชกิจะต้องจ่ำย
สะสมและบริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยสมทบ
เป็นรำยเดือนเข้ำเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ	 5	 ของ
เงินเดือนสมำชิก
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

24.2.2	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานตามกฎหมายแรงงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยทีต้่อง
จ่ำยให้กับพนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน	 ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชย
ดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส�ำหรับพนักงำน

24.2.3	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริ ษัทฯและบ ริ ษัทย ่อยได ้ จั ด ให ้ มี โครงกำร
ผลประโยชน ์ระยะยำวอื่นของพนักงำนได ้แก ่	 
เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำ
ในกำรท�ำงำนและรำงวัลกำรปฏิบัติงำนเม่ือท�ำงำน 
ครบตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด	

หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและ 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนวัดค่ำโดยวิธี
คิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคต	โดยใช้อตัรำส่วนลดซึง่ใกล้เคยีงกับ
อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล	 ผู้เชี่ยวชำญ
อิสระได้ท�ำกำรประเมินหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำนดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอ

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส�ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนสรุปได้ดังนี้

			(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

เงินทุนเลี้ยงชีพ

โครงกำรผล
ประโยชน์หลัง

ออกจำกงำนของ
พนักงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอื่น					 
ของพนักงำน

รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 717,974 489,863 40,900 1,248,737

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - 179,417 246 179,663

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุน:

				ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 19,010 45,597 21,609 86,216

				ต้นทุนดอกเบี้ย 27,646 25,653 2,029 55,328

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
			หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง		 
			ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน - - 1,254 1,254

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ	์ - - 350 350

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
			หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง						 
			ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ - 1,466 - 1,466

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
			ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน 156,852 206,219 5,611 368,682

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ	์ 95,472 19,694 19,730 134,896

ส่วนที่พนักงำนสมทบ 19,671 - - 19,671

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (28,477) (26,073) (29,576) (84,126)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (150) - (150)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 1,008,148 941,686 62,153 2,011,987
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(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

เงินทุนเลี้ยงชีพ

โครงกำรผล
ประโยชน์หลัง

ออกจำกงำนของ
พนักงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอื่น					 
ของพนักงำน

รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 1,008,148 941,686 62,153 2,011,987

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - 98,796 - 98,796

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุน:

				ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 27,308 92,886 1,728 121,922

				ต้นทุนดอกเบี้ย 25,018 37,012 1,516 63,546

ผลก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้น 
				จำกกำรช�ำระผลประโยชน์ (9,668) (32,685) 15,195 (27,158)

(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
					หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง						 
					ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ - - 103 103

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
					ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน - - (324) (324)

		สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์	 - - (1,855) (1,855)

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:

(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
					หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง						 
					ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ 3,924 23,988 348 28,260

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
					ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน (43,840) (45,896) (1,097) (90,833)

		ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์	 63,246 21,878 21,189 106,313

ส่วนที่พนักงำนสมทบ 19,812 - - 19,812

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (70,582) (53,425) (37,362) (161,369)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (25,786) (968) (26,754)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 1,023,366 1,058,454 60,626 2,142,446
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

โครงกำรผล
ประโยชน์หลัง

ออกจำกงำนของ
พนักงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอื่น					 
ของพนักงำน

รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 607,934 398,558 33,759 1,040,251

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุน:

				ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 15,932 25,455 4,960 46,347

				ต้นทุนดอกเบี้ย 23,219 15,547 1,775 40,541

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
			หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง		 
			ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน - - 1,226 1,226

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ	์ - - 392 392

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
			หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
			ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน 129,263 148,351 4,368 281,982

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ	์ 86,052 17,458 18,668 122,178

ส่วนที่พนักงำนสมทบ 15,932 - - 15,932

โอนออกไปบริษัทย่อย (4,861) (16,561) (2,212) (23,634)

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (25,176) (15,801) (21,584) (62,561)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 848,295 573,007 41,352 1,462,654
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(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

โครงกำรผล
ประโยชน์หลัง

ออกจำกงำนของ
พนักงำนตำม

กฎหมำยแรงงำน

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอื่น					 
ของพนักงำน

รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560 848,295 573,007 41,352 1,462,654

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุน:

				ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 21,798 40,496 6,659 68,953

				ต้นทุนดอกเบี้ย 20,953 13,976 1,229 36,158

ผลก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้น 
				จำกกำรช�ำระผลประโยชน์ (9,174) (23,237) 15,630 (16,781)

(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
					หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง						 
					ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ - - 94 94

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
					ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน - - (282) (282)

		ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์	 - - (1,692) (1,692)

ส่วนที่รับรู้ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:

(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
					หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง						 
					ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ 3,135 17,711 258 21,104

		ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง								 
					ข้อสมมติด้ำนกำรเงิน (35,221) (29,830) (831) (65,882)

		ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์	 49,464 12,966 19,846 82,276

ส่วนที่พนักงำนสมทบ 15,944 - - 15,944

โอนออกไปบริษัทย่อย (8,282) (1,492) (214) (9,988)

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (64,752) (26,682) (34,366) (125,800)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 842,160 576,915 47,683 1,466,758
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 121,922 86,216 68,953 46,347
ต้นทุนดอกเบี้ย 63,546 55,328 36,158 40,541
ผลก�ำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรช�ำระผลประโยชน์ (27,158) - (16,781) -
(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์		 
			ประกันภัย (2,076) 1,604 (1,880) 1,618

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 156,234 143,148 86,450 88,506

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ ในรำยกำรต่อไปนี้ในงบก�ำไรขำดทุน

ต้นทุนขำยและบริกำร 36,644 38,356 2,222 16,121
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย 
			และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 119,590 104,792 84,228 72,385

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ใน
งบก�ำไรขำดทุนแสดงได้ดังนี้

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนภำยใน	1	ปีข้ำงหน้ำ	เป็นจ�ำนวนประมำณ	66	ล้ำนบำท	 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	จ�ำนวน	38	ล้ำนบำท)	(2559:	จ�ำนวน	
50	ล้ำนบำท	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	จ�ำนวน	44	ล้ำนบำท)	

ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560	ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนักในกำรจ่ำย
ช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยในประเทศประมำณ	17	ปี	และของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ
ประมำณ	7	-	17	ปี		(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	17	ปี)	(2559:	18	
และ	15	ปี	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	18	ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
(ร้อยละต่อปี)

2559
(ร้อยละต่อปี)

2560
(ร้อยละต่อปี)

2559
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด
2.9,	7.6, 
10.5 2.5,	12.0 2.9 2.5

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน																				
6.0,	7.0,	
9.0,	10.0 6.0,	10.0 6.0 6.0
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(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (202.3) 235.0 (143.8) 176.2

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน	 118.2 (102.6) 72.6 (63.2)

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (207.3) 242.1 (150.9) 175.4

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน	 118.9 (102.9) 74.6 (64.7)

25.	 ส�ำรองค่ำฟื ้นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนใน 
กำรรื้อถอน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ส�ำรองค่ำฟื้นฟู 
สภำพเหมือง

ส�ำรองต้นทุนใน 
กำรรื้อถอน

รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 59,371 7,300 66,671

ลดลงในระหว่ำงปี	 (140) (326) (466)

ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (1,686) - (1,686)

เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด 4,996 - 4,996

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 62,541 6,974 69,515

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 60,158 - 60,158

เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี	 3,648 231 3,879

ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (2,044) - (2,044)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด 1,940 (1,345) 595

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,011) - (4,011)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 122,232 5,860 128,092

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำ
ปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	 

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงิน							 
เฉพำะกิจกำร

ส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมือง

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 54,880

ลดลงในระหว่ำงปี	 (462)

ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (1,686)

เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด 4,996

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 57,728

เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี	 3,485

ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง (2,044)

ลดลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด (34)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 59,135

 ส�ารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมือง
โดยค�ำนวณจำกพื้นที่ที่ได้รับสัมปทำนเหมืองที่ใช้ ในกำร
ด�ำเนินงำนคูณด้วยอัตรำส�ำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมืองซ่ึง
ค�ำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
โดยอัตรำส�ำรองน้ีค�ำนวณจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฟ้ืนฟสูภำพเหมืองทัง้หมดตลอดอำยขุองเหมือง	ส�ำรอง 
ค่ำฟื ้นฟูสภำพเหมืองค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน	
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนอัตรำส�ำรองอย่ำง
สม�่ำเสมอและจะมีกำรปรับอัตรำส�ำรองให้เหมำะสมกับ 
ค่ำใช้จ่ำยจริงที่จะเกิดขึ้น

 ส�ารองต้นทุนในการรื้อถอน

	 บริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหน้ีสนิส�ำหรับต้นทนุในกำรร้ือถอน 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษัทย่อยเน่ืองจำกบริษัทย่อย
มีภำระผูกพันในกำรร้ือถอนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ใน 
กำรประกอบกิจกำรภำยหลังจำกสิ้นสุดสัญญำเช่ำที่ดิน

26.	ทุนเรือนหุ้น

	 เม่ือวันที่	 31	 มีนำคม	 2560	 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำป  ี
ผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติ ให ้เปลี่ยนแปลงทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯจำก	 2,800	 ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	

280,000,000	หุน้	มูลค่ำหุน้ละ	10	บำท)	เป็น	2,300	ล้ำนบำท	 
(หุ ้นสำมัญ	 230,000,000	 หุ้น	 มูลค่ำหุ ้นละ	 10	 บำท)	 
โดยยกเลิกหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ำย
จ�ำนวน	50,000,000	หุ้น	 และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จำก	 2,300	 ล้ำนบำท	 (หุ ้นสำมัญ	 230,000,000	 หุ ้น	
มูลค่ำหุ้นละ	 10	บำท)	 เป็น	 2,980	 ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	
298,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	10	บำท)	โดยออกจ�ำหน่ำย
หุน้สำมัญใหม่จ�ำนวน	68,000,000	หุน้	มูลค่ำหุน้ละ	10	บำท	
บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่ำว
กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	10	เมษำยน	2560

	 นอกจำกน้ี	 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีมติอนุมัติ ให ้จัดสรรหุ ้นสำมัญใหม ่จ�ำนวนไม ่ เ กิน	
68,000,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	(Right	Offering)	ในอัตรำ
กำรจัดสรร	3.382353	หุ้นสำมัญเดิมต่อ	1	หุ้นสำมัญใหม่	 
โดยมีรำคำเสนอขำยหุ้นละ	 250	 บำท	 ซ่ึงก�ำหนดวันจอง
ซ้ือและช�ำระเงินระหว่ำงวันที่	 2	 -	 9	 พฤษภำคม	 2560	
บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิม่ทนุช�ำระแล้วกับกระทรวงพำณชิย์ 
เมื่อวันที่	16	พฤษภำคม	2560
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28.	ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

	 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

27.	ส�ำรองตำมกฎหมำย

	 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ	 116	 แห่งพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	 2535	บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไร
สทุธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	 
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ	 

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 14,879,883 9,281,531 8,949,593 5,812,478

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต 72,268 176,962 (125,669) 118,252

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตอื่น 8,690,414 7,990,172 5,288,648 6,068,456

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 4,986,228 4,087,752 2,419,794 2,615,389

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย	(หมำยเหตุ	29)	 2,964,386 1,966,992 1,192,191 1,168,151

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 181,830 153,377 181,830 153,377

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 7,856,525 5,737,685 4,794,062 3,365,849

รวมค่าใช้จ่าย 39,631,534 29,394,471 22,700,449 19,301,952

(ถ้ำมี)	 จนกว่ำทุนส�ำรองน้ีจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	
10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้	ในปัจจบัุน	บริษัทฯได้จดัสรร
ส�ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ�ำนวนเกินกว่ำร้อยละ	 10	 ของ 
ทุนจดทะเบียนแล้ว		
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29.	สรุปค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

2560 2559

ต้นทุนกำรขำย
และบริกำร

ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและ 
จัดจ�ำหน่ำย		 

และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร

รวม
ต้นทุนกำรขำย
และบริกำร
(ปรับปรุงใหม่)

ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและ 
จัดจ�ำหน่ำย		 

และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร

รวม 
(ปรับปรุงใหม่)

ท่ีดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 2,421,163 170,178 2,591,341 1,637,413 95,359 1,732,772

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 227,655 142,969 370,624 163,294 68,505 231,799

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,648,818 315,568 2,964,386 1,800,707 166,285 1,966,992

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559

ต้นทุนกำรขำย
และบริกำร

ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและ 
จัดจ�ำหน่ำย		 

และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร

รวม
ต้นทุนกำรขำย
และบริกำร

ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและ 
จัดจ�ำหน่ำย		 

และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร

รวม

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - 10,762 10,762 - 4,499 4,499

ท่ีดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 1,014,066 107,087 1,121,153 992,805 61,897 1,054,702

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน     -							 2,421 2,421 - 2,421 2,421

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 52,101 5,754 57,855 48,213 58,316 106,529

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,066,167 126,024 1,192,191 1,041,018 127,133 1,168,151
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(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
2559 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 801,107 950,416 256,635 709,618

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 31,790 (8,562) (3,860) (10,781)

ภำษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ำยที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี 82,669 - 27,076 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (63,385) 26,749 75,763 120,983

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 852,181 968,603 355,614 819,820

30.	ภำษีเงินได้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวำคม	2560	
และ	2559	สรุปได้ดังนี้

	 จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่ เ ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที	่ 
31	ธันวำคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้	

 

(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขำดทุนจำก 
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (12,296) (97,338) (10,167) (78,165)
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	(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
2559 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,084,492 4,854,946 2,588,368 4,774,373

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 10%,	15%,	
20%,	25%,	
28%,	35%

20%,	25%,																
28%,	35%

20% 20%

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 746,388 1,093,818 517,674 954,875

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล									
ของปีก่อน 31,790 (8,562) (3,860) (10,781)

ภำษีเงินได้หัก	ณ	ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี 82,669 - 27,076 -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

	 กำรส่งเสริมกำรลงทุน	(หมำยเหตุ	38) (135,514) (126,901) - -

	 กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี (10,279) (75) - -

	 ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 193,181 117,167 64,491 33,856

	 รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี (34,492) (116,541) (238,162) (151,084)

	 ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (110,199) (7,551) (6,190) (7,046)

	 ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกเป็น
	 				สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 37,247 44,281 - -

	 กำรรับรู้ขำดทุนสะสมทำงภำษีของปีก่อน (131) (28,852) - -

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ำยที่มีสิทธิหักได้
ทำงภำษี (16,534) - (5,415) -

	 อื่น	ๆ 51,578 1,819 - -

รวม (25,143) (116,653) (185,276) (124,274)

ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี					 28,115 - - -

กำรกลับรำยกำรหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี						 (11,638) - - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 852,181 968,603 355,614 819,820

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 27.6% 20.0% 13.7% 17.2%

	 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำย 
ภำษีเงินได้มีดังนี้	
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	(หน่วย:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
2559 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 389,035 369,113 262,003 261,491

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ใน
กำรด�ำเนินงำน - - 18,918 20,419

รำยได้รอกำรตัดบัญชี 124,745 147,172 117,020 142,022

ขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ 162,501 151,146 - -

อื่น	ๆ 88,341 126,606 25,680 65,285

รวม 764,622 794,037 423,621 489,217

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 1,189,348 1,142,038 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,958,164 2,174,098 - -

รวม 3,147,512 3,316,136 - -

รวมสินทรัพย์(หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 
-	สุทธิ (2,282,890) (2,522,099) 423,621 489,217

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	ส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

	 ในระหว่ำงปี	2560	กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	 ซึ่งเกิด
จำกกำรรวมธุรกิจเพิม่ขึน้จ�ำนวน	93.5	ล้ำนบำท	และ	412.1	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	 (2559:	หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีจ�ำนวน	3,268.7	ล้ำนบำท)	และผลต่ำงจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงินส�ำหรับรำยกำรสนิทรัพย์และหน้ีสนิภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชขีองบริษัทย่อยในต่ำงประเทศจ�ำนวน	382.1	
ล้ำนบำท		(2559:	9.6	ล้ำนบำท)

	 สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีข้ำงต้น
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	 
และ	2559	ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

		งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
2559 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 797,245 	740,771 423,621 489,217

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (3,180,135) (3,262,870) - -

รวมสินทรัพย์(หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 
-	สุทธิ (2,382,890) (2,522,099) 423,621 489,217
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(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม

2560 2559

31	ธันวำคม	2560 - 9

31	ธันวำคม	2561 133 133

31	ธันวำคม	2562 252 247

31	ธันวำคม	2563 530 492

31	ธันวำคม	2564 219 197

31	ธันวำคม	2565 136 -

31	ธันวำคม	2566 10 -

1,280 1,078

	 ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	2560	และ	2559	กลุ่มบริษัทไม่ได้
บันทกึหน้ีสนิภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชสี�ำหรับผลแตกต่ำง 
ชั่วครำวที่เกิดจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยต่ำงประเทศ	 
อันเน่ืองมำจำกกลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำใน
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวได้	และมีควำมเป็นไป
ได้แน่นอนทีผ่ลแตกต่ำงชัว่ครำวจะไม่ได้กลบัรำยกำรภำยใน
ระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคตอันใกล้				

31.	ก�ำไรต่อหุ้น

	 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบัปีสว่นที่
เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ	(ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
อื่น)	 ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออก
อยู่ในระหว่ำงปี	 โดยได้ปรับปรุงจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ ใน
กำรค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ำมำเปรียบเทียบ	
(ปรับปรุงจ�ำนวนหุ้นตำมสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�ำนวน
หุ้นสำมัญที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	 (Right	
Offering)	 ตำมมติที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯเม่ือวันที่	 31	 มีนำคม	 2560	 ตำมที่กล่ำวไว้ ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	26	โดยถือเสมือนว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่เร่ิมต้นของ 
งวดแรกที่เสนอรำยงำน)

		 กำรปรับปรุงดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่	31	ธันวำคม	2559	ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยมีขำดทุนทำงภำษีที่
ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน	440,826	ล้ำนรูเปียะห์อินโดนีเซีย	98.2	
ล้ำนบำท	และ	25.1	ล้ำนตำกำ	รวมเป็นเงิน	1,280	ล้ำนบำท	 
(2559:	 402,161	ล้ำนรูเปียะห์อินโดนีเซีย	หรือเทียบเท่ำ	 
1,078	 ล้ำนบำท)	 ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี	

	 รำยละเอยีดวันสิน้สดุระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำร
ขำดทนุทำงภำษทีีย่ังไม่ได้ใชข้องบรษิทัยอ่ยดังกลำ่วแสดง
ได้ดังนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง	(บำท) (0.57) (0.57)

 



232
รายงานประจำาปี 2560

งบกำรเงินรวม

ก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้�ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

2560	 
(พันบำท)

2559 
(พันบำท)

(ปรับปรุงใหม่)

2560	 
(พันหุ้น)

2559 
(พันหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)

2560	 
(บำท)

2559 
(บำท)

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,818,115 3,886,552 275,797 237,969 6.59 16.33

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้�ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

2560	 
(พันบำท)

2559 
(พันบำท)

2560	 
(พันหุ้น)

2559 
(พันหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)

2560	 
(บำท)

2559 
(บำท)

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,232,754 3,954,553 275,797 237,969 8.10 16.62

32.	เงินปันผล

	 เม่ือวันที	่7	เมษำยน	2559	ทีป่ระชมุสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้ 
ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี	 2558	
เพิ่มเติมในอัตรำหุ้นละ	 7.0	 บำท	 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	
1,610	 ล้ำนบำท	 ดังน้ัน	 เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำง
กำลจ�ำนวนหุ้นละ	 8.0	 บำท	 ท�ำให้เงินปันผลจ่ำยส�ำหรับ
ปี	 2558	 มีจ�ำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ	 15.0	บำท	บริษัทฯได้จ่ำย 
เงินปันผลเพิ่มเติมดังกล่ำวเมื่อวันที่	4	พฤษภำคม	2559

	 เม่ือวันที่	 22	 กรกฎำคม	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก 
ผลกำรด�ำ เ นินงำนส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่	 
30	 มิถุนำยน	 2559	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรำ
หุ้นละ	 8.0	 บำท	 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	 1,840	 ล้ำนบำท	 
บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเม่ือวันที	่ 
19	สิงหำคม	2559

	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุด 
วันที	่31	ธันวำคม	2560	และ	2559	แสดงกำรค�ำนวณได้ดงัน้ี

	 เม่ือวันที	่31	มีนำคม	2560	ทีป่ระชมุสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้ 
ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี	 2559	
เพิ่มเติมในอัตรำหุ้นละ	 7.0	 บำท	 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	
1,610	ล้ำนบำท	ดังนั้น	เมื่อรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล
จ�ำนวนหุ้นละ	8.0	บำท	ท�ำให้เงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี	2559	
มีจ�ำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ	 15.0	บำท	บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผล
เพิ่มเติมดังกล่ำวเมื่อวันที่	28	เมษำยน	2560

	 เม่ือวันที่	 2	 สิงหำคม	 2560	ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด�ำเนินงำนส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	 30	 มิถุนำยน	
2560	 และก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯในอตัรำหุน้ละ	6.0	บำท	เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้	1,788	
ล้ำนบำท	 บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว 
เมื่อวันที่	31	สิงหำคม	2560
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33.	ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

	 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำน
ภำยในของบริษัทฯที่ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ใช้ในกำร
ตัดสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ ในกำรบริหำรงำน	 บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจัดโครงสรำ้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่
รำยงำนทั้งสิ้น	2	ส่วนงำน	ดังนี้

1.	ส่วนงำนซีเมนต์	เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ปูนซีเมนต์

2.	ส่วนงำนคอนกรีตและหนิทรำย	เป็นส่วนงำนทีท่�ำกำรผลติ
และจ�ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ	หินและทรำย

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำน 
เป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

	 ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน	บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
งำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน
และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ใน 
กำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์
รวมในงบกำรเงิน	

	 กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำน
เป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำร
ธุรกิจกับบุคคลภำยนอก

	 ข ้อมูลรำยได้	 ก�ำไร	 และสินทรัพย์รวมของส่วนงำน 
ของบริ ษัทฯ 	 และบริ ษัทย ่อยส� ำห รับป ีสิ้ นสุด วันที	่ 
31	ธันวำคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม

ซีเมนต์
คอนกรีตและ							
หินทรำย

อื่น	ๆ	 รวมส่วนงำน
รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร	
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

2560
2559 
(ปรับปรุง
ใหม่)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560
2559 
(ปรับปรุง
ใหม่)

รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรให้ลูกค้ำ
ภำยนอก 32,971 23,760 7,933 8,012 2,730 2,420 43,634 34,192 - - 43,634 34,192

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 3,028 3,436 241 301 1 - 3,270 3,737 (3,270) (3,737) - -

ดอกเบี้ยรับ 41 32 6 8 9 4 56 44 - - 56 44

ดอกเบี้ยจ่ำย 1,073 348 328 112 91 107 1,492 567 (334) (34) 1,158 533

ค่ำเสื่อมรำคำและ 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 2,360 1,372 265 190 360 414 2,985 1,976 (21) (9) 2,964 1,967

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงิน
ลงทุนในกำรร่วม
ค้ำและบริษัทร่วม
ที่บันทึกตำมวิธี									
ส่วนได้เสีย 126 83 - - - - 126 83 - - 126 83

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 804 850 (39) 73 87 46 852 969 - - 852 969
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(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม

ซีเมนต์
คอนกรีตและ							
หินทรำย

อื่น	ๆ	 รวมส่วนงำน
รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร	
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

2560
2559 
(ปรับปรุง
ใหม่)

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560
2559 
(ปรับปรุง
ใหม่)

รำยกำรที่มิใช่เงินสดที่
มีนัยส�ำคัญอื่นๆ	ที่
ไม่ใช่ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจ�ำหน่ำย:													

ขำดทุนจำกกำร															
ตัดจ�ำหน่ำย
สินทรัพย์และ
ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 277 (76) 111 118 - - 388 42 - - 388 42

ก�าไรของส่วนงาน 13,159 8,004 1,630 1,247 (342) 3,704 14,447 12,955 - - 14,447 12,955

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 79,491 36,713 7,189 19,885 5,919 7,217 92,599 63,815 (11,131) (1,470) 81,468 62,345

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
และบริษัทร่วมที่
บันทึกตำมวิธีส่วน
ได้เสีย 3,942 3,387 - - - - 3,942 3,387 - - 3,942 3,387

กำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่องมือทำงกำรเงิน
และสนิทรัพยภ์ำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชี	 20,185 21,128 510 153 (1,144) (81) 19,551 21,200 - - 19,551 21,200
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์	

	 รำยได้จำกลกูค้ำภำยนอกก�ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต้ั่งของลกูค้ำ

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

2560

2559	
(ปรับปรุง
ใหม่)

รายได้จากลูกค้าภายนอก	

ประเทศไทย 20,013 24,748

ประเทศศรีลังกำ 8,838 3,562

ประเทศกัมพูชำ 2,280 2,448

ประเทศสิงคโปร์ 318 812

ประเทศบังกลำเทศ 1,596 805

ประเทศเวียดนำม 9,356 468

ประเทศลำว 277 331

ประเทศฟิลิปปินส์ 229 308

ประเทศอินโดนีเซีย 220 171

ประเทศเมียนมำร์ 135 125

ประเทศอื่น	ๆ 372 414

รวม 43,634 34,192

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ			 
				สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ประเทศไทย 30,539 29,536

ประเทศเวียดนำม 20,592 -

ประเทศศรีลังกำ 15,163 16,789

ประเทศอินโดนีเซีย 1,209 1,384

ประเทศบังกลำเทศ 1,158 1,401

รวม 68,661 49,110

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่

	 ในปี	 2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้
จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ	 10	
ของรำยได้ของกิจกำร

34.	หนังสือค�้ำประกันธนำคำร

34.1		ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและ
บริษัทย่อยคงเหลอือยูเ่ป็นจ�ำนวนเงิน	141	ล้ำนบำท	13,401	
ล้ำนรูปีศรีลังกำ	 31	 ล้ำนตำกำ	 และ	 12,428	 ล้ำนดอง
เวียดนำม	(2559:	91	ล้ำนบำท)	(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	
45	ล้ำนบำท	 (2559:	 45	ล้ำนบำท))	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำร 
ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและกำรค�้ำประกันอื่น	 ๆ	 ตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	

34.2	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 บริษัทร่วมมีหนังสือ 
ค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทร่วมคงเหลืออยู่ 
เป็นจ�ำนวนเงิน	5.8	ล้ำนบำท	41,328	ล้ำนรูเปียะห์อนิโดนีเซีย	 
และ	0.1	ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 (2559:	 5.7	ล้ำนบำท	 
34,845	 ล้ำนรูเปียะห์อินโดนีเซีย	 และ	 0.2	 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ)	 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติ 
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทร่วม

35.	ภำระผูกพัน

35.1	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่ส�ำคัญดังนี้	

35.1.1	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำกับบริษัทย่อย
แห่งหน่ึงเก่ียวกับกำรให้บริกำรเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯและบริษัทย่อย
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุใน
สัญญำ

35.1.2	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำกับบริษัทแห่ง
หน่ึงเก่ียวกับกำรบ�ำรุงรักษำระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย	ทั้งน้ีบริษัทฯและบริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ

35.1.3	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำรับบริกำรระยะ
ยำวที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำพนักงำนชั่วครำว	 โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัทีจ่ะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำ
ที่ระบุในสัญญำ

35.1.4				บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสญัญำเช่ำทีด่นิ	พืน้ที่ใน 
อำคำรส�ำนักงำน	ยำนพำหนะและบริกำรอื่น	ๆ	หลำยฉบับ
กับบริษัทในประเทศหลำยแห่งเป็นเวลำต้ังแต่	3	ปี	ถึง	30	ปี	
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ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	 บริษัทฯและ 
บริษัทย่อยผูกพันที่จะต ้องจ ่ำยค่ำเช ่ำและค่ำบริกำร 
ในอนำคตดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

จ่ำยช�ำระ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ภำยใน	1	ปี 578 827 139 179

มำกกว่ำ	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 1,212 695 196 198

มำกกว่ำ	5	ปี 583 66 - -

35.1.5	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อ
วัตถุดิบและเชื้อเพลิง	 กำรจ้ำงงำนขนส่ง	 กำรเช่ำอุปกรณ์
และกำรขำยสินค้ำ	 ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

35.1.6	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำกับบริษัทแห่ง
หน่ึงเก่ียวกับระบบบัญชีและกำรบ�ำรุงรักษำ	 ทั้งน้ีบริษัทฯ
และบริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และ
อัตรำที่ระบุในสัญญำ

35.1.7		บริษัทฯได้ท�ำสญัญำกับบริษัทแห่งหน่ึงเก่ียวกับกำร
วำงระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 ทั้งน้ีบริษัทฯผูกพันที่จะ
จ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ

35.1.8	 บริษัทฯมีภำระผูกพันเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินสมทบ
เข้ำกองทุนตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่ก�ำหนดโดยกรม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

35.1.9		บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ
และสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนเงิน	1,114	ล้ำนบำท	(งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร:	315	ล้ำนบำท)	(2559:	1,997	ล้ำน
บำท	และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:	705	ล้ำนบำท)

35.1.10	 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท�ำสัญญำกับบุคคล
ภำยนอกเพื่อซื้อที่ดินและแหล่งวัตถุดิบแห่งหน่ึง	 ภำยใต้
เง่ือนไขที่ก�ำหนด	บริษัทย่อยจะซื้อสินทรัพย์ในรำคำตำมที่
ระบุไว้ ในสัญญำ

35.1.11	บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท�ำสัญญำรับควำมช่วย
เหลือทำงเทคนิคกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง	 ซ่ึง
สัญญำดังกล่ำวมีก�ำหนด	10	ปี	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 6	มีนำคม	
2545	 ถึงวันที่	 5	 มีนำคม	2555	 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อัตโนมัติครำวละ	 1	ปี	 ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวบริษัทย่อย
ดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุ
ในสัญญำ	

35.1.12	 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท�ำสัญญำกับบริษัทแห่ง
หน่ึงเก่ียวกับลขิสทิธ์ิของโปรแกรมคอมพวิเตอร์	ทัง้น้ีบริษัท
ย่อยดงักล่ำวผูกพนัทีจ่ะจ่ำยค่ำลขิสทิธ์ิตำมเกณฑ์และอตัรำ
ที่ระบุในสัญญำ

35.1.13	 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท�ำสัญญำซื้อไฟฟ้ำกับ 
ผู้จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศแห่งหน่ึงตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ	
ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ	15	ปี	นับแต่วันที่เริ่ม
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับบริษัทย่อยดงักล่ำว	โดยปริมำณกำรซือ้
ขำยและอัตรำซื้อไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

35.1.14	 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพันเก่ียวกับกำร 
จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำมที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลงังำน	โดยเงินสมทบดงักล่ำว
ค�ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำทีจ่�ำหน่ำยและอตัรำทีก่�ำหนดตำม
กฎหมำย

35.2	บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำได้ท�ำสัญญำเช่ำที่ดิน	 
พื้นที่ในอำคำรส�ำนักงำน	 ยำนพำหนะ	 และบริกำรอื่น	 ๆ	 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมี
ภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
ดงักล่ำวเป็นจ�ำนวนเงิน	115	ล้ำนบำท	(2559:	85	ล้ำนบำท)

35.3	บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 
และสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ	 36.3	
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 และ	 45.9	 ล้ำนบำท	 รวมเป็น
จ�ำนวนเงินประมำณ	 1,236.6	 ล้ำนบำท	 (2559:	 107.2	 
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ	 และ	 43.4	 ล้ำนบำท	 รวมเป็น
จ�ำนวนเงินประมำณ	3,904.0	ล้ำนบำท)
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

36.	ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม	ดังนี้	

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	1 ระดับ	2	

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

ตรำสำรอนุพันธ์		

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ 
		อัตรำดอกเบี้ย - (33.9) - -

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - (2.1) - (2.1)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,378.0 - 4,378.0 -

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 1,016.9 - 1,486.6

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

หุ้นกู้	 - 19,642.3 - 19,642.3

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	1 ระดับ	2	

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		

ตรำสำรอนุพันธ์		

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 84.3 - -

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์		

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ 
		อัตรำดอกเบี้ย - (119.1) - -

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - (0.2) - (0.2)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,365.0 - 3,365.0 -

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - - - 625.5

ตรำสำรอนุพันธ์	

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 48.7 - 48.7

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

หุ้นกู้	 - 9,965.0 - 9,965.0
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 37.	เครื่องมือทำงกำรเงิน	

37.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	 107	 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเคร่ือง
มือทำงกำรเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรำยกำรเทียบ
เท่ำเงินสด	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้	หน้ีสนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน	เงินกู้ยมืระยะยำว
และหุน้กู้	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว	และมีนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงดังนี้	

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่
เก่ียวเน่ืองกับลกูหน้ีกำรค้ำ	ฝ่ำยบริหำรควบคมุควำมเสีย่งน้ี 
โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสนิเชือ่ 
ที่เหมำะสม	ดังน้ัน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ	

นอกจำกน้ี	 กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
กำรกระจุกตัวเน่ืองจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐำนของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย	 จ�ำนวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้
สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหน้ีกำรค้ำที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียที่
ส�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร	เงินให้กู้ยมืระยะสัน้	 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 เงินกู้ยืมระยะยำว
และหุ้นกู้ที่มีดอกเบ้ีย	 อย่ำงไรก็ตำม	 เน่ืองจำกสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบ้ียที่ปรับขึ้น
ลงตำมอัตรำตลำด	หรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกล้เคียง
กับอัตรำตลำดในปัจจุบัน	 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ีย 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	 สินทรัพย์และ 
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญที่มีอัตรำดอกเบ้ียสำมำรถจัด
ตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย	และส�ำหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 
ทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบ้ียคงที่สำมำรถแยกตำมวันที ่
ครบก�ำหนด	 หรือ	 วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่	
(หำกวันทีมี่กำรก�ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)	ได้ดงัน้ี										

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1	ปี

มำกกว่ำ	 
1	ถึง	5	ปี

มำกกว่ำ
5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 379 - - 835 493 1,707 0.01	-	8.50

เงินฝำกธนำคำรทีมี่ภำระค้�ำประกัน 13 - - - - 13 1.40

392 - - 835 493 1,720

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำร
เงินที่เกี่ยวข้องกัน 140 - - - - 140 2.05

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม								
ระยะสั้นจำกสถำบัน 
กำรเงินอื่น 4,740 - - - - 4,740 1.54	-	11.76

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำร
เงินที่เกี่ยวข้องกัน - - - 270 - 270

THBFIX	
บวกส่วนเพิ่ม

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำร
เงินอื่น 318 7,359 - - - 7,677 3.00	-	13.33

หุ้นกู้ - 2,996 15,965 - - 18,961 2.46	-	4.30

5,198 10,355 15,965 270 - 31,788
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	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1	ปี

มำกกว่ำ	 
1	ถึง	5	ปี

มำกกว่ำ
5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 400 - - 1,941 1,189 3,530 0.01	-	7.50

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค้�ำประกัน 14 - - - - 14 1.40

414 - - 1,941 1,189 3,544

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำร
เงินที่เกี่ยวข้องกัน 10,599 - - - - 10,599 2.20	-	2.40

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 5,861 - - - - 5,861 1.75	-	9.75	

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน 
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน - - - 509 - 509

THBFIX	
บวกส่วนเพิ่ม

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน 
กำรเงินอื่น 264 155 - - - 419 4.34	-	14.01

หุ้นกู้ 3,999 1,997 3,991 - - 9,987 2.46	-	4.30

20,723 2,152 3,991 509 - 27,375
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	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1	ปี

มำกกว่ำ	 
1	ถึง	5	ปี

มำกกว่ำ
5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 190 81 271 0.01	-	1.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน 3,455 - - - - 3,455 2.18	-	2.39

3,455 - - 190 81 3,726

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน 
กำรเงินอื่น 3,300 - - - - 3,300 1.54	-	1.57

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน 
กำรเงินอื่น - 6,958 - - - 6,958 3.00

หุ้นกู้ - 2,996 15,965 - - 18,961 2.49	-	4.30

3,300 9,954 15,965 - - 29,219

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1	ปี

มำกกว่ำ	 
1	ถึง	5	ปี

มำกกว่ำ
5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1,142 133 1,275 0.01	-	1.50

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน 3,330 - - - - 3,330 2.18	-	2.39

3,330 - - 1,142 133 4,605

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน 
กำรเงินอื่น 3,200 - - - - 3,200 1.75	-	1.80

หุ้นกู้ 3,999 1,997 3,991 - - 9,987 2.46	-	4.30

7,199 1,997 3,991 - - 13,187
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
อนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสนิค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พิจำรณำใช้นโยบำยเน้นควำม
สมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ 
โดยรวมในแต่ละช่วงเวลำ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
ตกลงท�ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่ง 

ส่วนใหญ่มีอำยสุญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง		

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงิน 
ตรำต่ำงประเทศดังนี้

(หน่วย:	ล้ำน)
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่												 
31	ธันวำคม	2560

(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

สกุลเงิน
สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน	

หนี้สินทำง 
กำรเงิน

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน	

หนี้สินทำง 
กำรเงิน

อัตรำซื้อ อัตรำขำย

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 22 17 30 16 35.5146 32.8472

ยูโร - 2 - 2 38.6607 39.3938

หยวนเรนมินบิ - 10 - - 4.9518 5.0771

เยน - 1 - 1 0.2860 0.2936

ดองเวียดนำม 8,652 - - - 0.0014 0.0014

(หน่วย:	ล้ำน)
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่												 
31	ธันวำคม	2559

(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

สกุลเงิน
สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน	

หนี้สินทำง 
กำรเงิน

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน	

หนี้สินทำง 
กำรเงิน

อัตรำซื้อ อัตรำขำย

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 28 79 32 5 35.6588 36.0025

ยูโร - 4 - 3 37.3791 38.1362

หยวนเรนมินบิ - 9 - - 5.0831 5.2165

เยน - 1 - 1 0.3046 0.3113

ดองเวียดนำม - 10 - - 0.0016 0.0016
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บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศ

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

สกุลเงิน
จ�ำนวนที่ซื้อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 
ของจ�ำนวนท่ีซ้ือ/ขำย

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

ยูโร	 0.3 39.2000	-	39.2100 20	-	27	กุมภำพันธ์	2561

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4.0 33.0050	-	33.2800 10	มกรำคม	2561

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

สกุลเงิน
จ�ำนวนที่ซื้อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 
ของจ�ำนวนท่ีซ้ือ

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

ยูโร	 141.0 37.4500	-	38.3925 4	มกรำคม	2560	-	28	กุมภำพันธ์	2560

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 72.7 34.6500	-	34.7200 30	มิถุนำยน	2560

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

สกุลเงิน
จ�ำนวนที่ซื้อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 
ของจ�ำนวนท่ีซ้ือ 

(รูปีศรีลังกำต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.1 153.72	-	153.88 2	-16	มกรำคม	2561

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทย่อยในต่ำงประเทศไม่มี
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบ้ีย	
(Cross	currency	and	interest	rate	swap	agreement)	
โดยเปลี่ยนเงินกู้จ�ำนวน	 14.8	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เป็น
จ�ำนวน	450	ล้ำนบำท	 (2559:	 เปลี่ยนเงินกู้จ�ำนวน	20.7	
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เป็นจ�ำนวน	630	ล้ำนบำท)	และเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ยจำกอัตรำคงที่ร้อยละ	3.90	ต่อปี	เป็นอัตรำ
ดอกเบี้ยลอยตัว	THBFIX	6	เดือนบวกส่วนเพิ่ม

37.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีอัตรำดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
หรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ีย 
ในตลำด	บริษัทฯและบริษัทย่อยจงึประมำณมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ยกเว้นหุ้นกู้ซ่ึง
บริษัทฯได้เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ไว้ ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ	23	แล้ว

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัท
ย่อยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ
ดังนี้
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ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซ้ือขำยใน 
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ ในตลำดซ้ือขำยคล่อง	
ฝ ่ำยบริหำรต ้องใช ้ดุลยพิ นิจในกำรประเมินมูลค ่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว	 โดยใช้
เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ	 ซ่ึงตัวแปรที่
ใช้ ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่
มีอยู ่ในตลำด	 โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต	 
(ทั้งของธนำคำรฯ	และคู่สัญญำ)	สภำพคล่อง	ข้อมูลควำม
สัมพันธ์	 และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินในระยะยำว	 กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ ในกำรค�ำนวณ	อำจมีผลกระทบ 
ต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู ่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	 
และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก)	 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดใน
ระยะเวลำอนัสัน้	ได้แก่	เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด	 
ลกูหน้ีและเงินให้กู้ยมืระยะสัน้	เจ้ำหน้ี	และเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้น	 แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
ตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)	 เงินลงทุนในตรำสำรทุน	 แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำม
รำคำตลำด	กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน 
ควำมต้องกำรของตลำด	 ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิด 
ลดกระแสเงินสดในอนำคต

ค)	 หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่	
แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต	 คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ีย
โดยประมำณในตลำดปัจจุบัน	ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไข
ใกล้เคียงกัน

ง)	 ตรำสำรอนุพันธ์	 แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค�ำนวณโดย
ใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบ
จ�ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ	 ซ่ึงข้อมูลที่น�ำมำ
ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	อัตรำแลกเปลี่ยนทันที	 
อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ	 และ
เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย	เป็นต้น	บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ยง 
ด้ำนเครดติของคูส่ญัญำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของ
ตรำสำรอนุพันธ์

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรโอน
รำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์	มีดงัน้ี

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม

ขำดทุน ก�ำไร	(ขำดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (2.1) 84.1

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย (33.9) (119.1)
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ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2560	 และ	 2559	 
บริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ	 และรำยได้
จำกกำรบริกำรด้ำนเทคนิค	 กำรจัดกำรและพัฒนำระบบ

รำยละเอียด
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัท	สยำมซิตี้	พำวเวอร์	จ�ำกัด บริษัท	สยำมซิตี้	พำวเวอร์	จ�ำกัด บริษัท	อินทรีดิจิตอล	จ�ำกัด

1.	 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2331(2)/อ./2554 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0

2.	 วันที่ในบัตรส่งเสริม 10	พฤศจิกำยน	2554 6	ตุลำคม	2559 19	ตุลำคม	2559

3.	 เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง 
จำกกระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต์

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง 
จำกกระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต์

พัฒนำซอฟต์แวร์	ประเภท	
Enterprise	software	และ	

Digital	Content

4.	 สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ  

	 4.1	 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม 
รวมกันไม่เกินร้อยละ	 100	 ของ
เ งินลงทุนไม่รวมค่ำ ท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน

8	ปี 3	ปี 5	ปี

	 4.2	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผล
จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้	
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล

8	ปี 3	ปี 5	ปี

	 4.3	 ไดรั้บลดยกเว้นอำกรขำเขำ้ส�ำหรับ
เคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ

	 4.4		ได้รับอนุญำตให้น�ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็น
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร	 คู่สมรส
และบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลน้ัน	 เข้ำมำในรำชอำณำจักร
ได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำเท่ำท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
และอนุญำติให้คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็น
ช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำรท่ีได้รับ
อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำร
ท�ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

- - ได้รับ

38.	สิทธิพิเศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน

	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติ
ส ่งเสริมกำรลงทุน	 พ.ศ.	 2520	 โดยกำรอนุมัติของ 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
บำงประกำร	สิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญประกอบด้วย

ข้อมูล	ซ่ึงได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุเป็นจ�ำนวนเงิน	1,136	
ล้ำนบำท	และ	1,116	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งเป็นกำรขำย 
และบริกำรให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งจ�ำนวน
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งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

39.	กำรบริหำรจัดกำรทุน	

วัตถุประสงค ์ ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส� ำคัญของ 
บริษัทฯคือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนบัสนนุกำรด�ำเนินธรุกจิของบริษทัฯและเสรมิสร้ำงมลูค่ำ 
กำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

กลุม่บริษัทบริหำรจดักำรสถำนะของทนุโดยด�ำรงอตัรำส่วน
หนี้สินต่อทุน	(Debt-to-Equity	Ratio)	ที่เหมำะสม	ณ	วันที่	 
31	 ธันวำคม	 2560	 กลุ ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อ
ทุนเท่ำกับ	 1.27:1	 (2559:	 1.82:1)	 และเฉพำะบริษัทฯ 
มีอัตรำหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ	0.97:1	(2559:	0.96:1)

40.เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน	 -
เงินปันผลเสนอจ่ำยของบริษัทฯ

เมื่อวันที่	8	กุมภำพันธ์	2561	ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี	 2560	 เพิ่ม
เติมในอัตรำหุ้นละ	 4.0	บำท	 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	 1,192	
ล้ำนบำท	ดังนั้น	เมื่อรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลจ�ำนวน
หุน้ละ	6.0	บำท	ท�ำให้เงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี	2560	มีจ�ำนวน
ทัง้สิน้หุน้ละ	10.0	บำท	บริษัทฯก�ำหนดจะจ่ำยเงินปันผลเพิม่
เติมจ�ำนวน	1,192	ล้ำนบำท	 ในวันที่	 27	 เมษำยน	2561	
อย่ำงไรก็ตำม	 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯใน
เดือนมีนำคม	2561

	(หน่วย:	พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ตำมที่จัดประเภท
รำยกำรใหม่

ตำมที่เคย														
รำยงำนไว้

ตำมที่จัดประเภท
รำยกำรใหม่

ตำมที่เคย														
รำยงำนไว้

ต้นทุนขำยและบริกำร	 21,198,627 21,317,727 13,691,776 13,785,364

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย 6,077,827 6,077,834 3,993,368 3,993,374

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 1,884,296 1,960,623 1,598,436 1,523,214

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 195,434 - 18,372 -

42.		กำรอนมุตังิบกำรเงิน

 งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯ	เม่ือวันที	่8	กุมภำพนัธ์	2561

กำรจดัประเภทรำยกำรบัญชดีงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร
หรือส่วนของผู้ถือหุน้ตำมทีไ่ด้รำยงำนไว้	

41.	กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จดัประเภทรำยกำรบัญชดีงัต่อไป
น้ีใหม่ในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	
2559	 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีใน
ปีปัจจบัุน	



บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่อไปนี้ บริษัทฯ ได้
จดัท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอข้อมูลเชิงลกึทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของ 
บริษัทฯ ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ผลประกอบการรวม
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง รายงานยอดขายและก�าไร
จากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) เติบโตในไตรมาสที่ 4 อย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลจากปริมาณความต้องการในประเทศ 
ที่ปรับตัวในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการด�าเนินแผนปรับ
โครงสร้างธุรกิจและแผนการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส�าหรับธุรกิจในต่างประเทศยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศศรีลังกาและประเทศเวียดนาม

รายได้จากการขายสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปี 2560 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท
ย่อยในต่างประเทศสามารถสร้างรายได้จ�านวน 15.3 พนัล้านบาท 
(ปี 2559: 3.6 พันล้านบาท) อย่างไรก็ตามรายได้จากการขาย 
ในประเทศลดลงเน่ืองจากความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศ
ลดลงร้อยละ 5 ในขณะทีร่าคาปูนซีเมนต์ในประเทศยงัคงอ่อนตัว 
และอยู่ในระดับต�่าตลอดทั้งปี

ก�าไรจากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับ 
ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ก�าไรดังกล่าวค�านวณโดยปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปรกติของการประกอบธุรกิจ  
(one-time charges) และก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 
ซึ่งรับรู้รายได้ในในปีก่อนจ�านวน 600 ล้านบาท โดยในปี 2560 
ธุรกิจในต่างประเทศมีก�าไรจากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) 
จ�านวน 3.4 พนัล้านบาท (ปี 2559: 0.7 พนัล้านบาท) ขณะทีธุ่รกิจ
ในประเทศมีผลประกอบการก�าไรจากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) 
จ�านวน 4.5 พันล้านบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 39 เน่ืองจากการ
ชะลอการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงความล่าช้าในการด�าเนิน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ส่งผลให้ความต้องการ
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในประเทศลดลง

ทั้งน้ีในส่วนของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ด�าเนินการผลิตปูนซีเมนต์ได้อย่างเต็มก�าลังการผลิตเพื่อตอบ
รับความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 
อย่างไรก็ตามต้นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์ได้รับผลกระทบ 
โดยตรงจากระดับราคาถ่านหินที่สูงขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญ  
เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านต้นทุนดังกล่าว ฝ่ายบริหาร 
ได้ริเร่ิมโครงการเพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการท�าก�าไร บริษัทฯ คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวรวมถึงโครงการริเร่ิมอื่นๆ 
ที่จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2561

ธุรกิจปูนซีเมนต์ในภูมิภาค

ประเทศเวียดนาม ตลาดปูนซีเมนต์ทางตอนใต้ของประเทศ
เวียดนามชะลอตัวในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ท�าใหค้วามต้องการ
ปูนซีเมนต์ในประเทศเติบโตเพียงร้อยละ 3 ส่งผลให้ก�าไรจาก
การด�าเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงอยู่ในระดับ 2,139 ล้านบาท 
(ส�าหรับช่วงระยะเวลา 10 เดือน) เนื่องจากปริมาณการขายและ
ราคาขายทีล่ดลง ทัง้น้ีบริษัทยอ่ยไดด้�าเนินการควบคมุคา่ใชจ้า่ย
เพื่อลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง 

ประเทศศรีลังกา ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศเติบโตร้อยละ 4 
เน่ืองจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติและน้�าท่วม บริษัทย่อย 
สามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) เป็นจ�านวน 
1,324 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 3 จากปี 2559

ประเทศบังกลาเทศ ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.5 ในปี 2560 จากการด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยาม ซิต้ี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด 
รายงานปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ขณะที่ราคาขายลดลง
เลก็น้อยทีร้่อยละ 2.7 คา่ใชจ้า่ยส�าหรับปีสงูขึน้โดยเป็นคา่ใชจ้า่ย 
ในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมช่องทาง 
จ�าหน่าย ทั้งนี้ก�าไรจากการด�าเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงโดยมี
ก�าไรจากการด�าเนินงานฯ จ�านวน 15 ล้านบาท

ธรุกิจรว่มคา้ในประเทศกัมพูชา เร่ิมด�าเนินการผลติและจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์เพื่อตลาดภายในประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2560 
โดยมีก�าลังการผลิตปูนซีเมนต์จ�านวน 5,000 ตันต่อวัน

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณการขายในประเทศยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากความต้องการที่มากขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด อย่างไร
ก็ตาม การแข่งขันในตลาดที่สูงส่งผลให้ราคาขายในประเทศ 
ลดลง ในส่วนของตลาดประเทศเวียดนาม ปริมาณการขาย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจหินทราย ในปี 2560 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ยังคง
ล่าช้าและอยู่ระหว่างท�าสัญญา กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม 
สายการผลิตในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีปริมาณการผลิตปีละ  
2 ล้านตัน

ธุรกิจอิฐมวลเบา ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัว 
จากสถานการณ์สินค้าล้นตลาดท�าให้ยอดขายลดลงอยู่ที่   
339 ล้านบาท

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ยอดขายในประเทศไทยลดลงอยู่ที่ 1,406 
ล้านบาท เน่ืองจากตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว ยอดขายส่งออก 
เพิ่มขึ้นเป็น 48 ล้านบาท ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ในประเทศ
อินโดนีเซียรายงานยอดขายสุทธิ 223 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่ง
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ลดลงร้อยละ 7 จากราคาขายที่ลดลงในกลุ่มผู้ค้าปลีก และ
ปริมาณการขายที่ลดลงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และกลุ่ม
โมเดิร์นเทรด

ธุรกิจบริการก�าจัดของเสีย มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าโดย 
มียอดขาย 1,141 ล้านบาท จากการให้บริการลูกค้าในกลุ่ม 

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
2559  

(ปรับปรุงใหม่)
+/- +/- (%)

รายได้
รายได้จากการขายสุทธิ 43,634 34,192 9,442 28%

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน - 435 (435) (100%)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 50 59 (9) (15%)

เงินปันผลรับ - 8 (8) (100%)

รายได้อื่น 201 202 (1) -

รวมรายได้ 43,885 34,896 8,989 26% 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายตลาด
ไปยังประเทศเวียดนามโดยการเข้าซ้ือกิจการในประเทศ
เวียดนาม เม่ือรวมกับปริมาณการขายจากผลการด�าเนินงาน 
ทั้ งปีของบริษัทย่อยในประเทศบังกลาเทศและประเทศ 
ศรีลังกา ปริมาณการขายของบริษัทย่อยในต่างประเทศมี 
จ�านวนทั้งสิ้น 7 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการขายในประเทศลด
ลงจากความต้องการของภาคธุรกิจก่อสร้างในประเทศทีช่ะลอตัว

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน จ�านวน 435 ล้านบาทที่เกิดขึ้น 
ในปี 2559 เกิดจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โฮลซิม 
ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ�ากัด จ�านวน 9,192 หุ้น หรือสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.4 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมผลประกอบการธุรกิจในต่างประเทศ 
ซ่ึงประกอบด้วย บริษัทย่อยในประเทศบังกลาเทศและประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งแสดงในงบการเงินรวมต้ังแต่ปี 2559 ในขณะที ่
ผลประกอบการของประเทศเวียดนามต้ังแต่เดือนมีนาคม 
2560 เป็นต้นมาได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ในปี 2560

ไฮเอนด์และจากการให้บริการด้านก�าจัดของเสียส�าหรับ
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ผลประกอบการ

รายได้
จากการเข้าซ้ือธุรกิจในต่างประเทศที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้าง 
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะน้ี  
กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากตลาดในต่างประเทศคดิเป็นร้อยละ 54 
ของยอดขายสุทธิส�าหรับปี      
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(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
2559  

(ปรับปรุงใหม่)
+/- +/- (%)

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนสินค้าขายและบริการ 29,187 21,237 7,950 37%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 7,470 6,078 1,392 23% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,461 1,884 577 31%

ค่าใช้จ่ายอื่น 514 195 319 164%

รวมค่าใช้จ่าย 39,632 29,394 10,238 35%

ต้นทนุในการขายสินค้าและบรกิาร เพิม่ขึน้จ�านวน 7,950 ล้านบาท  
มีสาเหตุหลักจากต้นทุนสินค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกา และ
ประเทศเวียดนาม ในการแสดงงบการเงินรวม ทั้งน้ี ต้นทุนใน 
การผลติซีเมนต์สงูขึน้เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหนิ
ที่สูงขึ้นตลอดทั้งปี ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวได้รับการบรรเทา 
บางส่วน จากการลดต้นทุนค่าไฟเน่ืองจากการผลิตในช่วงที่
ความต้องการไฟต�่า (off-peak) รวมถึงโครงการต่างๆ ในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย เพิม่ขึน้จ�านวน 989 ล้านบาท 
จากปี 2559 จากการรวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ในการแสดงงบการเงินรวม และปัจจัยอื่นเกิดจากค่าใช้จ่าย 
ในการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นแปรผันตามปริมาณการส่งออกที ่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ 
ลดลงเนื่องจากปริมาณการขายปูนผงที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจ�านวน 643 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยใน 
ต่างประเทศในการแสดงงบการเงินรวม และสาเหตุอื่นมาจาก
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ขึ้นโดยปรกติของการประกอบธุรกิจ (จ�านวน 
300 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ และค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าซื้อบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสนิค้าอนิทรี
ในตลาดประเทศเวียดนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
จ�านวนทั้งสิ้น 397 ล้านบาท
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

หน่วย 2560 2559

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 9.13 8.12

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 39 44

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 8.38 7.88

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 43 46

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 6.90 6.31

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 52 57

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดกระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย
และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงเน่ืองจากประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดี

การลงทุน

การลงทุนทางการเงิน

ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการด�าเนินธุรกิจคอืการจดัโครงสร้างรายได้ 
แบบกระจายความเสี่ยง กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนอย่าง 

มีสาระส�าคัญโดยการเข้าซ้ือกิจการในตลาดที่มีอัตราการ 
เติบโตสงู เช่น ประเทศบังกลาเทศ  และประเทศศรีลงักา ในระหว่าง 
ปี 2559 บริษัทฯ ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้ท�าการซื้อหุ้น 
ในบริษัท สยาม ซต้ีิ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ�ากัด ในสดัส่วนผู้ถือหุน้ 
ร้อยละ 65 ด้วยมูลค่าการลงทนุจ�านวน 18,110 ล้านบาท ในเดอืน 
กุมภาพันธ์ 2560 จากการเข้าซ้ือกิจการต่างๆดังกล่าวส่งผล 
ให้กลุม่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้รวมสงูขึน้ในทนัท ีและยงัช่วย
ยกระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถรับรู้เป็นผู้เล่นในตลาดซีเมนต์ 
ในระดับภูมิภาค

เงินลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
2559  

(ปรับปรุงใหม่)
+/- +/- (%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 37,463 29,257 8,206 28%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,486 11,628 (142) (1%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 286 241 45 19%

รายจ่ายฝ่ายทนุของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้โดยมีสาเหตุ
หลักจากการรวมรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนาม (มูลค่าสนิทรัพย์สทุธิจ�านวน 9,108 ล้านบาท) และการซือ้
สนิทรัพย์ในการประกอบธุรกิจโดยปรกติ (จ�านวน 3,451 ล้านบาท) 
รายจ่ายฝ่ายทนุจ�าแนกตามโครงการทีส่�าคญัในปี 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

• การลงทุนพัฒนาหม้อบดวัตถุดิบ  มูลค่า 293 ล้านบาท

• การลงทุนโรงงานผลิตพลังงาน K3 มูลค่า 194 ล้านบาท

• การลงทุนโรงงานบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 160 ล้านบาท

• การลงทนุพฒันาเคร่ืองจกัรบรรจภุณัฑ์ มูลค่า 97 ล้านบาท

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
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• การลงทุนพัฒนาหม้อบดซีเมนต์  มูลค่า 91 ล้านบาท

• การขยายโรงเก็บปูนซีเมนต์พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกที่
ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า 87 ล้านบาท 

• การขยายโรงงานปูนผสมเสร็จ มูลค่า 155 ล้านบาท และ

• การลงทุนพัฒนาโรงงานเชื่อมต่อระบบดิจิตอล มูลค่า  
86 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนิน
งานที่แตกต่างกันซ่ึงต้องถูกแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาทใน 
การแสดงงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ผลจากการแปลงค่า
งบการเงินของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศส�าหรับ
ปีเป็นผลขาดทุนจ�านวน 1,385 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือการด้อยค่า การจ�าหน่าย 
และการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 377 ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวดจ�านวน 2,591 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจ�านวน 142 ล้านบาท มาจากการ
แปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
และค่าตัดจ�าหน่ายในปี 2560 และจากการซื้อธุรกิจในประเทศ
เวียดนาม สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 
โดยมีรายการที่ส�าคัญประกอบด้วย สัมปทานเหมืองแร ่  
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ลูกค้าสัมพันธ์ ตราสินค้า และสิทธิในการ
ใช้สินทรัพย์

การระดมทุน
หุน้กู้ บริษัทฯ มีการออกหุน้กู้ในระหว่างปีจ�านวน 13 พนัล้านบาท 
ซึง่ประกอบด้วยหุน้กู้ประเภททีไ่ม่มีหลกัประกัน ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด ดังต่อไปนี้

วันที่ออกหุ้นกู้
จำานวน 

ล้านบาท
วันครบกำาหนด

14 มิถุนายน 2556 2,000 2563 

29 เมษายน 2559 4,000 2567, 2569  

9 พฤษภาคม 2560 13,000   2563, 2567,   
2570, 2572.  

เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้กู้ในระหว่างปีส่วนใหญ่ถูกใช้เพือ่การ
เข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ เป็นจ�านวน 2,980 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ออกจ�าหน่าย
หุน้สามัญใหม่จ�านวน 68,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท และ
มีราคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท บริษัทฯ ได้รับช�าระค่าหุ้นแล้ว 
จ�านวนทั้งสิ้น 16,986 ล้านบาท ในเดือน พฤษภาคม 2560  
จากการออกหุ้นเพิ่มในคร้ังน้ีท�าให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
จ�านวน 16,306 ล้านบาท บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 
เพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อกิจการในต่างประเทศ

บริษัทฯ เสนอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท จาก
ก�าไรสุทธิและก�าไรสะสมของปี 2560 ซ่ึงประกอบไปด้วย
เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 6 บาท ซ่ึงไดด้�าเนินการจา่ย 
เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังน้ัน บริษัทจะด�าเนินการ 
จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 4 บาท โดยจะเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดือน 
มีนาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ  
ประกอบไปดว้ยหน้ีสนิทางการเงินจ�านวน 30,081 ลา้นบาท และ
สว่นของผู้ถือหุน้จ�านวน 35,939 ลา้นบาท โดยมีอตัราสว่นหน้ีสนิ
ทางการเงินต่อทนุเทา่กับ 0.84 เทา่ (ปี 2559 : 1.08 เทา่) ซ่ึงลดลง 
เนื่องจากการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทยีบเท่า 
เงินสดเป็นจ�านวน 1,707 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคล่องของ
กลุ ่มบริษัทฯ กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานลดลง 
เม่ือเทยีบกับปีก่อนหน้าเป็นจ�านวน 1,233 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 
เป็นผลมาจากก�าไรก่อนภาษีเงินได้ทีล่ดลงจ�านวน 1,771 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 21,023 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม
และส่วนอื่นเก่ียวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อใช้ ในการด�าเนิน
ธุรกิจโดยปรกติ

ส�าหรับกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ�านวน 15,341 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุน และการ 
ออกหุ้นกู้ ใหม่ในระหว่างปี 2560 รวมถึงเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อ 
ใช้ ในการลงทุนซ้ือธุรกิจในประเทศเวียดนามและใช้ ในการ 
ด�าเนินงานปกติ
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รายการระหว่างกัน 

บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุ
เดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญกับบริษัทฯ ผู ้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงาน 
ของบริษัทฯ ทีมี่อ�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทเหล่าน้ันซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทฯ ได้สรุป
รายละเอยีดดงักล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ข้อ 6

รายการระหว่างกัน

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

 เม่ือมีความจ�าเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พจิารณา
อนุมัติบนเง่ือนไขความจ�าเป็น และอยู่บนหลักการที่ถือเสมือน
หน่ึงว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (Arm’s length basis) 
ตัวอย่างเช่น การขายหรือซ้ือสินค้าหรือบริการจะพิจารณา 
จากราคาตลาด  ก�าไรส่วนต่างจะก�าหนดโดยรวมค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริการ ทัง้น้ีเพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษัททีเ่ข้าท�าธุรกรรมน้ัน ๆ  
ต่างได้รับประโยชน์โดยสมควร

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห ่ง 
ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับบริษัทในตลาด 
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทาน 
ธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว
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สรุปต�ำแหน่งตำมแบบ 56-2

สรุปต�ำแหน่งตำมแบบ 56-2
 เปรียบเทียบรายงานประจ�าปีฉบับน้ี กับแบบรายงานประจ�าปีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 56-2) ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานตาม ม. 56 ที่มีหน้าที่จัดส่ง
ต่อส�านักงานตั้งแต่ 1 มกราคม 57 เป็นต้นไป)

หัวข้อตำมที่ระบุในแบบ 56-2 หัวข้อในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้ หน้ำ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายในการด�าเนินงาน 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
• ความเป็นมาของบริษัทฯ
• กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

03
14-15

19
29-53

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ • การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ
• พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงานปี 2560

54
55-67

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 28

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 29-53
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