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วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมองค์์กร

วิิสััยทััศน์์องค์์กร

พัันธกิิจ

เราจะสืืบสานความไว้้วางใจและความผููกพัันที่่�ดีี เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่อ�่ มั่่น� ต่่อกัันให้้กับั คู่่�ค้้า พนัักงาน และชุุมชน เราต้้องการ
สร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด และอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับทุุกคน

เราผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐานสููงสุุดและให้้บริิการด้้านวััสดุุ
ก่่อสร้้างซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศไทยและภููมิิภาคใกล้้เคีียง
เรามุ่่ง� มั่่น� ในการดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นเลิิศและตอบสนองเกิินความ
คาดหวัังของทุุกคน โดยผสานแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนและ
การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของเรามาจาก
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ยอดเยี่่�ยม ทั้้�งในเรื่่�องการผลิิตสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพ การบริิการที่่ส� ร้้างความพึึงพอใจให้้กัับคู่่ค้� า้ ความทุ่่ม� เท
พร้้อมทั้้�งทัักษะความชำำ�นาญของพนัักงาน ความห่่วงใยชุุมชน
และความตั้้�งใจแน่่วแน่่ในการสร้้างมาตรฐานอุุตสาหกรรม
สำำ�หรัับอนาคต

ค่่านิิยมองค์์กร

ทำำ�งานเป็็นทีีม
เราเป็็นกลุ่่ม� บริิษััทฯ ที่่ยึ� ดมั่
ึ น�่ ในวิิสััยทััศน์์เดีียวกััน และรวมใจกััน
เป็็นหนึ่่�งร่่วมกัับคู่่�ค้้า เพื่่�อความสำำ�เร็็จของทุุกคน
ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง
ซื่่�อสััตย์์ต่่อกััน ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด และ
ยึึดถืือ จรรยาบรรณทั้้�งด้้วยคำำ�พููด และการกระทำำ�

กล้้าคิิด กล้้าทำำ�
เราคืือองค์์กรที่่มีี� ความคิิดสร้้างสรรค์์ และเปิิดรับั แนวคิิดใหม่่
ทางธุุรกิิจ เรามุ่่ง� มั่่น� กล้้าทำำ�ด้ว้ ยความกระตืือรืือร้้น และนำำ�เสนอ
ทางเลืือกใหม่่ที่่�เหนืือความคาดหมาย
ห่่วงใย..ใส่่ใจอนาคต
เรายึึดมั่่�นการสร้้างอนาคตที่่�สดใสเพื่่�อคนรุ่่�นต่่อไป เราใส่่ใจ
พนัักงาน ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นมิิตรกัับชุุมชน และเป็็นองค์์กร
ที่่�ดีีของประเทศ
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สารจากคณะกรรมการต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2562 เป็็ น ปีี ที่ ่ � มี ี ค วามท้้ า ทายอย่่ า งมากต่่ อ การ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ในประเทศไทยเนื่่อ� งจากนโยบาย
เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของภาครััฐ ตลอดจนการเร่่งรััด
โครงการโครงสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐานต่่าง ๆ และ
การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจในภาพรวมนั้้�นล้้วนไม่่เกิิดขึ้้�น
จริิงตามที่่ไ� ด้้คาดการณ์์ไว้้ นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจมหภาค
ยัังชะลอตััวลงในแต่่ละไตรมาส เมื่่�อสิ้้�นปีีส่ ่งผลให้้
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศมีีอััตราการเติิบโตอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 2.4 จากที่่ค� าดการณ์์ไว้้ร้อ้ ยละ 3.5 - 4 ซึ่่ง� ถืือเป็็น
อััตราการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมซึ่่�งต่ำำ��ที่่�สุุด
ในรอบ 14 ปีีที่่�ผ่่านมา การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ
ดัังกล่่าวส่่งผลให้้อุุปสงค์์ของผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์
ทั่่�วประเทศไม่่มีกี ารเติิบโตเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับปีี 2561
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในระดัับภููมิิภาค
อาทิิ ประเทศบัังกลาเทศ และประเทศกััมพููชามีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ดีี ซึ่่�งสะท้้อนได้้จากอััตราการเติิบโตของ
ทั้้� ง ผลิิ ตภั ั ณ ฑ์์ ม วลรวมในประเทศและอุุ ปส งค์์ ข อง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์ ในขณะที่่อุ� ปส
ุ งค์์ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ ในเวีียดนามตอนใต้้ลดลง อัันเนื่่�องมาจาก
การชะลอของการออกใบอนุุญาตโครงการก่่อสร้้าง
ต่่าง ๆ สำำ�หรัับประเทศศรีีลัังกาได้้รับั ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้น�้
จากปััญหาต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความไร้้เสถีียรภาพทางการเมืือง
การอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น และการก่่อการร้้ายใน
กรุุงโคลััมโบ ปััญหาเหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อภาค
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วและบริิการอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
อีีกทั้้�งยัังเกิิดผลกระทบในด้้านลบต่่อเศรษฐกิิจมหภาค
และต่่ออััตราการเติิบโตของอุุปสงค์์สำ�ำ หรัับวััสดุกุ่ อ่ สร้้าง
ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้าปููนซีีเมนต์์เช่่นกััน
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การดำำ�เนิินการเพื่่อ� รัับมืือกัับแรงต้้านทางเศรษฐกิิจในตลาด
ที่่ � บ ริิ ษั ั ท ฯ มี ี ก ารประกอบธุุ ร กิิ จ ดัั ง ที่่ � ก ล่่ า วมาข้้ า งต้้ น
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ จึึงวางแผนและเร่่งรััดมาตรการ
ในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ให้้ผลประกอบการของทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ฟื้้�นตััว ตลอดจนดำำ�เนิินมาตรการลดค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ เพื่่�อ
รัับมืือกัับผลกระทบอัันเกิิดขึ้้�นจากปััญหาอุุปสงค์์ชะลอตััว
และแรงกดดัันด้้านราคา ควบคู่่�กัับมาตรการด้้านการจััดสรร
เงิินลงทุุนสำำ�หรัับโครงการด้้านการบำำ�รุงุ รัักษาเครื่่อ� งจัักรและ
โครงการขยายธุุรกิิจอย่่างรััดกุม
ุ แต่่แม้้ ได้้ดำ�ำ เนิินมาตรการ
ดัังกล่่าวแล้้วก็็ตาม ผลการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการ
ทางการเงิินของบริิษัทั ฯ ก็็มิไิ ด้้ปรับั ตััวดีีขึ้้น� ตามที่่ค� าดการณ์์ไว้้
โดยสิ้้�นปีี 2562 บริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิส่ิ ว่ นที่่เ� ป็็นของผู้้�ถือื หุ้้�น
บริิษััทฯ จำำ�นวน 3.2 พัันล้้านบาท เทีียบกัับจำำ�นวน 3.0
พัั น ล้้ า นบาทในปีี 2561 มีี ก ระแสเงิิ น สดจากกิิ จ กรรม
ดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 7.6 พัันล้้านบาท เทีียบกัับจำำ�นวน 7.0
พัันล้้านบาทในปีี 2561 ส่่งผลให้้อัตั ราส่่วนหนี้้�สินิ ทางการเงิิน
ต่่อส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�นปรัับตััวลดลงเหลืือร้้อยละ 76 ในการนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทจึึงมีีความยิินดีีที่่�จะเสนอการจ่่าย
เงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานตลอดทั้้�งปีีเป็็นเงิินจำำ�นวน
8 บาทต่่อหุ้้�นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาและอนุุมััติิในการประชุุม
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายบริิหาร มีีความมั่่�นใจว่่า
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีคี วามพร้้อมในการรัับมืือกัับสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจที่่�ยัังคงมีีความท้้าทายอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2563
โดยตลอดปีี 2563 จะใช้้มาตรการวิินัยั ทางการเงิินที่่ร� อบคอบ
และรััดกุมุ ผนวกกัับการปรัับมาตรการทางยุุทธศาสตร์์และ
โครงสร้้างทางธุุรกิิจ เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
ผลการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการของทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในนามของคณะกรรมการบริิษัทั ผมขอขอบคุุณท่า่ นผู้้�ถือื หุ้้�น
ที่่�ได้้ ให้้การสนัับสนุุนกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยดีีตลอด และขอ
ขอบคุุณพนัักงานทุุกคนที่่�ทุ่่�มเทในการทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
มุ่่�งสู่่�การเป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ในอุุตสาหกรรมวััสดุกุ่ อ่ สร้้างระดัับ
ภููมิภ
ิ าคที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จและมีคี วามคล่่องแคล่่วในการ
ปรัับตััว และขอขอบคุุณคู่่�ค้้า ลููกค้้า และชุุมชนในพื้้�นที่่�ซึ่่�ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินกิิจการสำำ�หรัับความร่่วมมืือและ
ความไว้้วางใจที่่�ท่่านมีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ เสมอมา

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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นายเอเดน จอหน ไลนัม
ประธานเจาหนาที�บร�หารกลุม

นายศิวะ มหาสันทนะ
ประธานเจาหนาที�บร�หาร บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

สารจากคณะเจาหนาที�บร�หารกลุม
ปีี 2562 ถือื เป็็นปีีพิเิ ศษอีีกปีีหนึ่่ง� ของกลุ่่�มบริิษัทปู
ั นู ซีีเมนต์์นครหลวง
ซึ่่ง� เป็็นปีีที่มี�่ เี หตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่าง ๆ เกิิดขึ้น�้ มากมาย เช่่น การเฉลิิมฉลอง
เนื่่อ� งในโอกาสครบรอบ 50 ปีี ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� เติิบโตไปพร้้อม
กัับการสร้้างคุุณค่า่ ให้้กับั องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนและชื่่อ� เสีียงที่่ไ� ด้้รับั การ
ยอมรัับจากลููกค้้าด้้วยดีีเสมอมา โดยบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งสร้้างการ
เติิบโตของรายได้้และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภายในองค์์กร รวมถึึง
การบริิหารจััดการต้้นทุุนให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ ยัังคง
สามารถรัักษาแนวโน้้มการเติิบโตของผลกำำ�ไรที่่�เข้้มแข็็งได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและพร้้อมมุ่่�งสู่่�ทศวรรษที่่� 6 อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
โดยภาพรวมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ทั้้�งภายในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงได้้รัับผลกระทบ
จากสภาวะการตลาดที่่�มีีความท้้าทายและการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิิจโลก อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงสามารถแสดง
ผลประกอบการที่่ดีีขึ้
� น�้ ในหลาย ๆ ส่่วนของการดำำ�เนิินงาน ด้้วยการ
มุ่่�งเน้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานเชิิง
ประยุุกต์์และการสนองตอบทุุกความต้้องการให้้กับั ลููกค้้าของบริิษัทั ฯ
สำำ�หรัับประเทศไทย หลัังการจััดการเลืือกตั้้�งรััฐบาลในเดืือนมีนี าคม
ประกอบกัับค่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าขึ้้�นมากสู่่�จุุดสููงสุุดในรอบหนึ่่�ง
ทศวรรษ และด้้วยสภาพตลาดเงิินทุุนทั่่�วโลกที่่�ยัังแปรปรวนและ
สงครามการค้้าที่่เ� กิิดขึ้น�้ ทำำ�ให้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยโดยรวม
และยัังกระทบต่่อธุุรกิิจการก่่อสร้้างอย่่างเห็็นได้้ชััด เช่่นเดีียวกัับ
การถดถอยลงของโครงการก่่อสร้้างอาคารประเภทที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�มีีสาเหตุุมาจากอุุปทานส่่วนเกิินที่่�มีีมากเกิินไป ในขณะเดีียวกััน
การลงทุุนทางด้้านสาธารณููปโภคต่่าง ๆ ก็็เกิิดการล่่าช้้ากว่่าที่่�
คาดการณ์์ ไว้้ ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องในด้้านการขาย
วััสดุุก่่อสร้้างต่่าง ๆ ในหลายภาคส่่วน
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อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ยัังคงสามารถบริิหารจััดการให้้มีกี ารเติิบโต
ของรายได้้จากการวางตำำ�แหน่่งผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ในตลาด
พรีีเมียี ม และการดำำ�เนิินงานอย่่างรอบคอบในการกระจายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีตให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า หน่่วยผลิิต
ที่่โ� รงงานในจัังหวััดสระบุุรีีมุ่่�งมั่่�นในการเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งาน
ของเครื่่อ� งจัักรเพื่่อ� ให้้สามารถผลิิตปูนู เม็็ดและปููนซีีเมนต์์ ในปริิมาณ
ที่่เ� พีียงพอสำำ�หรัับการขายให้้มากที่่สุ� ดทั้้
ุ ง� ตลาดภายในประเทศและ
การส่่งออกไปต่่างประเทศ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ได้้มีีการขยายเครืือข่่าย
ลููกค้้ามากขึ้้น� เพื่่อ� ให้้โรงงานสระบุุรีีดำำ�เนิินงานได้้เต็็มกำ�ลั
ำ งั การผลิิต
และเพื่่�อการปรัับราคาสิินค้้าส่่งออกจากประเทศไทยให้้เหมาะสม
โดยบริิษััทฯ มีีผลกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นจากการขยายกิิจกรรมด้้านการค้้า
ไปยัังผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่น�่ ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรมของบริิษัทั ฯ มีีการ
ส่่งออกไปยัังหลายประเทศ เช่่น ประเทศจีีน บัังกลาเทศ และ
ออสเตรเลีีย รวมทั้้�งภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�อยู่่�ต่่างประเทศอีีกด้้วย
สำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญเสมอมา ในการให้้บริิการด้้านการ
จััดการของเสีียของเรา คืือ บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด นั้้�น
มีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของการผลิิตร่่วมในเตาเผา
ปููนซีีเมนต์์ที่โ�่ รงงานสระบุุรีี และการให้้บริิการที่่ช่� ว่ ยเพิ่่�มมูลู ค่่าให้้กับั
ลููกค้้าภาคอุุตสาหกรรม เช่่น กลุ่่�มอุุตสาหกรรมขุุดเจาะน้ำำ��มััน
ก๊๊าซธรรมชาติิ และอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากประเทศไทยแล้้ว การดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ
ก็็ประสบกัับสถานการณ์์ที่มี�่ คี วามท้้าทายหลากหลายในช่่วงปีี 2562
ที่่ � ผ่ ่ า นมา ด้้ ว ยสภาพตลาดที่่ � มี ี ค วามยากลำำ � บากมากขึ้้ � น เมื่่ � อ
เปรีียบเทีียบกัับปีีที่ผ่�่ า่ นมา บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กัดั
ยัังคงประสบกัับปััญหาปููนซีีเมนต์์ล้้นตลาดโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

สารจากคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

นายมารก อนาโตล ชมิดต
ประธานเจาหนาที�บร�หาร กลุมงานการเง�นและการควบคุม

นายฟ�ลลิป เบอนารด ร�ชารท
ประธานเจาหนาที�บร�หาร บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต (เว�ยดนาม) จำกัด

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ม
�่ าจากเวีียดนามตอนเหนืือภายใต้้สถานการณ์์ที่ค�่ วาม
ต้้องการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ของตลาดในเวีียดนามตอนใต้้ซบเซา อัันเนื่่อ� ง
มาจากการชะลอของการออกใบอนุุญาตโครงการก่่อสร้้างต่่าง ๆ
บริิษััทฯ จึึงได้้ดำำ�เนิินการควบคุุมและบริิหารต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ตลอดจนบริิหารจััดการห่่วงโซ่่ของการ
กระจายสิินค้้าให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อบรรเทาปััญหาดัังกล่่าว
ในขณะเดีียวกััน ธุุรกิิจในประเทศศรีีลัังกามีผี ลประกอบการที่่ดีีขึ้
� น�้
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้านี้้� แม้้ว่่าสภาพการณ์์ตลาดโดยรวม
จะถููกกระทบจากความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองและเหตุุการณ์์การ
โจมตีีครั้้ง� ใหญ่่โดยผู้้�ก่่อการร้้ายที่่เ� มืืองโคลััมโบเมื่่อ� เดืือนเมษายน
ขณะที่่ธุ� รุ กิิจวััสดุทด
ุ แทนไม้้เพื่่อ� งานสถาปััตยกรรม (ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์)
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ได้้มีผี ลการประกอบการที่่ดีีขึ้
� น�้ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับปีีก่่อน และในบัังกลาเทศที่่�มีีความท้้าทายจากขนาดของธุุรกิิจ
ที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย โดยบริิษััทฯ เผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บาก
ในช่่วงปีี 2562 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ผลกำำ�ไรลดลงสืืบเนื่่อ� งจากราคาปููนเม็็ดนำ�ำ เข้้า
ที่่ปรั
� บั ตััวสููงขึ้้น� รวมทั้้�งระบบภาษีีใหม่่ของรััฐบาลที่่มี
� ผี ลกระทบต่่อ
ต้้นทุุนของวััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
สำำ�หรัับกิิจการร่่วมทุุนแบบการร่่วมค้้าที่่ป� ระเทศกััมพูชู า บริิษัทั ชิิป มง
อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมากในปีี
2562 โดยมีีผลกำำ�ไรที่่�เติิบโตขึ้้�นอย่่างเข้้มแข็็งมากกว่่าปีีก่่อน
โดยโรงงานใหม่่ของบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการผลิิตเต็็มกำ�ลั
ำ งั ในขณะที่่�
ประเทศก็็กำำ�ลัังมีีการขยายตััวด้้านการก่่อสร้้างสููงมาก
ตลอดระยะเวลา 50 ปีี ที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงเจตนารมณ์์ที่มุ่่��่ งมั่่�นในด้้านความรัับผิิดชอบที่่มี� ต่ี อ่
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชนโดยรอบ โดยแผนงานด้้านการพััฒนา

นางสาวอนุตตรา พานโพธ��ทอง
ประธานเจาหนาที�บร�หาร กลุมงานการบร�หารบุคลากร
และประสิทธ�ภาพองคกร

อย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�การดููแลให้้พนัักงานมีี
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานให้้ดีีขึ้้�น การลด
การปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของบริิษััทฯ การอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการน้ำำ�� รวมถึึง
การแสดงออกเรื่่อ� งความรัับผิิดชอบและลดผลกระทบจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�มีีต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนมุ่่�งเน้้น
การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ จากความแตกต่่างที่่�
หลากหลายในสัังคมการทำำ�งานของแต่่ละประเทศ บริิษััทฯ มีีการ
ผสมผสานแนวทางการทำำ�งาน โดยสอดคล้้องไปกัับวััฒนธรรมไทย
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแม่่ โดยบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานสากล
และมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิม สนัับสนุุนพนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีี
ความสามารถความโดดเด่่นและมีคี วามคิิดสร้า้ งสรรค์์ ด้้วยโครงการ
แลกเปลี่่ย� นพนัักงานระหว่่างกััน การเพิ่่�มพูนู ความรู้้�ทัักษะการทำำ�งาน
ตลอดจนมุ่่�งการพััฒนาผู้้�นำำ�สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจของเราในอนาคต
สุุดท้้ายนี้้� บริิษััทฯ ขอแสดงความขอบคุุณที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
เป็็นอย่่างดีีและต่่อเนื่่�องจากผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน คณะกรรมการบริิษััท
ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ผมขอแสดง
ความขอบคุุณทุกุ ท่่าน และขอให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ เราจะทุ่่�มเทในการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้สามารถได้้ผลการดำำ�เนิินงานตามที่่�ทุุกท่่านคาดหวัังหรืือ
มากกว่่านั้้�นในปีีหน้้าและปีีต่่อ ๆ ไป

นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
โครงสรางรายได

บริษทั ฯ และบริษทั ยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีสว นงาน
ทีร� ายงาน ทั�งสิ้น 4 สวนงาน ดังนี�

กลุมธุรกิจปูนซีเมนต

กลุมธุรกิจคอนกร�ต หิน และทราย

ธุรกิจผลิตและจำหนายปูนซีเมนต รวมถึงกลุม ธุรกิจผลิตไฟฟาจาก
ลมรอนเหลือใช

ธุรกิจผลิตและจำหนายคอนกรีตผสมเสร็จ หิน และทราย

ธุรกิจการคา

กลุมธุรกิจอื�น ๆ

ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ คอนกรีตมวลเบา วัสดุตกแตง
ทดแทนไม เพื�องานสถาปตยกรรม ธุรกิจใหบริการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั�งจำหนายเชื�อเพลิงและวัสดุทดแทน
ธุรกิจใหบริการทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจใหบริการ
ครบวงจรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ดำเนินธุรกิจการคาสงออกปูนซีเมนตและปูนเม็ด นำเขาและ
สงออกสวนประกอบแร และเชื�อเพลิง

สายผลิตภัณฑ
รายไดสุทธิ
ปูนซีเมนต
คอนกรีตและหินทราย
เทรดดิ้ง
อื�น ๆ
รวมรายไดสุทธิ

ผลการดำเนินงานเติบโตอยางมั�นคง

รายไดสุทธิจากการขาย
และบริการ

47,593 ลานบาท
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2562

2561

2560

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

29,614
8,477
6,423
3,079
47,593

62
18
14
6
100

30,419
8,045
3,461
2,839
44,764

68
18
8
6
100

32,971
7,933
2,730
43,634

76
18
6
100

ป 2562
กำไรสุทธิสวนที�เปน
ของผูถือหุนบริษัทฯ

3,157 ลานบาท

กำไรสุทธิตอ หุน

10.59 บาท

สรุุปข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

รายไดสุทธ�จากการขายและบร�การ

สินทร�พยรวม

(ลานบาท)

(ลานบาท)

43,634

44,764

47,593

2560

2561

2562

81,466

79,563

78,206

2560

2561

2562

กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเง�นได ดอกเบี�ยจาย
และคาใชจายทางการเง�น คาเสื�อมราคา
และคาตัดจำหนาย (EBITDA)

สวนของผูถือหุนรวม

(ลานบาท)

(ลานบาท)

7,719

2560

8,807

8,929

35,939

34,541

32,671

2561

2562

2560

2561

2562

10.14

10.59

2561

2562

กำไรสุทธ�สวนที�เปนของผูถือหุนบร�ษัทฯ

กำไรสุทธ�ตอหุน

(ลานบาท)

(บาท)

3,022

3,157

1,818
2560

6.59
2561

2562

2560

อัตราสวนหนี�สินทางการเง�นตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนเง�นปนผลจายตอกำไรสุทธ�

152%

79%

76%

84%

82%

76%

2560

2561

2562

2560

2561

2562

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
2562

2561

2560

ปูนซีเมนต์ชนิดเม็ด (ตัน)

14.7

14.5

14.5

ปูนซีเมนต์ชนิดผง (ตัน)

25.2

25.0

24.8

ปูนสำ�เร็จรูป (ตัน)

0.8

0.8

0.8

แผ่นบอร์ด (ตัน)

0.2

0.2

0.2

หินและทราย (ตัน)

4.8

4.6

4.0

47,593

44,764

43,634

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

8,929

8,807

7,719

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

3,157

3,022

1,818

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

7,586

6,989

3,951

เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

1,462

2,026

2,960

สินทรัพย์รวม

78,206

79,563

81,466

หนี้สินทางการเงินสุทธิ

24,863

28,277

30,134

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

32,671

34,541

35,939

19%

20%

18%

7%

7%

4%

16%

16%

9%

10.59

10.14

6.59

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

8.001

8.00

10.00

อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

76%

79%

152%

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

76%

82%

84%

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (%)

58%

57%

56%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

7%

7%

6%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

9%

9%

6%

กลุ่มบริษัทฯ

5,711

5,700

5,902

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์

3,895

3,939

4,218

กำ�ลังการผลิต (ล้านหน่วย)

ล้านบาท
รายได้สุทธิจากการขายและบริการ

อัตราส่วน (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
อัตรากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
อัตราส่วนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

บุคลากร

1

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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ครบรอบ 50 ปีี

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี พ.ศ. 2512

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความเป็็นมาของบริิษััทฯ

2512

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด
กอตั�งขึ�นเมื�อวันที� 16 พฤษภาคม
2512 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน
100 ลานบาท

2515
เริ่มดำเนินการ
ผลิตปูนซีเมนต

2520

เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที�นำระบบ
ผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือใช
ในกระบวนการผลิตกลับมาใหม
(Waste Heat Recovery System)

2524

เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายแรก
ของประเทศที�นำถานหินลิกไนต
มาใชในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา
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2532

2536

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด
และเปลี�ยนชื�อเปน
บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

ความเป็็นมาของบริิษััทฯ

2559

- ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ จำกัด
ประเทศไทย และประเทศบังกลาเทศ
ภายใตชื�อ บริษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก
จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(บังกลาเทศ) จำกัด
- ขยายการลงทุนในบริษัท โฮลซิม (ลังกา)
จำกัด ภายใตชื�อ บริษัท สยาม ซิตี�
ซีเมนต (ลังกา) จำกัด
- เขาซื�อสินทรัพยบางสวนของ
บริษัท วาเลนซ คอรปอเรชั�น จำกัด
ซึ�งเปนบริษัทที�ประกอบธุรกิจบริการ
ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

2542

ปรับโครงสรางบริษัทฯ
เสร็จสมบูรณ และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 3,000 ลานบาท

2556-2557

2562

เขาซื�อทรัพยสินกิจการผลิต
คอนกรีตมวลเบา 2 แหง
จากบริษัท ซุปเปอรบลอก จำกัด (มหาชน)
จังหวัดสิงหบุรี และจากบริษัท พรอสเพอริตี�
คอนกรีต จำกัด จังหวัดราชบุรี

2558

จัดตั�งบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต
คอรปอเรชั�น บริษัทรวมทุนแบบการรวมคา
ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยถือหุน
รอยละ 40 สรางโรงงานเตาเผาแบบแหง
ที�ทันสมัยที�สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา

ครบรอบ 50 ป
บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

2560-2561

- ขยายการลงทุนใน บริษัท โฮลซิม
(เวียดนาม) จำกัด ภายใตชื�อ
บริษทั สยาม ซิต�ี ซีเมนต (เวียดนาม) จำกัด
- จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทยอย ภายใตชื�อ
บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต เทรดดิ้ง จำกัด
เพื�อประกอบกิจการคา นำเขา และสงออก

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความภาคภููมิิใจของเรา
รางวััลและการรัับรอง

หุ้้�นยั่่�งยืืนของประเทศไทย

มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รางวััลการกำำ�กัับดููแลกิิจการในระดัับดีีเลิิศ ประจำำ�ปีี 2562 (รางวััลต่่อเนื่่�อง 4 ปีี)

มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย สมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย

รางวััลมููลค่่าแบรนด์์องค์์กรไทยสููงสุุด ประเภทหมวดธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง ประจำำ�ปีี 2562
(รางวััลต่่อเนื่่�อง 3 ปีีซ้้อน)
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รางวััล ATD Excellence in Practice Award Winners หมวด Talent Development
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย The Association for Talent
Development (ATD)

รางวััล Asia’s Best Employer Brand Awards & Asia’s Training & Development
Excellence Awards หมวด Best Leadership Development Program for Worker
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย World HRD Congress

รางวััลรัักษามาตรฐานเหมืืองแร่่สีีเขีียว ประจำำ�ปีี 2562 ประเภทเหมืืองแร่่

มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและ
การเหมืืองแร่่ กระทรวงอุุตสาหกรรม

ใบรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ และฉลากลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
หรืือฉลากลดโลกร้้อนของผลิิตภััณฑ์์

มอบให้้แก่่ บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัดั (มหาชน) โดย องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน)
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รางวััลและการรัับรอง

เกีียรติิบััตรรัับรองการใช้้เครื่่�องหมายฉลากเขีียว

มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์จำำ�นวน
3 ตราสิินค้้า ได้้แก่่ อิินทรีีเพชรพลััส อิินทรีีเพชร Easy Flow และอิินทรีีเพชร Quick Cast โดย
องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ร่่วมกัับสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI)

รางวััลคู่่�ค้้าผู้้�บููรณาการห่่วงโซ่่อุุปทานยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี 2562

มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดย Inspirage, LLC.

รางวััลสถานประกอบการเครืือข่่ายที่่�มีีการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ประจำำ�ปีี 2562
มอบให้้แก่่ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด และ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด โดย กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่
กระทรวงอุุตสาหกรรม

รางวััลระดัับเงิิน กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์
ประจำำ�ปีี 2562
มอบให้้แก่่ บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด โดย กระทรวงแรงงาน

รางวััล People’s Housing and Construction Brand of the Year (รางวััลต่่อเนื่่�อง
8 ปีีซ้อ้ น)
มอบให้้แก่่ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด โดย Sri Lanka Institute of Marketing
(SLIM)

รางวััล 10 บริิษััท วััสดุุก่่อสร้้างที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากที่่�สุุดในประเทศเวีียดนาม

มอบให้้แก่่ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด โดย ความร่่วมมืือระหว่่าง Vietnam
Report กัับ Vietnamnet

รางวััลโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ยอดเยี่่�ยมประจำำ�ปีี 2562

มอบให้้แก่่ บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น โดย International Cement Review

รางวััลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน ‘Jury’s Choice Award-All Categories’
มอบให้้แก่่ บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น โดย The EUROcham CSR and Contest
Award 2019 in Cambodia

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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แนวโน้้มอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ในปีี 2563
เศรษฐกิิจประเทศไทยในปีี 2563 คาดว่่าจะได้้รัับผลกระทบจาก
การชะลอตััวของเศรษฐกิิจโลก โดยเฉพาะความไม่่แน่่นอนจาก
หลายปััจจััย เช่่น การค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับประเทศจีีน
และสงครามเทคโนโลยีี ความไม่่ชัดั เจนในเรื่่อ� งเบร็็กซิิท (Brexit)
การประท้้วงที่่ป� ระเทศฮ่่องกง ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศญี่่ปุ่่� น�
กัับประเทศเกาหลีีใต้้ การแข็็งค่่าของเงิินบาท และความผัันผวน
ของตลาดการเงิินโลก ส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมเศรษฐกิิจของ
ประเทศไทยในปีี 2562 ต่่อเนื่่�องไปจนถึึงปีี 2563 ในทางกลัับกััน
ปััจจััยภายในประเทศ เช่่น การใช้้จ่่ายของรััฐบาลในโครงการ
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานขนาดใหญ่่ พร้้ อ มกัั บ นโยบายโครงการ
เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor
- EEC) ที่่ชั� ดั เจน จะเป็็นบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุนการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย

อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ภายในประเทศไทยคาดว่่าจะลดลงเล็็กน้้อย
หรืือทรงตััวในปีี 2563 จากปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
และแม้้ว่่าจะได้้รัับแรงหนุุนจากการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สาธารณููปโภคขนาดใหญ่่หลายแห่่งทั่่ว� ประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
การขนส่่ ง มวลชนในกรุุ ง เทพฯ รถไฟทางคู่่� ถนนทางหลวง
รถไฟความเร็็วสููง และความคืืบหน้้าที่่ชั� ดั เจนยิ่่�งขึ้้น� ของนโยบาย
โครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก การก่่อสร้้างดัังกล่่าวนี้้�
จะช่่วยคงไว้้ซึ่ง�่ ความต้้องการของปููนซีีเมนต์์ และคอนกรีีตภายใน
ประเทศในปีี 2563 ในส่่วนของที่่�อยู่่�อาศััยนั้้�นกฎเกณฑ์์ LTV
(Loan to value) ที่่�ประกาศใช้้ ในไตรมาสที่่�สองของปีี 2562
ซึ่ง�่ จะยัังคงส่่งผลกระทบต่่อการเติิบโตของธุุรกิิจอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์
โดยจะชะลอความต้้องการโดยรวม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากการ
จำำ�นองในสััญญาที่่�สอง เป็็นต้้นไป

นโยบายทางการเงิินที่่�ได้้รัับการกำำ�กัับดููแลอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อ
สนัับสนุุนการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ เช่่น การลดอััตรา
ดอกเบี้้�ยของธนาคารแห่่งประเทศไทยเพื่่อ� รัักษากำำ�ลังั ซื้้�อภายใน
ประเทศ ดัังนั้้�นประมาณการดััชนีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product) ของประเทศไทยในปีี 2563
จะอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 2.8 ตามการคาดการณ์์ของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย แต่่กระนั้้�นความเสี่่�ยงก็็ยัังคงอยู่่�กัับการลงทุุน
ที่่�ล่่าช้้า เนื่่�องจากนัักลงทุุนรอความคืืบหน้้าของโครงการลงทุุน
ภาครััฐ

ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� การเปลี่่ย� นแปลงของตลาดปููนซีีเมนต์์จากปููนซีีเมนต์์
ประเภทถุุงเป็็นปููนซีีเมนต์์ประเภทผง เริ่่�มชััดเจนขึ้้�นในปีี 2562
แนวโน้้มของความต้้องการยัังคงเพิ่่�มขึ้น�้ ต่่อเนื่่อ� งไปถึึงผลิิตภัณ
ั ฑ์์
คอนกรีีตหล่่อสำำ�เร็็จ (Concrete Product Manufacturing
หรืือ CPM) ซึ่่�งจะถููกนำำ�ไปใช้้ ในโครงการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั

18

รายงานประจำ�ปี 2562

กล่่าวโดยสรุุป ตลาดปููนซีีเมนต์์ของประเทศไทยในปีี 2563 จะ
เผชิิญกัับความท้้าทายหลายประการทั้้�งภายในประเทศ และ
กำำ�ลังั การผลิิตปูนู ซีีเมนต์์ที่เ�่ พิ่่�มขึ้น�้ จากประเทศใกล้้เคีียงของไทย
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ลดลงเล็็กน้้อยหรืือ
ทรงตััวเช่่นเดีียวกัับในปีี 2562
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ในปีี 2562 ที่่ผ่� า่ นมา กลุ่่�มบริิษัทปู
ั นซีี
ู เมนต์์นครหลวงได้้เผชิิญกัับ
ความท้้าทายทางธุุรกิิจมากมายท่่ามกลางสภาวะการแข่่งขัันที่่�
รุุนแรงทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอกที่่�ส่่งผลต่่อผลการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจภายในประเทศและต่่างประเทศ เช่่น
ความไม่่แน่่นอนทางด้้านเศรษฐกิิจและการเมืือง รวมถึึงภััย
จากการก่่อการร้้าย การขยายกำำ�ลังั การผลิิตจากคู่่�แข่่งในระดัับ
ภููมิิภาค การแข่่งขัันทางด้้านราคาที่่�รุุนแรงจากคู่่�แข่่งทั้้�งในแง่่
การส่่งเสริิมการขายและการให้้ส่่วนลด และความท้้าทายในด้้าน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจัักรที่่�ส่่งผลต่่อต้้นทุุนและ
กำำ�ลัังการผลิิต อย่่างไรก็็ตามท่่ามกลางสภาวการณ์์ทางธุุรกิิจที่่�
แข่่งขัันสููงมากดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงยัังคง
ได้้รับั โอกาสทาธุุรกิิจใหม่่ ๆ เพื่่อ� นำำ�มาพััฒนากลยุุทธ์แ์ ละแผนธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อัันส่ง่ ผลดีต่ี อ่ ผลการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนสามารถ
พััฒนาองค์์กรให้้ก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตปููนซีีเมนต์์ใน
ระดัับภููมิภิ าคได้้ เช่่น การลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐและ
โครงการก่่อสร้้างเชิิงพาณิิชย์์ของภาคเอกชนทั้้�งในประเทศไทย
และภููมิภิ าค โครงการเส้้นทางสายไหมแห่่งศตวรรษที่่� 21 โครงการ
เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) อีีกทั้้�งยัังมีีแนวโน้้ม
ความต้้องการปููนเม็็ดในกลุ่่�มประเทศแถบทวีีปเอเชีียแปซิิฟิิก
และตะวัันออกกลางที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อความร่่วมมืือกััน
ในกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศในการจััดหาและใช้้
วััตถุุดิิบรวมถึึงปููนเม็็ดและซีีเมนต์์

จากสภาวการณ์์ดังั กล่่าว คณะกรรมการบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้มีีมติิอนุุมััติิการจััดตั้้�งคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มเพื่่อ� สร้้างความแข็็งแกร่่งทางธุุรกิิจให้้กับั กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ในระดัับภููมิภิ าค โดยคณะเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารกลุ่่�มได้้เน้้นความสำำ�คัญ
ั
ของแนวทางการขัับเคลื่่�อนการเติิบโตและพััฒนาทางธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนในสี่่�ด้้านด้้วยกััน อัันประกอบด้้วย

1. การส่่งเสริิมการเติิบโตของธุุรกิิจหลััก โดยเน้้นเรื่่�อง

ของแนวทางการส่่งเสริิมการขาย ช่่องทางการขายใหม่่
การวางตำำ�แหน่่งด้้านราคา การเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นบริิการต่่อลููกค้้า
แบบครบวงจรอัันส่่งผลดีีต่่อภาพลัักษณ์์และผลดำำ�เนิินงาน
ด้้านการขายและการตลาดของธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ยัังคงมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ ๆ ด้้วยการเพิ่่�มมูลู ค่่าของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และการบริิการ (VAP/VAS) การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของ
กระบวนการผลิิตและการขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าธุุรกิิจยัังคงสามารถรัักษาต้้นทุุนและเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีตในระดัับภููมิิภาค

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2. การขยายธุุรกิิจกลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้างและกลุ่่�มบริิการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแนวทางในการพััฒนาในธุุรกิิจ

ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ ธุุรกิิจคอนกรีีตมวลเบา ธุุรกิิจกำำ�จัดั ของเสีีย
การบริิการภาคอุุตสาหกรรม และธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
บริิการและการค้้าระหว่่างประเทศ โดยยึึดหลัักการเป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านความเชี่่�ยวชาญในอุุตสาหกรรมและคิิดค้้นนวััตกรรม
ใหม่่ ๆ ทั้้�งด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิการ เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้า ตลอดจนการสร้้างเครืือข่่ายในระดัับ
ภููมิิภาคและระดัับทวีีปเพื่่�อสร้้างความสััมพันั ธ์์เชิิงธุุรกิิจต่่อ
กลุ่่�มคู่่�ค้้าและสนองต่่อผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ

4. การพััฒนาบุุคลากร กลุ่่�มบริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ
บุุคลากรเนื่่�องด้้วยเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของบริิษััทฯ
แนวทางการพััฒนาด้้านบุุคลากรยัังคงมุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์์เพื่่�อ
เพิ่่�มศักั ยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� การเสริิมสร้า้ งทัักษะเฉพาะทาง
และความสามารถในการดำำ�เนิินงาน พร้้อมทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้
พนัักงานมีโี อกาสไปทำำ�งานต่่างประเทศ ตลอดจนการปรัับปรุุง
โครงสร้้างขององค์์กรเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบุุคลากรที่่�ปฎิิบััติิงาน
ทุุกตำำ�แหน่่งในกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพและ
พร้้อมพััฒนาตนเองควบคู่่�ไปกัับองค์์กรที่่กำ� �ลั
ำ งั เจริิญเติิบโต
ในระดัับภููมิิภาค

3. การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพ

ของธุุรกิิจด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีมาเกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็น
การพััฒนาช่่องทางการขายและการบริิการต่่อลููกค้้าและการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการผลิิตเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการสนองตอบความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง และสามารถควบคุุมต้้นทุุน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ตลอดจนการพััฒนาการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลมาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจัักร ภายใน
โรงงานและกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยแนวทางการขัับเคลื่่�อนการเติิบโตและพััฒนาทางธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนในสี่่�ด้้านที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยสมาชิิก
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า
จะนำำ�พาให้้องค์์กรประสบผลสำำ�เร็็จร่่วมกััน ผ่่านความภาคภููมิิใจ
ตลอด 50 ปีีที่่�ผ่่านมาของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) และส่่งต่่อสู่่�ความยิ่่�งใหญ่่ ในอนาคตขององค์์กรได้้
อย่่างแน่่นอน
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ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
เพิ่ม�่ มููลค่่าของผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย ลููกค้้า ผู้ถื�้ อื หุ้้�น พนัักงาน และสัังคม
บริิษััทฯ มีีจุุดมุ่่�งหมายหลัักที่่�จะเติิบโตไปกัับการพััฒนาการที่่�
ยั่่�งยืืนผ่่านวััฒนธรรมขององค์์กรและเน้้นการเสริิมสร้้างความ
แข็็งแกร่่ง พร้้อมการขยายช่่องทางในเชิิงรุุกและช่่องทางเครืือข่่าย
ไปยัังทุุกกลุ่่�ม ตลอดไปจนถึึงผู้้� ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ปลายทาง ตััวแทน
จำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ที่่�มีีอยู่่�แต่่ดั้้�งเดิิม และการขายตรงกัับผู้้�ผลิิต
คอนกรีีตผสมสำำ�เร็็จรูปู และผู้ผลิ
�้ ตผลิ
ิ ติ ภััณฑ์์คอนกรีีต ยัังคงเป็็น
ช่่องทางสำำ�คััญของบริิษัทั ฯ โดยมีีแนวโน้้มการเติิบโตของการค้้า
ที่่�ทัันสมััย และการขายออนไลน์์ ในประเทศซึ่่�งเป็็นอีีกช่่องทาง
หนึ่่�งที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นและเพิ่่�มการสร้้างตราสิินค้้า ในตลาดด้้วย
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่ง� มั่่�นในการปรัับปรุุงประสบการณ์์ของผู้�้ ใช้้งาน
โดยเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งและเพิ่่�มช่่องทางให้้มากขึ้้�นในการจััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด ที่่�จะสร้้างโอกาส และความ
ได้้เปรีียบในการแข่่งขััน นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงมีีความ
มุ่่�งมั่่�นต่่อสัังคมผ่่านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และโซลููชั่่�นที่่�เป็็น
นวัั ตกรร มสีี เ ขีี ย วที่่� สา มารถตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้า และมอบคุุณค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ผู้้� ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ปลายทาง

สำำ�หรัับรููปแบบธุุรกิิจที่่�พััฒนาขึ้้�นใหม่่นั้้�น จะจัับแนวโน้้มที่่�กำำ�ลััง
จะมาและสนัั บสนุุนการเติิ บโตของพัั น ธมิิ ตรคู่่ � ค้้าทางธุุรกิิ จ
ในขณะเดีียวกััน ยัังมีีการมุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนาสมรรถนะและ
ขีีดความสามารถของบุุคลากรอีีกด้้วย
ความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�ปััจจุุบัันรวมถึึงความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ ที่่�กำำ�ลัังจะ
เกิิดขึ้้�น จะส่่งผลต่่อธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ ในปีี 2563 ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยได้้อนุุมััติิมาตรการอััตราส่่วนการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อซื้้�อ
บ้้านเทีียบกัับมููลค่่าบ้้าน (LTV) เพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาจำำ�นวนสิินเชื่่�อ
ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 เมษายน 2562 โดยให้้เก็็บเงิินดาวน์์ร้้อยละ 20-30 ของผู้้�ซื้้�อ
บ้้านหลัังที่่�สองเมื่่�อเทีียบกัับก่่อนหน้้านี้้�เพีียงร้้อยละ 5-10
ด้้วยมาตราการใหม่่นี้้� ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อความต้้องการ
ของที่่�อยู่่�อาศััยแบบแนวราบ (Low-rise housing) ซึ่่�งเห็็นได้้จาก
จำำ�นวนบ้้านและคอนโดมิิเนีียมที่่ข� าย และโอนต่ำำ�� กว่่าตั้้�งแต่่ไตรมาส
ที่่�สองของปีี 2562 ปััจจัยั ความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ได้้แก่่ การแข็็งค่่าของ
เงิินบาทและการปฏิิรูปู หรืือเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการประยุุกต์์ ใช้้
เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ซึ่่�งเกิิดจากความต้้องการใช้้ดิิจิทัิ ลั ในการพััฒนา
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันและเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าและตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ในการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านี้้� บริิษััทฯ เปลี่่�ยนมุุมมอง
ไปเน้้นถึึงความต้้องการที่่�แท้้จริิงของตลาดที่่อ� ยู่่อ� าศััยแบบ Low-rise
ด้้วยการจััดเตรีียมโซลููชั่่�น ไม่่ว่่าจะเป็็นปููนซีีเมนต์์ ปููนซีีเมนต์์
สำำ�เร็็จรููป (มอร์์ตาร์์) คอนกรีีต คอนกรีีตมวลเบา และคอนวููด
พร้้อมจัับตลาดความต้้องการการใช้้ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตสำ�ำ เร็็จรูปู
ในตลาดปููนผง นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมองโอกาสในการ
ก่่อสร้้างพััฒนาขยายเมืืองในประเทศกััมพููชา เมีียนมา และลาว
ซึ่่ง� จะมีีความต้้องการในการใช้้ปููนซีีเมนต์์มากขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตาม
กำำ�ลัังการผลิิตที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� ของผู้ผลิ
�้ ติ ปููนซีีเมนต์์ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ
มีีส่ว่ นทำำ�ให้้มีีอุุปทานในตลาดสููงขึ้้�นด้้วย ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การแข่่งขััน
ที่่�เข้้มข้้นขึ้้�นสำำ�หรัับตลาดส่่งออกของบริิษััทฯ อีีกด้้วย ดัังนั้้�น
กลยุุทธ์์การตลาดที่่�สำ�ำ คััญสำำ�หรัับตลาดส่ง่ ออก คืือ เพิ่ม
�่ การรัับรู้้�
ในตราสิินค้้าของบริิษััทฯ และเสริิมสร้้างห่่วงโซ่่อุุปทานทั้้�งหมด
เพื่่�อป้้องกัันการรุุกของคู่่�แข่่ง

2. ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมจากการทำำ�เหมืืองหิินปููน
และการผลิิตปููนซีีเมนต์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญตามหลัักวิิชาการ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงความหลากหลายทางชีีวภาพ การเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิสััณฐาน มลสารทางอากาศ การใช้้พลัังงาน น้ำำ��เสีีย เสีียง
ของเสีี ย อุุตสาหกรรม รวมถึึ ง ผลกระทบต่่อสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของชุุมชนรอบข้้าง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นว่่าความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�ได้้ถููกพิิจารณา จััดการและ
กำำ�หนดมาตรการลดผลกระทบที่่�ครอบคลุุมตลอดวััฏจัักรชีีวิิต
ผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ทำำ�
การประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กร ภายใต้้ระบบมาตรฐานต่่าง ๆ
เช่่น มาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 และ
มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่อ
สัังคม ได้้แก่่ CSR-DIW และ CSR-DPRIM นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ยัังได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์และทิิศทางในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการ
ควบคุุมความเสี่่ย� งดัังกล่่าว เช่่น การเข้้าร่่วมโครงการอุุตสาหกรรม
สีีเขีียว โครงการฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ โครงการฉลากเขีียว
โครงการประชุุมสีีเขีียวและการสร้้างสรรค์์คุุณค่่าเพิ่่�มร่่วมกััน
ให้้กัับสัังคม เป็็นต้้น โดยในปีี 2562 พบว่่า ความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมได้้รัับการควบคุุมและติิดตามผลกระทบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ไม่่ส่่งผลกระทบที่่�มีี
นััยสำำ�คััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนรอบข้้าง

22
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3. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
•

ความเสี่่�ยงทางด้้านพลัังงานและการจััดหาวััตถุุดิิบ
ถึึงแม้้ว่่าราคาถ่่านหิินซึ่่�งเป็็นต้้นทุุนการผลิิตที่่�มีีสััดส่่วนสููง
มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับตััวลดลงในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีการ
วางแผนระยะสั้้�นและยาวเพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงทางด้้าน
ราคาและการขาดแคลนแหล่่งถ่่านหิิน อัันประกอบไปด้้วย
1) การสรรหาถ่่านหิิ น จากแหล่่งอื่่� น (นอกเหนืื อ จาก
อิินโดนีีเซีีย) 2) ลดต้้นทุุนการขนส่่งของการนำำ�เข้้าถ่่านหิิน
และการจััดการสิินค้้าคงคลััง 3) ศึึกษาและสำำ�รวจความเป็็น
ไปได้้ของการทำำ�สััญญาระยะยาวกัับเหมืืองถ่่านหิินแหล่่งใหม่่
แม้้ว่่าจะมีีปััจจััยกดดัันจากอุุปสงค์์ที่่�ลดลงจากสงคราม
การค้้า แต่่ความขััดแย้้งในตะวัันออกกลางก็็ยัังเป็็นปััจจััย
ที่่�ทำำ�ให้้ราคาน้ำำ��มัันไม่่ได้้ลดลงตามอุุปสงค์์ที่่�อ่่อนตััว เพื่่�อ
จััดการความเสี่่�ยงด้้านราคาน้ำำ�� มัันดีีเซล ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ
ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้� 1) จััดการประกวดราคาให้้ผู้้�ขายน้ำำ��มััน
เสนอส่่วนลดจากราคาตลาด ซึ่่�งสามารถประหยััดต้้นทุุน
ได้้มากกว่่าปีี 2561 2) การเปลี่่�ยนมาใช้้น้ำำ��มัันไบโอดีีเซล
(B20) มากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของความต้้องการใช้้ทั้้�งหมด เพื่่�อ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้ดีีกว่่าการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลปกติิ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้พิิจารณาการเลืือกใช้้พลัังงานทดแทน
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านราคาของถ่่านหิินและลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งรัับผ่่านทาง บริิษััท
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้พััฒนาการผลิิตและ
ปรัับปรุุงคุุณภาพของเชื้้�อเพลิิงขยะมููลฝอย (RDF) เพื่่�อ
ทดแทนการใช้้ถ่่านหิิน
ด้้านต้้นทุุนพลัังงานไฟฟ้้า บริิษัทั ฯ ได้้สรรหาผู้ล�้ งทุุนมาติิดตั้้ง�
โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต
ติิดตั้้�ง 5.22 เมกะวััตต์์ โดยเริ่่�มมีีการจ่่ายไฟฟ้้าตั้้�งแต่่เดืือน
กัันยายน 2562 โดยบริิษัทั ฯ จะซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้ล�้ งทุุนในราคา
ที่่�ต่ำ��ำ กว่่าค่่าไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่ว่ นภููมิภา
ิ ค จากความสำำ�เร็็จ
ดัังกล่่าว บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาในการดำำ�เนิินโครงการผลิิต
ไฟฟ้้ าจาก แสงอาทิิ ตย์ ์ ใ นระยะที่่� ส องต่่อไป นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ อยู่่�ในระหว่่างการสรรหาผู้้�ลงทุุนมาสร้้างโรงไฟฟ้้า
และขายไฟฟ้้าให้้กัับบริิษัทั ฯ โดยตรง คาดการณ์์ว่่าจะได้้รัับ
ความสนใจจากผู้้�ลงทุุน เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีความต้้องการ
ไฟฟ้้าจำำ�นวนมากและมีีการใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ

ปัจจัยเสี่ยง

•

ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งมั่่�นในการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดกฎหมาย และการบริิหารจััดการ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย โดยส่ง่ เสริิมการให้้
คำำ�ปรึึกษาและการมีี ส่ ่ วนร่่วมของบุุคลากรผู้้ � เ กี่่� ย วข้้อง
รวมทั้้�งการสนัับสนุุนด้้านทรััพยากรที่่�จำ�ำ เป็็น และการพััฒนา
กระบวนการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อป้้องการ
บาดเจ็็บและโรคจากการทำำ�งาน
บริิษัทั ฯ ได้้วางแผนในการพััฒนาระบบบริิหารจััดการความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยโดยใช้้ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีควบคู่่�
ไปกัับการจััดเก็็บและฐานข้้อมููล การติิดตั้้�งเครื่่�องสแกน
ใบหน้้า เพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบคััดกรองผู้้�รัับเหมาแทน
การตรวจชื่่�อ ซึ่่�งสามารถลดปริิมาณงานเอกสารได้้ สำำ�หรัับ
การฝึึกอบรมทบทวนการปฏิิบัติั งิ านเสี่่�ยงอัันตราย (Safety
Garden) ของพนัักงานมีีขึ้้�นทุุกสองปีี ในขณะที่่� OH&S
Training needs และบัันทึึกประวััติิการอบรมถููกใช้้ในการ
ติิดตามผ่่านทางระบบออนไลน์์ ซึ่่�งจะเชื่่�อมโยงกัับความ
จำำ�เป็็นในการฝึึกอบรมตามตำำ�แหน่่งงาน ทำำ�ให้้การวางแผน
และพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานได้้อย่่างเหมาะสมกัับ
ตำำ�แหน่่งงานที่่�ทำำ� ทั้้�งนี้้�เพื่่�อพััฒนาให้้ระบบความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยในพื้้�นที่่�กิจการสร
ิ
ะบุุรีีมีปร
ี ะสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น�

4. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
•

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน บริิษัทั ฯ มีีการดำ�ำ เนิินธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทั้้�งการนำำ�เข้้าและส่่งออก ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงด้้วยวิิธีี Natural
Hedge ระหว่่างมููลค่่าของวััตถุุดิิบและเครื่่�องจัักรนำำ�เข้้า
และรายได้้จากการส่่งออกเป็็นนโยบายหลัักในการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ขณะที่่�ความเสี่่�ยง
ส่่วนที่่�เหลืือบริิหารด้้วยการตกลงกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อรัับหรืือจ่่าย

เงิินตราต่่างประเทศตามสกุุลเงิินของท้้องถิ่่�นในระดัับที่่�
เหมาะสมรวมถึึงใช้้เครื่่�องมืือทางการเงิินต่่าง ๆ อาทิิ การ
ซื้้�อขายอััตราแลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�
เป็็ น สกุุลบาทเป็็ น หลัั ก และสนัั บ สนุุนให้้บริิ ษั ั ท ย่่อยใน
ต่่างประเทศกู้้�ยืม
ื เงิินเป็็นสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับรายรัับจากการดำำ�เนิินงานปกติิ บริิษััทฯ คาดว่่าจะได้้รัับ
เงิินปัันผลเป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศและการเปลี่่�ยนแปลง
ของค่่าสกุุลเงิินตราต่่างประเทศจะส่ง่ ผลกระทบต่่อผลตอบแทน
จากการลงทุุน บริิษัทั ฯ จึึงพิิจารณานำำ�เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
ต่่าง ๆ เช่่น สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า (forwards) มาใช้้
ประกอบเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
•

ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีี
การดำำ�เนิินธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอััตราดอกเบี้้�ย อาทิิ
เงิินฝากธนาคาร การเบิิกใช้้วงเงิินสิินเชื่่�อระยะสั้้�น สิินเชื่่�อ
ระยะยาว และหุ้้�นกู้้� ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินการบริิหาร
สััดส่่วนของอััตราดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ย
แบบลอยตััวให้้เกิิดความสมดุุล เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย อย่่างไรก็็ดีบี ริิษัทั ฯ
และบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินที่่�มีีภาระ
ดอกเบี้้�ยในรููปแบบของอััตราดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�เป็็นส่ว่ นใหญ่่
ขณะที่่�อัตรา
ั ดอกเบี้้�ยแบบลอยตััวใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ย
ในตลาดการเงิินโดยซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าความเสี่่�ยงจากอััตรา
ดอกเบี้้�ยนั้้�นอยู่่�ในระดัับต่ำำ��

•

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยมีีธุุรกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตในส่ว่ นของลููกหนี้้�การค้้า
ของกิิจการ ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงบริิหารจััดการโดยการควบคุุม
การดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านเครดิิตและใช้้
เครื่่อ� งมืือต่่างๆ อาทิิ การวางหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันจากธนาคาร
การใช้้เลตเตอร์์ออฟเครดิิต การทำำ�ประกัันลููกหนี้้�การค้้า
รวมถึึงการประเมิินความน่่าเชื่่อ� ถืือของลููกหนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ

•

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงมีีสภาพคล่่องที่่�เพีียงพอ ฝ่่ายบริิหารเงิิน
ของบริิษััทฯ มีีการติิดตามและประเมิินสภาพคล่่องของ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัักษา
ระดัับเงิินสำำ�รองรวมถึึงการจััดเตรีียมวงเงิินสิินเชื่่�อจาก
สถาบัันการเงิินให้้เพีียงพอต่่อการชำำ�ระเงิินตามภาระผููกพันั
ต่่าง ๆ และป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งจากความผัั น ผวนของ
กระแสเงิินสดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด  (มหาชน) กำำ�หนดให้้มีีระบบ 
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และสอดคล้้อง
กัับกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ  และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน Group  
Internal Audit and Compliance ที่่�นำ�ำ สมััยขึ้้น� เพื่่อ� ครอบคลุุม
การปฏิิบัติั งิ านของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในประเทศไทยรวมถึึงบริิษัทั ย่่อย
ในต่่างประเทศ รัับผิิดชอบกิิจกรรมการควบคุุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการดำำ�เนิินงาน
ด้้านธรรมาภิิบาลของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยนำำ�เทคโนโลยีีและแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในโลกมาใช้้ หน่่วยงานนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์หลัักในการพััฒนา
และเพิ่่ม� มููลค่า่ ขององค์์กรภายใต้้การให้้คำ�ำ แนะนำำ�เชิิงลึึกและอยู่่�
บนพื้้�นฐานการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�ดีี ระบบการควบคุุมภายใน
ได้้ ถู ู ก ออกแบบเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น ใจว่่ า การดำำ � เนิิ น งานมีี                
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงลดความเสี่่ย� ง
จากการดำำ�เนิินงานและสร้้างความมั่่�นใจว่่ามีีมาตรการป้้องกััน
การทุุจริิตอย่่างสมเหตุุสมผล
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้หน่่วยงาน
Strategic Planning and Transformation เป็็นผู้้�ดููแลการ
ประเมิินความเสี่่�ยงเชิิงธุุรกิิจและติิดตามผลตามแผนการพััฒนา
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง ซึ่่�งหน่่วยงานนี้้�มีการทำ
ี
�ำ กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจขององค์์กร
และลดความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นผู้้ปร
� ะเมิินระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับรองระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ
ห้้าองค์์ประกอบ อ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) และแนวทางปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนด
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
(“ก.ล.ต.”) ดัังนี้้� คืือ
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รายงานประจำ�ปี 2562

1. การควบคุุมภายในองค์์กร: บริิษััทฯ แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะส่ง่ เสริิมการควบคุุมภายในองค์์กรตามกรอบโครงสร้้าง
การควบคุุมภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (policy
landscape) ปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้ทัันสมััย และสื่่�อสาร
ไปยัังพนัักงานของบริิษััทฯ ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้แก้้ไข
และปรัับปรุุงเอกสารหลัักด้้านธรรมาภิิบาล เช่่น ระเบีียบ
ปฏิิบััติิขององค์์กร Manual of Authorities และกฎบััตร
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ เพื่่�อความโปร่่งใสและพััฒนา
การกำำ�กัับดููแลองค์์กรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1.1 ) ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย ขั้น� ้ ตอนและวิิธีกี ารปฏิิบัติั งิ าน
ต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นปััจจุุบันั รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ โดยนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลองค์์กรจะผ่่านการพิิจารณา
และอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท ส่่วนนโยบายที่่�
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานจะผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิ
โดยฝ่่ายจััดการ และสื่่อ� สารให้้พนัักงานรัับทราบและเข้้าใจ
อย่่างทั่่�วถึึงและผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
1.2) สร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของพนัักงานให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการควบคุุมภายในที่่ดีี� โดยเริ่่ม� จากการสร้้างความ
เข้้าใจในความหมายของความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินการ
วิิธีการปร
ี
ะเมิินความเสี่่�ยงและวิิธีการจั
ี
ดั การความเสี่่�ยง
ซึ่่�งผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ านจะสามารถออกแบบการควบคุุมภายใน
เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.3) นโยบายการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส บริิษัทั ฯ
จััดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
โดยได้้จััดทำำ�นโยบาย และจััดให้้มีีช่่องทางการรายงาน
ชื่่�อว่่า INSEE Speak Up โดยช่่องทางนี้้�มีีการบริิหาร
จััดการอย่่างมืืออาชีีพจากหน่่วยงานอิิสระภายนอกเพื่่�อ
แสดงถึึงความโปร่่งใสและยุุติิธรรม ช่่องทางนี้้�จัดั ตั้้�งขึ้้น�
เพื่่�อให้้พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ และ คู่่�ค้้าสามารถแจ้้ง
รายงานและแจ้้งเบาะแสที่่�เกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ผิิดที่่ส� งสััยว่่า
เกิิดขึ้้น� ทั้้�งในด้้านการฝ่่าฝืนื กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงาน
เช่่น การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการคอร์์รัปชั
ั นั การใช้้ข้้อมููลและ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ในทางที่่�ผิิด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เรื่่�องที่่�
ร้้องเรีียนเข้้ามาทางช่่องทางนี้้�จะได้้รัับการตรวจสอบหา
ข้้อเท็็จจริิงและนำำ�มาสู่่�การสอบสวนตามกระบวนการ
และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นระยะ

2. การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุม
การดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็นสองระดัับ คืือ ระดัับกลุ่่�มบริิษััท
และระดัับบริิษัทั ย่่อย โดยในระดัับกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ คณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มจะทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ
บริิษัทั ย่่อยแต่่ละรายเป็็นรายเดืือน ส่ว่ นในระดัับบริิษัทั ย่่อย
จะมีีการกระทำำ�ในลัักษณะเดีียวกััน โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารของแต่่ละบริิษัทั ย่่อยทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบัติั งิ าน
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินร่่วมกัับฝ่่ายจััดการของ
บริิษัทั ย่่อย แล้้วนำำ�เสนอให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ทราบ
การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินทำำ�โดยเปรีียบเทีียบ
กัับงบประมาณที่่�คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิไว้้ รวมทั้้�ง
เปรีียบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของปีีที่่�ผ่่านมา
สายงานด้้านการเงิินและการควบคุุมมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบ
การใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการและการลงทุุนอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจเป็็นไป
ตามนโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิและการอนุุมััติิสอดคล้้องกัับ
Manual of Authorities และฝ่่ายจััดการจะต้้องรายงาน
ให้้คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ทราบ หากมีี การดำ ำ � เนิิ น งานที่่�
ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการข้้างต้้น
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (SAP)
มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีขึ้้�น
และระบบดัังกล่่าวจะเตืือนให้้ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รัับรู้้�ถึึงการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมได้้อย่่างรวดเร็็วและ
จััดการกัับปััญหาเหล่่านั้้�นได้้ทัันเวลา รวมถึึงการรายงานผล
ดัังกล่่าวให้้ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงรัับทราบเพื่่�อวางแนวทางป้้องกััน
ต่่อไป

บริิษััทฯ มีีการทบทวนการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศหลัักของ
บริิษัทั ฯ อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ�� เสนอตลอดปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
การอนุุมััติธุุรกรร
ิ
มบนระบบมีีการกำ�ำ หนดแบ่่งแยกตามหน้้าที่่�
(Segregation of Duties) ของพนัักงานอย่่างเหมาะสม
และจำำ�กััดการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�อยู่่� ในการเฝ้้าระวัังอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

3. การประเมิินความเสี่่�ยง บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
ประเมิินความเสี่่�ยงหลััก ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินงาน การเงิิน และข้้อกฎหมาย ซึ่่�งความเสี่่�ยงที่่�
ได้้รัับการประเมิินจะถููกนำ�ำ ไปแสดงผลให้้ผู้บ�้ ริิหารได้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คััญ ความรุุนแรง และผลกระทบกัับบริิษััทฯ โดย
ในการประเมิินความเสี่่ย� งนั้้�น หน่่วยงาน Strategic Planning
and Transformation จะเป็็นผู้จั�้ ดั การประชุุมเชิิงปฏิิบัติั การ
ิ
เพื่่� อ ประเมิิ น ความเสี่่� ย งประจำำ � ปีี ข องบริิ ษั ั ท ฯ ร่่วมกัั บ
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง กลุ่่�มธุุรกิิจและหน่่วยงานภายในของ
องค์์กรเพื่่�อบ่่งชี้้�ความเสี่่�ยง โดยการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ความคิิดเห็็น พิิจารณาระดัับความรุุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงหาข้้อสรุุปทางกลยุุทธ์์และวิิธีี
ดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงนั้้�นๆ ร่่วมกััน โดย
แผนกบริิหารความเสี่่�ยงฯ จะรวมรวบข้้อมููลเหล่่านั้้�นเพื่่�อทำำ�
รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจและ
หน่่วยงานภายใน พร้้อมทั้้� ง ติิ ด ตามผลการทำำ � งาน
ความคืืบหน้้าของโครงการต่่างๆ ซึ่่�งริิเริ่่�มขึ้้�นมาเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาและจััดการความเสี่่�ยงให้้ได้้ตามกรอบเวลาที่่�ตกลงกััน
ไว้้อย่่างใกล้้ชิิด ตลอดจนรายงานผลให้้ทางคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� ง ทำำ�หน้้าที่่�สอดส่่อง
ดููแลความเสี่่�ยงหลัักขององค์์กรอย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งในเรื่่�อง
กระบวนการจััดการความเสี่่ย� ง มาตรการการบรรเทาความเสี่่ย� ง
และแผนงานการประเมิินความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงบรรลุุตามแผนงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�ตั้้�งไว้้
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล บริิษััทฯ ได้้ลงทุุน
ในระบบประมวลข้้อมููลและรายงานใหม่่ล่่าสุุดทั้้�งระบบ เพื่่�อ
รองรัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลที่่�ถูกต้้
ู องครบถ้้วน การประมวล
ข้้อมููลและการรายงานผลข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบันั ได้้ตลอดเวลา
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ภายใต้้ระบบรัักษา
ความปลอดภััยที่่�เหมาะสม เพื่่�อการวางแผนงานและตััดสิินใจ
ในทางธุุรกิิจได้้อย่่างฉัับไว อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความได้้เปรีียบ
ทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ระบบดัังกล่่าวยัังสามารถเปลี่่�ยน
กระบวนการทำำ�งานเป็็นระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อลดความผิิดพลาด
ที่่เ� กิิดจากบุุคคลและเพิ่ม�่ ความถููกต้้องของข้้อมููลและสนัับสนุุน
การตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
คณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
เพีียงพอและเหมาะสม โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่าง
เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�ดีรี วมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในเรื่่อ� ง
การติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อยให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จากการที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดย
ไม่่มีีอำ�ำ นาจ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
และบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอย่่างเพีียงพอ ซึ่่ง� ไม่่ปรากฏว่่ามีีข้้อบกพร่่อง
เกี่่ย� วกัับระบบควบคุุมภายในแต่่อย่่างใด อีีกทั้้ง� มีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�พร้้อมรองรัับได้้ทุุกสถานการณ์์

การแต่่งตั้้�งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้ง� นายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of
Group Internal Audit and Compliance ของบริิษััทฯ
โดยนายรานจััน ซาชาเดอวา จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิินระหว่่างประเทศและองค์์กรและเป็็น
ผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตจากสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน
สากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นผู้ที่่�้ มี� ปร
ี ะสบการณ์์
ในปฏิิบัติั งิ านด้้านการตรวจสอบภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้น� นำำ�
และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีี
ความเหมาะสมที่่จ� ะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ดังั กล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
นอกเหนืือจากการพิิจารณาและอนุุมััติแิ ล้้ว การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน
หรืือโยกย้้ายผู้ดำ�้ �ำ รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจะต้้องผ่่านการอนุุมััติหิ รืือ
ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
• เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
• เป็็นผู้้�นำำ�และดููแลกิิจกรรมของฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของ
กลุ่่ม� บริิษัทั ฯ รวมถึึงงานตรวจสอบภายในเพิ่ม�่ เติิมอื่่�นๆ ตาม
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
•	รายงานให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบ
และกิิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
•	ดำำ�เนิินงานให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีอิิสระที่่�มีี
ความรู้้� ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญที่่�เพีียงพอ และ
สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ตามที่่�กำ�ำ หนดในกฎบััตรฝ่า่ ยตรวจสอบ
ภายใน
•	รวบรวมและรายงานให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็ น ประจำำ � ทุุกไตรมาส
เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อกฎหมายของกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ
และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอีียดประวััติหัิ วั หน้้าตรวจสอบภายในและงานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล:		
นายรานจััน ซาชาเดอวา		
อายุุ: 		
51 ปีี
ตำำ�แหน่่ง: 		
Head of Group Internal Audit
				
and Compliance
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง:
เดืือนตุุลาคม 2560
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา:
ปริิญญาโท:		
บริิหารธุุรกิิจ การเงิินระหว่่างประเทศและองค์์กร
				
มหาวิิทยาลััยเลสเตอร์์ สหราชอาณาจัักร
ประกาศนีียบััตร: ผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต
				สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในสากล รััฐฟลอริิด้้า
				สหรััฐอเมริิกา
ปริิญญาตรีี:	วิิศวกรรมเครื่่�องกล
				สถาบัันวิิศวกรรมและเทคโนโลยีี Thapar
				ประเทศอิินเดีีย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ:		
0
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร:
ไม่่มีี
ประสบการณ์์ทำำ�งาน:
บริิษััทจดทะเบีียน
ต.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
Head of Group Internal Audit
					
And Compliance
					
บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
					
(มหาชน)
					
(ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์และ
					วััสดุุก่่อสร้้าง)
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มธุุรกิิจพาณิิชย์์
					
บริิษััท Vedanta ประเทศอิินเดีีย
					
จำำ�กััด (มหาชน)
					
(ธุุรกิิจด้้านโลหะ เหมืืองแร่่ น้ำำ��มััน
					
และก๊๊าซ)
บริิษััทอื่่�น
2556 - ส.ค. 2558 	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
					ฝ่่ายจััดซื้้�อจััดหา
2554 - เม.ย. 2556
ผู้อำ�้ �ำ นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
					
(โฮลซิิม) ประจำำ�ภููมิิภาคเอเชีียใต้้
					สิิงคโปร์์และมาเลเซีีย
เม.ย. 2550 - 2553
ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
					
บริิษัทั ACC จำำ�กััด (บริิษัทั โฮลซิิม
					ประเทศอิินเดีีย จำำ�กััด)
				
(ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์และ
				
คอนกรีีตผสมเสร็็จ)

ประวััติิการอบรม:
โดย บริิษััท โฮลซิิม จำำ�กััด Zurich สวิิตเซอร์์แลนด์์:
- Holcim Compliance Framework ปีี 2555
โดย บริิษััท โฮลซิิม จำำ�กััด Engelberg สวิิตเซอร์์แลนด์์:
- Holcim Internal Audit ปีี 2554
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิิตเซอร์์แลนด์์:
- Senior Management Program ปีี 2553
บริิษััท เนสท์์เล่่ จำำ�กััด Rive Reine สวิิตเซอร์์แลนด์์:
- Controlling at Nestle ปีี 2543

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น
บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
บร�ษัทยอย

ในประเทศ

บร�ษัทรวม

ตางประเทศ

40%
บร�ษัท ลานนา ร�ซอรสเซส
จำกัด (มหาชน)

100%

100%

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(บังกลาเทศ) จำกัด

บร�ษัท นครหลวงคอนกร�ต จำกัด

บร�ษัท อินทร� ซุปเปอรบลอก จำกัด

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(ลังกา) จำกัด

100%

100%

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล
ลังกา (ไพรเวท) จำกัด

90%

บร�ษัท มหาเวลี มาร�น
ซีเมนต (ไพรเวท) จำกัด

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล จำกัด
100%
บร�ษัท สยามซิตี� พาวเวอร จำกัด
100%

65%
บร�ษัท อินทร� ดิจิตอล จำกัด

100%

VIETNAM
บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
(เว�ยดนาม) จำกัด

100%
บร�ษัท คอนวูด จำกัด
100%
พ�ที คอนวูด
อินโดนีเซีย

100%
บร�ษัท ปูนซีเมนต ตราลูกโลก จำกัด
100%
บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต เทรดดิ�ง
จำกัด
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4.72%
บร�ษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี� จำกัด (มหาชน)

98.95%

100%
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44.99%

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต
เญ�นแจ็ก จำกัด

การรวมคา

บร�ษัท ชิป มง อินทร�ซีเมนต
คอรปอเรชั�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2512 หรืือเมื่่�อ 50 ปีีที่่�แล้้ว ปููนซีีเมนต์์
นครหลวงได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นในรููปของบริิษััทจำำ�กััด เพื่่�อทำำ�การผลิิต
และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์ โดยได้้เริ่่ม
� สายการผลิิตอย่่าง
เป็็นทางการในปีี 2515 ต่่อมาในปีี 2520 บริิษััทได้้จดทะเบีียน
เข้้าสู่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และในปีี 2536 ได้้
ปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรเป็็นบริิษัทั มหาชนภายใต้้ชื่่�อ บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (Siam City Cement Public
Company Limited - SCCC)

ในวัันนี้้� ปููนซีีเมนต์์นครหลวงเป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ในด้้านนวััตกรรม
ทางเทคโนโลยีีการผลิิตปููนซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้าง
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั ฯ รวมถึึงวััสดุุตกแต่่ง
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เพื่่�องานสถาปััตยกรรมทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ ธุุรกิิจการให้้บริิการจััดการของเสีียและธุุรกิิจให้้
บริิการทำำ�ความสะอาดภาคอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจให้้บริิการด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล รวมถึึงธุุรกิิจการ
ดำำ�เนิินการค้้าระหว่่างประเทศ

โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการพััฒนากิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการปรัับ
โครงสร้้างทางธุุรกิิ จ ขยายฐานที่่� มาของรายได้้จนสามารถ
ขยายกิิจการด้้วยการตั้้�งบริิษัทั ย่่อย และบริิษัทั ร่่วมทุุนที่่�บริิษัทั ฯ
ถืือหุ้้น� โดยตรงและโดยอ้้อมในหลายประเทศแถบเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ และเอเชีียใต้้

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่าง ๆ รวมทั้้�งกลยุุทธ์์ทาง
ด้้านการตลาดและการแข่่งขัันของบริิษัทั ในกลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง บริิษัทั ร่่วมค้้า และบริิษัทั ร่่วมทุุนต่่าง ๆ ของปููนอิินทรีี 
ทั้้�งในประเทศไทยและในภููมิิภาคมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

29

กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงในประเทศไทย
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิต
ปูู น ซีี เ มนต์์ ชั้้ � น นำำ � ในประเทศไทย บริิ ษั ั ท ฯ มีี โ รงงานผลิิ ต
ปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมดสามโรงงานพร้้อมเตาเผาปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมด
หกแห่่งที่่�อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ 13 ล้้านตััน ปััจจุุบัันมีีการเปิิดใช้้งานเตาเผาห้้าแห่่ง
โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตรวม 12 ล้้านตััน
ในส่่วนของการผลิิตปููนซีีเมนต์์ บริิษััทฯ มีีโรงงานปููนซีีเมนต์์
12 แห่่งกำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุด 17 ล้้านตััน อย่่างไรก็็ตามกำำ�ลััง
การผลิิตปููนซีีเมนต์์ขึ้้�นอยู่่�กัับกำำ�ลัังการผลิิตปููนเม็็ดซึ่่�งจำำ�กััด
อยู่่�ที่่� 14 ล้้านตััน กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ของประเทศไทย
อยู่่�ที่่�ประมาณ 60 ล้้านตััน โดยโรงงานปููนซีีเมนต์์ ไทยส่่วนใหญ่่
มีีกำำ�ลัังการผลิิตประมาณร้้อยละ 60 ประเทศไทยยัังคงเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�ส่่งออกปููนซีีเมนต์์รายใหญ่่ที่่�สุุดของโลก

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง บริิษััทฯ
เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตปููนซีีเมนต์์ โดยมีีผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ห้้ากลุ่่�ม ได้้แก่่
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•

ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ (Portland Cement) ผลิิตภััณฑ์์
คุุณภาพที่่�เหมาะสำำ�หรัับงานคอนกรีีตทั่่�วไป ตลอดจน
งานหล่่อผลิิตภััณฑ์์ชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป และ
งานที่่� ต้้ องการคอนกรีี ต ที่่� มี ี แ รงทนทานสูู ง หรืื อ
คอนกรีีตชนิิดพิิเศษอื่่�น ๆ สำำ�หรัับโครงการก่่อสร้้าง
ที่่�ซัับซ้้อน

•

ปูู น ซีี เ มนต์์ ไฮดรอลิิ ก (Hydraulic Cement)
ผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ทางเลืือก ที่่�ถููกออกแบบให้้มีี
ความสามารถในการใช้้งานได้้ในลัักษณะเดีียวกัันกัับ
ปูู น ซีี เ มนต์์ ป อร์์ ต แลนด์์ แ ละมีี ค วามเป็็ น มิิ ตรต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น

•

ปููนซีีเมนต์์ผสม (Mixed Cement) ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููง
เหมาะสำำ�หรัับงานก่่ออิิฐ งานฉาบผนััง และงานคอนกรีีต
ทั่่�วไปช่่วยให้้ทำำ�งานได้้ง่่าย ได้้ผลลััพธ์์ตามที่่�ต้้องการ

•

ปูู น ซีี เ มนต์์ สำ ำ � หรัั บ งานฉาบ (Masonry Cement)
ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููง ด้้วยคุุณลัักษณะพิิเศษเหมาะ
สำำ�หรัับงานฉาบที่่�ต้้องการความประณีีต

•

ปููนสำำ�เร็็จรููป (INSEE Mortar) เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้งาน
ง่่ายสะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับงาน
ก่่อสร้้าง ด้้วยการมุ่่ง� มั่่�นพััฒนาและคิิดค้้นด้้วยความตั้้ง� ใจ

รายงานประจำ�ปี 2562

ที่่�จะเสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย
อย่่างไม่่หยุุดยั้้�งจึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพ
ออกมาให้้บริิการตามจุุดประสงค์์การใช้้งาน

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ธนาคารแห่่งประเทศไทยคาดการณ์์ว่่า เศรษฐกิิจไทยจะ
ขยายตััวร้้อยละ 2.8 ในปีี 2563 ด้้วยอััตราการเติิบโตของ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ที่่� ต่ำ ำ � � ลงซึ่่� ง
ได้้รัับผลกระทบจาก (1) สงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกา
และประเทศจีี น (2) เบร็็ กซิ ิ ท (Brexit) และข้้อพิิ พา ท
ประเทศต่่าง ๆ (3) ค่่าเงิินบาทแข็็งค่่า (4) กฎเกณฑ์์ LTV ใหม่่
(5) หนี้้�ครััวเรืือนและสิินเชื่่�อที่่�ไม่่เกิิดรายได้้ที่่�สููงขึ้้�น (NPL)
และ (6) ความล่่าช้้าและความไร้้ประสิิทธิิภาพในกระบวนการ
งบประมาณของรััฐบาล อย่่างไรก็็ตามปััจจััยสนัับสนุุนการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทยจะยัังคงเป็็น (1) การขยายตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องของโครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานของรััฐบาล
(2) นโยบายกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจากภาครััฐ (3) การเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องของการท่่องเที่่�ยว และ (4) การเติิบโตที่่�ทรงตััว
ของการบริิโภคทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
ภาคการก่่อสร้้างกำำ�ลัังประสบกัับอััตราการเติิบโตที่่�ลดลง
เนื่่� อ งจากการเปลี่่� ย นแปลงและความไม่่แน่่นอนของ
สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก รวมทั้้�งแนวโน้้ม
การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลที่่�มีีความหลากหลายในความ
ต้้องการของลููกค้้า ความล่่าช้้าของโครงการของรััฐบาล
และกระบวนการงบประมาณซึ่่�งชะลอการเติิบโตในภาค
การก่่อสร้้าง ส่่วนภาคอุุตสาหกรรมได้้รัับผลกระทบจาก
ความล่่าช้้าของนโยบายสนัับสนุุน ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััย
หดตััวมากขึ้้�นตามกฎเกณฑ์์ LTV ฉบัับใหม่่ สถานการณ์์หนี้้�
ภาคครััวเรืือนที่่อ� ยู่่�ในระดัับสููง และดััชนีีความเชื่่อ� มั่่�นผู้บ�้ ริิโภคที่่�
ลดลง จำำ�นวนผู้้�พััฒนาเริ่่�มต้้นจำำ�นวนโครงการใหม่่ที่่�ลดลง
สอดคล้้องกัับตามความต้้องการของสััญญา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้้� การเพิ่ม
�่ ขึ้้�นของกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์ภายใน
ประเทศและภููมิิภาค ส่่งผลกระทบต่่อตลาดปููนซีีเมนต์์ซึ่่�ง
ส่ง่ ผลให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�สูงู ขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้�การกำ�ำ หนดราคา
ทางยุุทธวิิธีีระยะสั้้�นจึึงถููกนำำ�มาใช้้ทั้้�งผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์และ
ผู้้�แทนจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ เพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
กลุ่่�มลููกค้้าของตน
อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันระยะยาวของผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์
จะยัังคงมุ่่�งเน้้นที่่�การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหนืือกว่่าด้้วย
ความหลากหลายและคุุณภาพของการให้้บริิการ เป็็นบริิการ
แบบครบวงจร เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุงความพึึ ง พอใจของผู้้ � ใช้้
ผลิิตภััณฑ์์ และส่่งเสริิมประสบการณ์์ผลิิตภััณฑ์์โดยตรง
ผ่่านกิิจกรรมทางการตลาด และสื่่�อต่่าง ๆ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การ
เปิิดรัับในตราสิินค้้าและการยอมรัับสููงขึ้้�น ความสััมพัันธ์์ที่่ดี� ี
กัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งตััวแทนจำำ�หน่่ายและผู้้�ผลิิต
เป็็นหนึ่่�งในจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการจััดการ
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าที่่�หลากหลายและโซลููชั่่�นทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการสนัับสนุุนธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจในการแข่่งขััน และเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือที่่�ลด
ผลกระทบทางธุุรกิิจจากกลยุุทธ์์การตลาดใหม่่ ๆ ของคู่่�แข่่ง
ในขณะที่่�อิินทรีีมอร์์ตาร์์ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจโดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�
การจััดการผลิิตภััณฑ์์ผสม และขยายกลุ่่ม� ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับ
สารเคมีี เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันระยะยาว
ในตลาดปููนซีีเมนต์์ผสมเสร็็จ นอกจากนี้้�ยังั มุ่่ง� เน้้นผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม เพื่่�อสร้้างผลกำำ�ไรและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�
แข็็งแกร่่งกัับช่่องทางค้้าปลีีก และผู้้� ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ปลายทาง

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์รายใหญ่่ของประเทศไทย
ประกอบด้้วยโรงงานผลิิตจำำ�นวนสามโรงงาน มีีสายการผลิิต
ห้้าสาย ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี มีีกำำ�ลััง
การผลิิตปููนเม็็ดรวม 12 ล้้านตัันต่่อปีี หรืือกำำ�ลัังการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ผงที่่� 11.6 ล้้านตัันต่่อปีี คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งทาง
การตลาดประมาณร้้อยละ 28.4
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
จากความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของปููนซีีเมนต์์นครหลวง ตามที่่�ระบุุไว้้ในนโยบายและ
แผนงานความยั่่�งยืืนขององค์์กร บริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบ
ISO14001:2015 มาประยุุกต์์ ใช้้ในการกำำ�กัับดููแล
และควบคุุมประเด็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมด้้านต่่างๆ ที่่�
อาจเกิิ ด ขึ้้� น จากการทำำ � เหมืื อ งหิิ น ปูู น และการผลิิ ต
ปููนซีีเมนต์์ สำำ�หรัับการจััดการของเสีีย นโยบายการลด
ของเสีียจากการผลิิตที่่�ไปฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์ยัังคงถููก
กำำ�หนดให้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ขิ ององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้� ของเสีียจากกระบวนการผลิิตส่่วนใหญ่่สามารถ

นำำ � กลัั บ มาใช้้ ใหม่่ในรูู ป ของเชื้้� อ เพลิิ ง และวัั ตถุุดิ ิ บ
ทดแทน โดยการบริิหารจััดการผ่่านทางบริิษััท อิินทรีี
อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ในกลุ่่ม� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง
ในปีี 2562 ผลการทวนสอบจากหน่่วยงานอิิสระภายนอก
แสดงให้้เห็็นว่่า ตลอดช่่วงการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องกัับกฎหมายสิ่่ง� แวดล้้อม
และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างครบถ้้วน ในขณะที่่�
ผลการติิ ด ตามตรวจสอบคุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้อม ณ
แหล่่งกำำ�เนิิดและพื้้�นที่่�ชุุมชนรอบข้้าง ยัังคงบ่่งชี้้�ถึึง
มาตรฐานการป้้องกัันผลกระทบจากกระบวนการผลิิต
ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพของบริิษัทั ฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง ครอบคลุุม
ทุุกประเด็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น มลสารจากปล่่องระบาย
คุุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดัับเสีียง น้ำำ��เสีียและ
ของเสีียอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้�กิจกรร
ิ
มการทำำ�เหมืืองหิินปููน
และการผลิิตปููนซีีเมนต์์ของบริิษัทั ฯ ตลอดช่่วงปีี 2562
นั้้�นไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากชุุมชนและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่� อ ความเชื่่� อ มั่่� น ในระบบการบริิ ห ารจัั ด การด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและการป้้องกัันผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิิตและการกำำ�จััดของเสีีย บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิกกัับหน่่วยงาน Global Cement and Concrete
Association (GCCA) หรืือ สมาคมผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์
และคอนกรีีตโลก โดยได้้นำำ�มาตรฐานระดัับสากลจาก
หน่่วยงานดัังกล่่าวมาบููรณาการเข้้ากัับเป้้าหมายและ
พัั น ธสัั ญ ญาขององค์์ กร สำำ � หรัั บ ในระดัั บ ประเทศ
บริิ ษั ั ท ฯ ยัั ง คงดำำ � เนิิ น การผลิิ ตภา ยใต้้มาตรฐาน
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 5 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานสููงสุุด
ของกระทรวงอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังเข้้าร่่วมและ
ได้้รัั บ การรัั บ รองมาตรฐานการดำำ � เนิิ น งานภายใต้้
โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมหลายโครงการ เช่่น ฉลาก
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ ฉลากลดโลกร้้อน
ฉลากเขีี ย ว การจัั ด ประชุุม อบรม สัั ม มนาสีี เ ขีี ย ว
(จากสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย) และการรณรงค์์เรื่่�อง
การลดขยะพลาสติิกประเภทใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง ภายใน
องค์์กรและชุุมชนรอบข้้างอีีกด้้วย

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด (ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2533)
เป็็นบริิษััทฯ ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงเมื่่�อปีี 2559
บริิษัทั ฯ ตั้้�งอยู่่�ที่่อำ� �ำ เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสระบุุรีี โดยเป็็น
ผู้ ้ � ผลิ ิ ต ปูู น ซีี เ มนต์์ ป อร์์ ต แลนด์์ ข าว แคลเซีี ย มคาร์์ บ อเนต
และอิินทรีีพาวเวอร์์ฟิิวล์์

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
•

ปูู น อิิ น ทรีี 91 ปอร์์ ต แลนด์์ ข าว ชนิิ ด ใช้้งานทั่่� ว ไป
ออกแบบพิิเศษสำำ�หรัับงานโครงสร้้างที่่�ต้้องการกำำ�ลััง
อััดสููง ต้้องการความสวยงามและงานตกแต่่งพื้้�นผิิวที่่�
ต้้องการความขาวพิิเศษ เช่่น หิินขััด พื้้�นผิิวฉาบเรีียบ
ซึ่่�งได้้คุุณภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์
ปอร์์ตแลนด์์ขาว มอก.133-2556

นโยบายการตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำำ�คััญ คืือ
การมีีผลิติ ภััณฑ์์ที่่มี
� คุุี ณภาพสููงในราคาที่่�แข่่งขัันกัับตลาดได้้
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าระดัับกลางและ
ระดัับสููง โดยมีีช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านผู้้�ค้้าส่่ง
และผู้้ � ค้้าปลี ี ก บริิ ษั ั ท ฯ เน้้นการแข่่งขัั น ในตลาดสิิ น ค้้า
คุุณภาพสููงซึ่่�งมีีคู่่แ� ข่่งจำำ�นวนไม่่มากรายจากภายในประเทศ
สภาพการแข่่งขัันภายในอุุตสาหกรรมในปีีที่่�ผ่่านมาได้้ทวีี
ความรุุนแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
กลไกด้้านราคา อย่่างไรก็็ตาม ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด คืือ คุุณภาพและความ
คุ้้�มค่่าของผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นส่ว่ นสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้บริิษัทั ฯ ยัังคง
ศัักยภาพในการแข่่งขัันท่่ามกลางการแข่่งขัันนี้้�

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
บริิษััทฯ มีีกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์โดยเฉลี่่�ย 844,000
ตัันต่่อปีี หรืือ 2,200 ตัันต่่อวััน วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
ทั้้�งหมดจััดหาภายในประเทศ ยกเว้้นปููนขาวเม็็ดซึ่่�งนำำ�เข้้ามา
จากต่่างประเทศ ขั้้�นตอนการผลิิตของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการ
ภายใต้้ระบบความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย การจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม การจััดการคุุณภาพและการจััดการด้้านพลัังงาน
ภายใต้้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต

•

แคลเซีี ย มคาร์์ บ อเนต คืื อ สารที่่� ผ่่า นการบดและ
การแปรรููปหิินปููนให้้เป็็นลัักษณะผง โดยแบ่่งประเภท
ตามขนาดและคุุณสมบััติิต่่าง ๆ สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ก่่อสร้้าง การผลิิตปููนซีีเมนต์์ ตลอดจนการใช้้งานใน
อุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ

•	อิินทรีีพาวเวอร์์ฟิิวล์์ เป็็นวััสดุุเฉื่่�อยหรืือสารเติิมแต่่ง
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงซึ่่�งใช้้แทนปููนซีีเมนต์์สำำ�หรัับงาน
คอนกรีีต ช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการเชื่่�อมผสาน
ส่ว่ นผสมด้้วยการใช้้ตััวเชื่่อ� มที่่�น้้อยและให้้อััตราการไหล
ที่่�สููง สามารถช่่วยเติิมเต็็มช่่องว่่างได้้ดีีและมีีผลต่่อ
กำำ�ลัังอััดของคอนกรีีตโดยตรง

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ในปีี 2562 บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการ
ขยายธุุรกิิจและออกสองผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ คืือ แคลเซีียม
คาร์์บอเนตและอิินทรีีพาวเวอร์์ฟิวิ ล์์ แต่่ยัังคงประกอบธุุรกิิจ
ขายปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ขาวเป็็นหลััก
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รายงานประจำ�ปี 2562

บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่มี� คี วามรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
มลพิิษทางน้ำำ�� ดิิน อากาศ และเสีียงอย่่างเคร่่งครััด
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบโรงงาน
ประเภทที่่� 106 ประกอบกิิจการเกี่่ย� วกัับการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช้้แล้้วหรืือของเสีียจากโรงงานมา
ผลิิตเป็็นวััตถุุดิบิ หรืือผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่โดยผ่่านกรรมวิิธีี
การผลิิตทางอุุตสาหกรรม (เถ้้าก้้นเตาหรืือเถ้้าหนัักจาก
การเผาถ่่านหิิน) และในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล
ระดัับประเทศ อาทิิ รางวััลเกณฑ์์มาตรฐานโครงการ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่และอุุตสาหกรรม
พื้้�นฐานนำำ�เกณฑ์์มาตรฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(CSR-DPIM)

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริิษััท สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััท สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2554 ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิต
ไฟฟ้้าจากลมร้้อนทิ้้�งของกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ โดย
นำำ�ลมร้้อนที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิตปููนเม็็ดของ บริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มาผลิิตไฟฟ้้า ไฟฟ้้า
ที่่�ผลิิตได้้จะนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งช่่วย
ในการลดต้้นทุุนค่่าพลัั ง งานของกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท ปูู น ซีี เ มนต์์
นครหลวง บริิษัทั ฯ ได้้รัับการอนุุมััติจากสำ
ิ �ำ นัักงานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) เพื่่�อขยายการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลของ K3WHR ร้้อยละ 100 จากสามปีีเป็็นห้้าปีี
นอกจากนี้้� การอนุุมััติยัิ งั ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติบุุิ คคล
เพิ่่�มอีีกร้้อยละ 50 เป็็นเวลาห้้าปีีตามใบรัับรองการส่่งเสริิม
การขายหมายเลข 59-1306-1-00-1-0
บริิษััทฯ ยัังมีีแผนเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต รวมถึึงการผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัังงานทดแทนอื่่�นเพิ่่�มเติิม เช่่น ไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ โรงไฟฟ้้าขยะ เป็็นต้้น

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ในปััจจุุบันั บริิษัทั สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด ดำำ�เนิินการผลิิต
ไฟฟ้้าจากลมร้้อน ภายในเตาเผาของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ยัังไม่่มีีบริิการสำำ�หรัับภายนอก
แต่่มองโอกาสในการทำำ�ธุุรกิิจต่่อไปในภายภาคหน้้า

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
3.1 การผลิิต
บริิษััท สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด มีีโรงงานผลิิตไฟฟ้้า
สองโรงงาน แบ่่งเป็็นสายการผลิิตสามสายการผลิิต คืือ
สายผลิิตจากเตาเผาหมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6
โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตกระแสไฟฟ้้าสููงสุุด 18 เมกะวััตต์์
ต่่อสายการผลิิต และสายการผลิิตจาก เตาเผาหมายเลข
3 มีีกำำ�ลัังการผลิิตกระแสไฟฟ้้าสููงสุุด 12 เมกะวััตต์์
ซึ่่�งสามารถช่่วยลดต้้นทุุนค่่าพลัังงานของกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
3.2 วััตถุุดิิบ
วััตถุุดิิบสำำ�คััญที่่�ใช้้ ในการผลิิตกระแสไฟฟ้้า ได้้แก่่
ลมร้้อนที่่�เหลืือจากห้้องลดอุุณหภููมิปู
ิ นู เม็็ดของเตาเผา
และลมร้้อนที่่�เหลืือจากหออุ่่�นวััตถุุดิิบในกระบวนการ
ผลิิตปููนเม็็ดจากเตาเผาหมายเลข 3 5 และ 6 ของ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) รวมถึึง
น้ำำ��ดิิบ

3.3 งานบริิการและผู้้� ให้้บริิการ
ด้้านงานบริิการที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีภายในโรงงาน อาทิิ
งานซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักร งานรัักษาความปลอดภััย
และงานบริิการอื่่น� ส่ว่ นใหญ่่มีีการจัดั จ้้างเป็็นผู้�้ ให้้บริิการ
ภายในประเทศทั้้� ง สิ้้� น โดยมุ่่ � ง เน้้นให้้ความสำำ � คัั ญ
ในด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด
ต่่อเนื่่�อง จนได้้รัับรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณกิิจกรรม
การรณรงค์์ลดสถิิติิอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานให้้เป็็น
ศููนย์์ระดัับต้้นเป็็นปีีที่่�สามจากกระทรวงแรงงาน และ
รางวััลมาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมต่่อสัังคมจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
3.4 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
เนื่่�องด้้วยกิิจการของบริิษััท สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด
ได้้มีี การนำ ำ � ลมร้้อนสองส่่ ว นจากกระบวนการผลิิ ต
ปููนซีีเมนต์์ส่่วนแรก คืือ ลมร้้อนที่่�เหลืือทิ้้�งจากห้้องลด
อุุณหภููมิปู
ิ นู เม็็ดของเตาเผา และส่ว่ นที่่�สองได้้มีีการนำ�ำ
ลมร้้อนที่่�เหลืือจากหออุ่่�นวััตถุุดิิบในกระบวนการผลิิต
ปููนเม็็ดจากสายการผลิิตของเตาเผาหมายเลข 3 5
และ 6 ของบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
เข้้ามาทำำ�การแลกเปลี่่�ยนความร้้อนจากลมร้้อนเหลืือทิ้้�ง
(ให้้แก่่) น้ำำ�� เพื่่�อให้้ได้้ไอน้ำำ��ไปขัับเคลื่่�อนกัังหัันไอน้ำำ��
ทำำ�ให้้ได้้กระแสไฟฟ้้า ซึ่่ง� ก่่อนหน้้านี้้�ลมร้้อนทั้้�งสองส่่วนนี้้�
ได้้มีีการปล่่อยทิ้้�งสู่่�บรรยากาศ
ดัังนั้้�น การผลิิตไฟฟ้้าจากธุุรกิิจนี้้� ช่่วยลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้โดยตรง เช่่น ลดปริิมาณฝุ่่�นที่่�ปะปน
ในลมร้้อนที่่�เหลืือทิ้้�ง ลดอุุณหภููมิิของลมร้้อนก่่อน
ปล่่อยสู่่�บรรยากาศ และยัังช่่วยลดการเกิิดก๊๊าซคาร์์บอน
ไดออกไซด์์ ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีผลต่่อภาวะ
โลกร้้อน ซึ่่�งโครงการนี้้�ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ ในการ
ยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรอีีกด้้วย

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด ผู้้�ผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างชั้้�นนำำ�
ในประเทศไทย ประกอบด้้วยสองหน่่วยธุุรกิิจ คืือ อิินทรีีคอนกรีีต
และอิินทรีีอะกรีีเกต บริิษัทั ฯ ผลิิตและส่ง่ มอบสิินค้้าเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่สิินค้้าคุุณภาพมาตรฐาน
พรีีเมีียม จนถึึงสิินค้้าที่่�ต้้องการประสิิทธิิภาพสููงจากเครืือข่่าย
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
บริิษััทฯ ขยายและพััฒนาธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านเครืือข่่าย
หน่่วยผลิิตอินิ ทรีีคอนกรีีตและแฟรนไชส์์ บริิษัทั ฯ มีีผลิติ ภััณฑ์์
คอนกรีีตที่่ห� ลากหลายควบคู่่�ไปกัับผลิิตภััณฑ์์หินิ -ทรายที่่�มีี
คุุณภาพสููงที่่�พร้้อมสนัับสนุุนความต้้องการของลููกค้้าใน
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
กลยุุทธ์์และนโยบายที่่เ� ป็็นพื้้�นฐานของบริิษัทั ฯ คืือ การส่ง่ มอบ
สิินค้้าและบริิการที่่�เหนืือความคาดหวัังของลููกค้้า เพื่่�อ
ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการแข่่งขัันและตอบสนองความ
ต้้องการของตลาด ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มหน่่วยผลิิต
คอนกรีีตแบบเคลื่่�อนที่่� (Mobile Plant) ซึ่่�งมีีกำ�ำ ลัังการผลิิต
เทีี ย บเท่่าหน่่วยผลิิ ตปกติ ิ โดยใช้้เวลาในการติิ ด ตั้้� ง ใน
หน่่วยงานเพีียงสองวััน โดยในปีีนี้้� หน่่วยผลิิตแบบเคลื่่�อนที่่�
นี้้�ได้้ถููกติิดตั้้�งในภาคตะวัันออกเพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตและ
เครืือข่่ายให้้กลุ่่�มลููกค้้าหลัักในกลุ่่�มงานอุุตสาหกรรม
บริิษััทฯ ได้้ขยายงานในกลุ่่�มสิินค้้าและบริิการมููลค่่าเพิ่่�มกัับ
กลุ่่ � ม ลูู กค้้า โดยธุุรกิิ จสิ ิ น ค้้าและบริิ การ ในกลุ่่ � ม งานพื้้� น
อุุตสาหกรรมมีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความ
พึึงพอใจให้้กัับกลุ่่ม� ลููกค้้าหลากหลายที่่ต้้� องการงานคุุณภาพสููง
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ มีีความสามารถในการนำำ�เสนอ หาแนวทาง
ร่่วมกัับลููกค้้าในการแก้้ปััญหาด้้านเทคนิิคขั้้�นสููง ซึ่่�งสร้้าง
ความแตกต่่างและเป็็นจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ

2. การตลาดและการแข่่งขััน
การลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องจากภาครััฐในโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่และโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์แบบผสมผสาน
(Mixed-use Real Estate) โดยเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
เป็็นตััวผลัักดันั หลัักที่่ทำ� �ำ ให้้ตลาดคอนกรีีตเติิบโตในปีี 2562
สำำ�หรัับโครงการคอนโดมิิเนีียมอาคารสููง และที่่�อยู่่�อาศััย
ยัังคงชะลอตััว ในส่่วนตลาดคอนกรีีตรายย่่อยมีีแนวโน้้ม
การเติิบโตที่่�ดีีและบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ เนื่่�องจากเป็็น
กลุ่่�มที่่�ให้้ผลกำำ�ไรดีี
คาดการณ์์การแข่่งขัันค่่อนข้้างรุุนแรงในปีี 2563 จากแนวโน้้ม
การชะลอตััวของสภาวะเศรษฐกิิจทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ
การลงทุุนของภาคธุุรกิิจเอกชนยัังไม่่มีีปััจจััยบวก และรอ
ความชััดเจนในความคืืบหน้้าของโครงการเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC)
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รายงานประจำ�ปี 2562

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นย้ำำ��หลัักการในการทำำ�งานให้้
สอดคล้้องกัับกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่าง ๆ
อย่่างเคร่่งครััด
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญด้้านความปลอดภััย
และสวััสดิิภาพของพนัักงาน จึึงได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความ
ปลอดภัั ย ในการทำำ � งาน ทั้้� ง นี้้� ร วมถึึ ง พนัั ก งานของ
บริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา ผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการหน่่วยผลิิต
ลููกค้้า และชุุมชนโดยรอบหน่่วยผลิิตตลอดมา
โดยในปีี 2562 อิินทรีีอะกรีีเกตได้้รัับสองรางวััล ได้้แก่่
รางวััลสถานประกอบกิิจการเครืือข่่ายที่่�มีการดำ
ี
�ำ เนิินงาน
ด้้านความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อสัั ง คมอย่่างต่่อเนื่่� อ ง จาก
กระทรวงอุุตสาหกรรม และเกีียรติิบััตรสถานประกอบ
กิิจการที่่�ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ � งานใน
สถานประกอบกิิจการ ระดัับทอง จากกระทรวงแรงงาน

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด 
และ พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย
1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
คอนวููดผู้้ผลิ
� ติ และจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้
ภายใต้้ตราสิิ น ค้้า “คอนวููด” ซึ่่� ง ผลิิ ตจาก ปูู น ซีี เ มนต์์
ปอร์์ตแลนด์์คุุณภาพสููงและเยี่่�อเซลลููโลสที่่�ได้้รัับการคััดสรร
มาเป็็นอย่่างดีี เหมาะสำำ�หรัับงานตกแต่่งทั้้�งภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยมีีผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับงานพื้้�น งานผนััง
งานเชิิงชายและฝ้้าระแนง รวมทั้้�งงานตกแต่่งทั่่�วไป นอกจากนี้้�
ยัังมีีตราสินิ ค้้า “คอนวููด คััลเลอร์์” ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์สีรี องพื้้�น
สีีย้้อมไม้้ และสีีเคลืือบใสสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทน
ไม้้คอนวููด และผลิิตภััณฑ์์ ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์อื่่�น ๆ
ในปีี 2562 คอนวููดได้้มุ่่�งเน้้นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร
เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี ให้้แก่่ลููกค้้าและเพื่่�อตอบสนอง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความต้้องการการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย และเป็็นการ
เจาะตลาดกลุ่่�มเจ้้าของบ้้าน และลููกค้้าทั่่�วไปในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
ทั่่�วประเทศให้้ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น ตลอดปีีที่่�ผ่่านมา คอนวููด
ได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ ได้้แก่่ ไม้้พื้้�นคอนวููด ทีี-ล็็อค   
หน้้า 4 นิ้้�ว รุ่่�นทรีีอิินวััน คััลเลอร์์เลเยอร์์ สีี ในเนื้้�อ ซึ่่�งให้้
ความสวยงามเสมืือนไม้้จริิงมากยิ่่�งขึ้้น� ด้้วยการเพิ่ม�่ ชั้้น� สีีลงใน
เนื้้�อไม้้ นอกจากนั้้�น คอนวููดยัังได้้นำำ�เสนอไม้้ตกแต่่งผนััง
คอนวููด รุ่่�นเอส  ซีีรีีส์์ (CONWOOD Decorative Panel
S-Series) ซึ่่� ง เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่ � ใ ห้้ลายเส้้นชัั ด ผิิ ว หน้้า
สม่ำำ��เสมอ โดดเด่่นด้้วยการเซาะร่่องที่่�ลึกึ เพิ่่�มมิิติิให้้แก่่บ้้าน
และอาคารต่่าง ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
สำำ�หรัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย คอนวููดได้้เติิมเต็็มช่่องทาง
การขายด้้วยการเข้้าสู่่�แพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ โดยได้้
ทำำ�การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพิ่ม
�่ ขึ้้�นจาก
ช่่องทางปกติิ นอกจากนั้้�น คอนวููดยัังได้้ใช้้สื่่�อออนไลน์์
ในการสร้้างภาพลัักษณ์์และสนัับสนุุนการขายทั้้�งออนไลน์์
และออฟไลน์์ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ (www.conwood.co.th)
ไลน์์ แ อด (LINE@ : CONWOODThailand) เฟซบุ๊๊�ก
(Facebook : CONWOODThailand) และยููทููบ (YouTube
: CONWOODThailand Channel) เพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิท ธิิภาพทั้้�งในด้้านการรัับรู้้� ใน
ตราสิินค้้าและการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่องค์์กร อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นการเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�ตลาดการค้้าผ่่านดิิจิิทััล
ต่่อไปในอนาคต
คอนวููด ดีีไซน์์ สเปซ ยัังคงดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องในฐานะที่่�
เป็็นศููนย์์รวมความคิิดสร้้างสรรค์์และสร้้างแรงบัันดาลใจ
ในการออกแบบและการประยุุกต์์ ใ ช้้ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ตก แต่่ง
ทดแทนไม้้คอนวููดในรููปแบบต่่าง ๆ โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็นกลุ่่�มเจ้้าของบ้้าน สถาปนิิก นัักศึึกษา และผู้้�สนใจทั่่�วไป
ในขณะที่่�ทีีมบริิการเทคนิิคยัังคงทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ

เข้้าไปพััฒนาการรัับรู้้�และยกระดัับความสามารถและทัักษะ
ของช่่างและบุุคลากรต่่าง ๆ ในช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายของ
คอนวููด เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทนไม้้
คอนวููดที่่�ถููกต้้อง ส่่งผลให้้ได้้งานติิดตั้้�งที่่�สวยงาม และ
มีีความทนทานต่่อการใช้้งานมากยิ่่�งขึ้้�น

2. การตลาดและการแข่่งขััน
2.1 การตลาดและการแข่่งขัันในประเทศไทย
ด้้วยความผัันผวนในอุุตสาหกรรมการก่่อสร้้างและ
การแข่่งขัั น ในสภาวะตลาดที่่� รุุ นแรงในปีี ที่่ � ผ่่า นมา
คอนวููดจึึงดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ตอบโจทย์์การตกแต่่งที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งได้้ค้้นหา
ตลาดใหม่่และเริ่่�มจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านทางรููปแบบ
ออนไลน์์มากขึ้้�น โดยในปีี 2562 คอนวููดได้้วางกลยุุทธ์์
หลัักไว้้สามด้้านคืือ 1) พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งทดแทน
ไม้้ ให้้มีี ค วามหลากหลาย ตอบโจทย์์ การตก แต่่ง
ในปััจจุุบััน 2) ดำำ�เนิินการขยายตลาดเข้้าสู่่�จัังหวััดที่่�
การขายของบริิษััทฯ ยัังไม่่ครอบคลุุม รวมทั้้�งให้้ความ
สำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�นกัับการเจาะตลาดในช่่องทางการขายสมััย
ใหม่่ (Modern Trade) และเริ่่�มเปิิดช่่องทางออนไลน์์
ในรููปแบบต่่าง ๆ 3) พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ในกลุ่่�ม
สิิ น ค้้าที่่� ใ ช้้ร่่วมกัั น กัั บ สิิ น ค้้าคอนวูู ด (Concentric
Diversification) เพื่่�อให้้ก้้าวไปสู่่�การเป็็นผู้้� ให้้บริิการ
ครบวงจร ซึ่่�งกลยุุทธ์์เหล่่านี้้�ได้้ต่่อยอดและขยายฐาน
การรัับรู้้� ในตราสิินค้้า ไปยัังกลุ่่�มเจ้้าของบ้้านมากขึ้้�น
โดยได้้ปรัับกลยุุทธ์์การสื่่อ� สารผ่่านทั้้�งช่่องทางออนไลน์์
และออฟไลน์์ โดยมีีทีีมคอนวููด เซอร์์วิิส ซึ่่�งให้้บริิการ
ติิดตั้้�งครบวงจร เป็็นทีีมที่่�อำำ�นวยความสะดวกและ
นำำ�เสนอบริิการในรููปแบบใหม่่ ๆ ให้้แก่่เจ้้าของบ้้าน และ
เจ้้าของโครงการต่่าง ๆ ในการติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์คอนวููด
อย่่างครบวงจร
2.2 การตลาดและการแข่่งขัันในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ด้้วยแรงบัันดาลใจในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�อนุุรัักษ์์
ธรรมชาติิ ทดแทนไม้้ และเป็็นวััสดุุที่่�แข็็งแกร่่งสำำ�หรัับ
งานก่่อสร้้างโครงการต่่าง ๆ ภายใต้้แบรนด์์ “CONWOOD”
ทำำ�ให้้คอนวููดได้้รัับความไว้้วางใจให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งสำำ � หรัั บ โครงการต่่าง ๆ จากบริิ ษั ั ท พัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์ชั้้�นนำำ� บริิษััทผู้้�ออกแบบ เครืือข่่าย
โรงแรม และร้้านอาหารระดัับนานาชาติิ ด้้วยช่่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายกว่่า 1,000 ตััวแทนจำำ�หน่่าย และ
อีีกกว่่า 10 ร้้านค้้าสมััยใหม่่ นอกจากนั้้�น คอนวููดยัังได้้
เปิิดช่่องทางการค้้าออนไลน์์ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์คอนวููดได้้ง่่ายขึ้้�น
อีีกด้้วย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คอนวููดได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิด
ความแตกต่่างระหว่่างคู่่แ� ข่่งและสิินค้้าทดแทนอื่่น� ๆ โดย
ในปีีนี้้ไ� ด้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งผนัังหลากหลายรุ่่น�
และยัั ง คงมุ่่ � ง เน้้นในด้้านการพัั ฒ นาเพื่่� อ ตอบโจทย์์
การสร้้างบ้้านซึ่่�งปััจจุุบัันได้้นำำ�เสนอเข้้าสู่่�ตลาดในแถบ
ตะวัันออกของประเทศ เพื่่�อช่่วยบรรเทาปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น�
จากภััยพิิบัติั ต่่า
ิ ง ๆ นอกจากนั้้�น คอนวููดยัังได้้จััดส่ง่ ทีีม
เทคนิิคเข้้าไป ฝึึกอบรมให้้แก่่ผู้รั�้ บั เหมาและช่่างผู้ติ�้ ดิ ตั้้�ง
เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ผลิิตภััณฑ์์คอนวููดอย่่างถููกต้้องและ
หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อเป็็นการสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจและความแข็็งแรง
ให้้แก่่ตราสิินค้้าคอนวููดในประเทศอิินโดนีีเซีียจึึงให้้
ความสำำ�คััญและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการบริิหาร
จััดการทุุนหมุุนเวีียน ได้้แก่่ การบริิหารระดัับสิินค้้า
คงคลััง การลดจำำ�นวนวัันที่่�ใช้้เก็็บหนี้้�จากลูกู หนี้้�การค้้า
และการเจรจาเรื่่อ� งเงื่่อ� นไขการชำำ�ระเงิินกัับกลุ่่ม� ผู้จั�้ ดั หา
สิินค้้าและวััตถุุดิิบ
คอนวููด ยัังให้้ความสำำ � คัั ญต่่อการพัั ฒ นาทรัั พ ยากร
มนุุษย์์ โดยการจััดการฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในด้้าน
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ ทัักษะด้้านดิิจิิทััล ทัักษะการขาย ทัักษะ
ทางด้้านการจััดการกัับวััตถุุดิิบเหลืือใช้้ ซึ่่�งทางฝ่่าย
ทรััพยากรบุุคคลได้้วางกลยุุทธ์์เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่ง
ให้้ธุุรกิิจ ในปีีที่่ผ่่า
� นมา คอนวููดได้้ปรัับให้้ฝ่่ายขายมุ่่ง� เน้้น
ที่่�เป้้าหมายมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีคี วามแข็็งแกร่่ง
เพิ่ม
�่ พื้้�นที่่�บริิการลูกค้้า
ู ให้้ครอบคลุุม ปรัับปรุุงส่ว่ นแบ่่ง
ตลาด และขัั บ เคลื่่� อ นประสิิ ท ธิิ ภาพ และการเติิ บ โต
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลทำำ�การสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้
บุุคลากรสามารถบรรลุุเป้้าหมาย และสร้้างผลประกอบการ
ให้้แก่่องค์์กรได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามวิิสััยทััศน์์ คอนวููดได้้เปลี่่�ยนผ่่าน
เข้้าสู่่�ระบบดิิจิทัิ ลั ในบางส่ว่ น ซึ่่�งการปรัับเปลี่่�ยนนี้้�ไม่่ได้้
ส่ ่ ง ผลเพีี ย งแค่่ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ กระบวนการและบริิ การ
เท่่านั้้�น แต่่ยัังส่่งผลกระทบไปถึึงวิิธีีการทำำ�งาน ซึ่่�ง
เป้้าหมายของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล คืือ การพััฒนาวิิธีี
ในการสร้้างความเป็็นผู้้�นำำ�และสายอาชีีพที่่�ยืืดหยุ่่�น
และทำำ�การกำำ�หนดความต้้องการของพนัักงานในทุุก
ขั้้�นตอนของการเป็็นพนัักงาน และในปีี 2562 คอนวููด
ได้้รัับรางวััล HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK
FOR IN ASIA จาก HR Asia Award Indonesia

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
3.1 กระบวนการจััดหาและการผลิิตในประเทศไทย
โรงงานคอนวููดในประเทศไทย ตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดสระบุุรีี
รองรัับได้้ถึึงสามสายการผลิิต รวมกำำ�ลัังการผลิิตทั้้ง� สิ้้�น
135,000 ตัันต่่อปีี กระบวนการผลิิตไม้้คอนวููดอยู่่�
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รายงานประจำ�ปี 2562

ภายใต้้นโยบายอนุุรัักษ์สิ่่์ ง� แวดล้้อม โดยบริิษัทั ฯ ได้้รัับ
การรัั บ รองมาตรฐานสากลด้้านความเป็็ น มิิ ตรต่่ อ
สิ่่� ง แวดล้้อม ISO14001:2015 การรัั บ รองระบบ
มาตรฐานคุุณภาพ ISO9001:2015 การรัับรองระบบ
มาตรฐานการจััดการอาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
OHSAS18001:2007 และผ่่านการรัับรองวััสดุุก่่อสร้้างที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากประเทศสิิงคโปร์์ (Green
Label Singapore)
3.2 กระบวนการจััดหาและการผลิิตในประเทศอิินโดนีีเซีีย
พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2554 และเริ่่�ม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2555 โดยการนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่าย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ตก แต่่งทดแทนไม้้ภายใต้้ตราสิิ น ค้้า
“CONWOOD” ในประเทศอิินโดนีีเซีีย หลัังจากนั้้�น
ได้้เริ่่� ม ก่่อสร้้างโรงงานบนพื้้� น ที่่� ข นาดแปดเฮกตาร์์
ในนิิคมอุุตสาหกรรมจาบาเบก้้า (Jababeka Industrial
Estate) และได้้ดำำ�เนิินการผลิิตในปีี 2557 ด้้วยหนึ่่�ง
สายการผลิิต โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 36,000 ตัันต่่อปีี
ทั้้�งนี้้�โรงงานได้้รัับการออกแบบให้้สามารถเพิ่่�มสาย
การผลิิตเป็็นห้้าสายการผลิิตเพื่่�อรองรัับอุุปสงค์์ภายใน
ประเทศและการส่ง่ ออกสู่่�ตลาดต่่างประเทศ ในอนาคต
กระบวนการผลิิตของคอนวููดได้้รัับการควบคุุมอย่่าง
เข้้มงวดด้้วยนโยบายการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ
อัันได้้แก่่ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากลด้้านความ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 การรัับรอง
ระบบมาตรฐานคุุณภาพ ISO9001:2008 และการ
รัับรองระบบมาตรฐานการจััดการอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย OHSAS18001:2007 นอกจากนั้้�น
กระบวนการผลิิตคอนวููดยัังผ่่านการรัับรองวััสดุุก่่อสร้้าง
ที่่� เ ป็็ น มิิ ตรต่่ อสิ่่� ง แวดล้้อมจากประเทศสิิ ง คโปร์์
(Singapore Green Label) และผลิิตภััณฑ์์สีีเขีียวจาก
Green Listing Indonesia
การจััดหาได้้สนัับสนุุนการก่่อสร้้าง การดำำ�เนิินการ
ว่่าจ้้าง การจััดหา การประเมิินผล และกระบวนการ
ประมููลผู้รั�้ บั เหมาด้้านต่่าง ๆ สำำ�หรัับขั้้น� ตอนการก่่อสร้้าง
การจัั ด หาวัั ตถุุดิ ิ บ อะไหล่่ และวัั ตถุุดิ ิ บ อื่่� น ๆ ใน
กระบวนการผลิิ ต รวมไปถึึ ง การประเมิิ น ผู้้ � จั ั ด หา
การจััดหายัังช่่วยสนัับสนุุนบริิษััทฯ ในการหาทางเลืือก
สำำ�รองสำำ�หรัับผู้้�จััดหา และวััตถุุดิิบต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารต้้นทุุน
3.3 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
ด้้วยความตระหนัักถึงึ ความสมดุุลของระบบนิิเวศวิิทยา
และผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คอนวููดจึึงได้้ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยการยึึดมั่่�นในการเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าสะอาด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หรืื อ Green Product มาโดยตลอด โดยการนำำ �
ความร้้อน น้ำำ�� และเศษตััด กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการ
การผลิิ ต ประกอบกัั บ การใช้้เทคโนโลยีี ชั้้ � นนำำ � จาก
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ที่่ใ� ช้้วััตถุุดิบิ ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด ทำำ�ให้้ชุุมชนรอบคอนวููดมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัันในอนาคต

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก จำำ�กััด
บริิษัทั อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก จำำ�กััด เป็็นผู้ผลิ
�้ ตผลิ
ิ ติ ภััณฑ์์คอนกรีีต
มวลเบาภายใต้้เครื่่�องหมาย “อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก” โรงงาน
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก มีีสามโรงงาน โรงงานหนึ่่�งและสอง
ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอค่่ายบางระจััน จัังหวััดสิิงห์์บุุรีีและโรงงานสาม
ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอเมืืองราชบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี ทั้้�งสองโรงงานนี้้�
สามารถผลิิ ตผลิ ิ ต ภัั ณ ฑ์์ ค อนกรีี ต มวลเบาแบบอบไอน้ำำ � �
(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่่�ผ่่านการรัับรองระบบ
บริิหารคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ทำำ�ให้้ผู้้� ใช้้
เชื่่� อ มั่่� น ในคุุณภาพของสิิ น ค้้า อีี กทั้้ � ง คอนกรีี ต มวลเบาเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คุุณประโยชน์์ที่่�เหมาะสมในการก่่อผนัังอาคารได้้
ทุุกประเภท ทั้้�งอาคารแนวสููง-แนวราบและอาคารขนาดใหญ่่-เล็็ก

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคุุณภาพ
สิินค้้าให้้ดีีขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�ได้้มุ่่ง� เน้้นการพััฒนาสิินค้้า
ในกลุ่่ม� สิินค้้าที่่�มีมูี ลู ค่่าเพิ่ม�่ เช่่น แผ่่นผนัังมวลเบาเสริิมเหล็็ก
และเสาเอ็็น-คานทัับหลัังสำำ�เร็็จรููป รวมถึึงการให้้บริิการ
คำำ�แนะนำำ�ในการออกแบบและติิดตั้้�งสิินค้้าร่่วมกัับทีีมงาน
ลููกค้้า เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าอิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก สามารถ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างดีีเยี่่ย� ม ทั้้�งในเรื่่อ� ง
ของรููปแบบความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็็วในการติิดตั้้�ง
ลดการใช้้แรงงานในการก่่อสร้้าง รวมถึึ ง การออกแบบ
แผ่่นผนัังตามขนาดการใช้้งานจริิง เพื่่�อลดการเกิิดขยะและ
ฝุ่่�นมลพิิษในบริิเวณโครงการก่่อสร้้าง เป็็นต้้น

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ภาพรวมของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ และการก่่อสร้้างภายใน
ประเทศเริ่่ม� มีีสัญ
ั ญาณการฟื้้�นตััว ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการลงทุุน
ของภาครััฐในโครงการก่่อสร้้างสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่
ส่ง่ ผลให้้ราคาอิิฐมวลเบามีีแนวโน้้มที่่ดี� ขึ้้ี น� ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ฯ ยัังคงมีี
การจัั ด การภายในด้้านการบริิ ห ารต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่� อ ง
เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันได้้ พร้้อมบริิหารการขายโดยเพิ่่�ม
สััดส่ว่ นการขายในพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามได้้เปรีียบทางด้้านโลจิิสติกส์
ิ ์
รัักษาฐานลููกค้้าโดยใช้้ช่่องทางการขายจากพัันธมิิตรที่่�ดีี
จากปููนซีีเมนต์์ นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังมุ่่ง� เน้้นการเพิ่ม�่ สััดส่่วน
การขายกลุ่่ม
� สิินค้้า ที่่�มีมู
ี ลู ค่่าเพิ่ม
�่ พร้้อมบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
รวมถึึงบริิการติิดตั้้�ง เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงในเรื่่�องการแข่่งขัันทาง
ด้้านราคาและเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดที่่�
ต้้องการความสะดวก ลดเวลาและเพิ่่�มผลิิตภาพในการ
ก่่อสร้้าง รวมถึึงการปรัับปรุุงผลกำำ�ไรให้้ดีีขึ้้น� ซึ่่�งในปีีนี้้สิ� นิ ค้้า
มููลค่่าเพิ่ม�่ ในกลุ่่ม� งานรััฐบาล โครงการขยายอาคารผู้�้โดยสาร
สนามบิินสุุวรรณภููมิิเฟสสอง ยัังคงเลืือกใช้้แผ่่นผนัังเสริิม
เหล็็กสำำ�เร็็จรููปของอิินทรีีซุุปเปอร์์บล๊๊อกอย่่างต่่อเนื่่�อง
กลุ่่�มงานอาคารสููงและอาคารขนาดกลางสำำ�หรัับโครงการ
ที่่�พักั อาศััยในเขตเมืือง ที่่�ให้้ความไว้้วางใจในการเลืือกใช้้ทั้้�ง
ในส่่วนสิินค้้าแผ่่นผนัังมวลเบาเสริิมเหล็็กพร้้อมบริิการ
ติิดตั้้�งเพื่่�อตอบโจทย์์ด้้านการลดการใช้้แรงงานและลดมลพิิษ
ฝุ่่�นและขยะในโครงการ รวมถึึงกลุ่่�มงานอาคารเชิิงพานิิชย์์
และอาคารสาธารณะ เช่่น โครงการโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
บางขุุนเทีียนในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร โครงการโรงพยาบาล
บางโพ โครงการอาคารสำำ�นัักงานต่่าง ๆ เป็็นต้้น

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
การจััดหาวััตถุุดิิบ วััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตได้้แก่่ ทราย
ซีีเมนต์์ ปููนขาว และสารกระจายฟองอากาศ โดยวััตถุุดิิบ
ที่่�สำำ�คััญเกืือบทั้้�งหมด ได้้แก่่ ทราย ซีีเมนต์์ และปููนขาว
สามารถจััดหาได้้ในประเทศ ส่ว่ นของสารกระจายฟองอากาศ
จะต้้องนำำ�เข้้ามาจากประเทศเยอรมนีีและสาธารณรััฐเช็็ก
การผลิิ ต โรงงานอิิ น ทรีี ซุุปเปอร์์ บ ล๊๊ อ กสามารถผลิิ ต
ผลิิตภััณฑ์์ คอนกรีีตมวลเบาแบบอบไอน้ำำ�� ที่่�ผ่่านการรัับรอง
ระบบบริิ ห ารคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015
รวมกำำ�ลัังการผลิิตทั้้ง� หมดจากสามโรงงานรวมปีีละประมาณ
7.2 ล้้านตารางเมตร ในปีีนี้้�ทางทีีมฝ่่ายผลิิตได้้ปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิตแผ่่นผนัังมวลเบาเสริิมเหล็็กให้้มีีประสิิทธิิภาพ
สููงยิ่่�งขึ้้�น
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
ในด้้านผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้มีีการ
จััดการให้้มีีขั้้�นตอนการนำำ�วััตถุุดิิบกลัับมาใช้้ใหม่่ ทั้้�ง
กระบวนการใช้้ซ้ำำ��และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ อีีกทั้้�ง
มีีการนำ�ำ วััตถุุดิบิ ทดแทนมาใช้้ ซึ่่�งมีีสัดั ส่่วนไม่่น้้อยกว่่า
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ร้้อยละ 40 ของวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตทั้้�งหมด ทำำ�ให้้
บริิษัทั ฯ เป็็นผู้ผลิ
�้ ตผลิ
ิ ติ ภััณฑ์์คอนกรีีตมวลเบารายเดีียว
ในประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรอง “ฉลากเขีียว” จาก
มูู ล นิิ ธิ ิ สถาบั ั น สิ่่� ง แวดล้้อมไทย สำำ � หรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
วััสดุุก่่อผนััง ที่่�ผ่่านเกณ์์ตามข้้อกำำ�หนด TGL-61-11
ในส่่วนของน้ำำ��จากกระบวนการผลิิตจะผ่่านการบำำ�บััด
ก่่อนปล่่อยออกสู่่�สาธารณะ และจากการดำำ�เนิินกิิจการ
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมายอย่่าง
เคร่่งครััด อีีกทั้้ง� ยัังจััดกิิจกรรมกัับชุุมชนรอบ ๆ โรงงาน
เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด
บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ให้้บริิการด้้านการจััดการของเสีียและ
การบริิการภาคอุุตสาหกรรมอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
จะเป็็นผู้้นำ� �ำ ในธุุรกิิจด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมในประเทศไทย โดยสนัับสนุุน
และเป็็นพัันธมิิตรด้้านความยั่่�งยืืน ส่่งมอบความสบายใจและ
ปกป้้องชื่่�อเสีียงให้้แก่่ลููกค้้า เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถในการ
ให้้บริิการจึึงได้้เข้้าทำำ�สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์และกิิจการบางส่่วน
ของธุุรกิิจทำำ�ความสะอาดอุุตสาหกรรมในปีี 2559 และ 2561
ทำำ�ให้้ปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ สามารถให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�งการบริิการ
จััดการของเสีียและการทำำ�ความสะอาดภาคอุุตสาหกรรมแบบ
ใช้้เคมีี (Chemical Cleaning) และแบบใช้้เครื่่� อ งจัั กร
(Mechanical Cleaning) รองรัับความต้้องการของลููกค้้าใน
หลากหลายอุุตสาหกรรม เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการของเสีียและ
การบริิการภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ให้้บริิการจััดการของเสีีย โดยมีีพื้้�นที่่�
การให้้บริิ การ ครอบคลุุมทั้้� ง ประเทศ และการบริิ การ
ภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานในกลุ่่ � ม อุุตสาหกรรม
สำำ�รวจ ขุุดเจาะน้ำำ�� มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
และโรงไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มีีโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิบิ ทดแทน
สองโรงงานตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดสระบุุรีีและจัังหวััดชลบุุรีี และ
บริิการภาคอุุตสาหกรรมในจัังหวััดระยอง บริิษััทฯ ได้้รัับ
การรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมมาตรฐาน ISO14001:2015
และระบบการจัั ด การอาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
มาตรฐาน OHSAS18001:2007
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รายงานประจำ�ปี 2562

บริิการของอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ประกอบด้้วย
1. บริิการด้้านการจััดการของเสีีย: อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ให้้
บริิการด้้านการจััดการกากอุุตสาหกรรม ครอบคลุุม
ภาคอุุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้้�งอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
และเคมีีภััณฑ์์ ยานยนต์์ ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค โดยมีีระบบการจััดการกากของเสีีย
ที่่� ค รบวงจร เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่การวิิ เ คราะห์์ กาก ของเสีี ย
เพื่่�อเลืือกวิิธีีการจััดการได้้อย่่างเหมาะสม ไปจนถึึง
กระบวนการขนส่่ง การปรัับสภาพกากของเสีีย และ
การกำำ�จััดกากของเสีียด้้วยกระบวนการเผาร่่วมใน
เตาปููนซีีเมนต์์
2. บริิการภาคอุุตสาหกรรม: อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ให้้บริิการ
หลัักเกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาดอุุตสาหกรรมและ
บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีความเชี่่�ยวชาญในงานทำำ�
ความสะอาดเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับกลุ่่ม� อุุตสาหกรรม
สำำ�รวจ ขุุดเจาะน้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ อุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า โดยสามารถให้้บริิการได้้ทั้้�ง
การทำำ�ความสะอาดโดยใช้้เคมีี (Chemical Cleaning)
และใช้้เครื่่อ� งจัักรในการทำำ�ความสะอาด (Mechanical
Cleaning) เช่่น การทำำ�ความสะอาดโดยใช้้เครื่่อ� งฉีีดน้ำำ��
แรงดัันสููง (Ultra-high pressure water jetting)
การขจััดการปนเปื้้�อน (Decontamination) การทำำ�
ความสะอาดแท็็งก์์ (Tank Cleaning) การเปลี่่�ยนถ่่าย
แคททาลิิสท์์ (Catalyst Handling) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ
สามารถให้้บริิการครอบคลุุมตั้้�งแต่่การดำำ�เนิินงาน
ทำำ�ความสะอาด ตลอดจนจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การทำำ�ความสะอาดได้้อย่่างถููกต้้องและยั่่�งยืืน

2. การตลาดและการแข่่งขััน
สำำ�หรัับบริิการด้้านการจััดการของเสีีย ลููกค้้าของอิินทรีี
อีีโคไซเคิิลเป็็นผู้้�ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ� เช่่น
อุุตสาหกรรมประกอบรถยนต์์ เหล็็ก สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
และอื่่�น ๆ ผู้้�ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมเหล่่านั้้�น ในฐานะ
ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดของเสีียได้้ไว้้วางใจให้้อิินทรีี อีีโคไซเคิิล เป็็น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้้� ให้้บริิการจััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยกระบวนการที่่�
ปลอดภััยเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปตามความต้้องการ
ของลููกค้้า และถููกต้้องตามกฎหมาย เป้้าหมายของบริิษััทฯ
คืือ การสร้้างความแตกต่่างให้้กัับลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสิ่่� ง แวดล้้อมในส่ ่ ว นของการแข่่งขัั น ทางการตลาด
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าที่่�ใส่่ ใจและให้้
ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
และลดการฝัังกลบ ดัังนั้้น� อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จึึงเป็็นพัันธมิิตร
กัับลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อส่่งมอบ “ความสบายใจ”
และความไว้้วางใจในด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจน
การปกป้้องชื่่�อเสีียงของลููกค้้า
ลููกค้้าหลัักในกลุ่่�มบริิการภาคอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ กลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมสำำ�รวจและขุุดเจาะน้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และโรงไฟฟ้้า ซึ่่�งใช้้บริิการทำำ�ความ
สะอาดเครื่่� อ งจัั กร และอุุปกรณ์์ ต่่า ง ๆ ตลอดอายุุการ
ดำำ�เนิินงาน ตั้้�งแต่่ช่่วงติิดตั้้�งก่่อนดำำ�เนิินการ ซ่่อมแซม
ระหว่่างดำำ�เนิินการ จนถึึงช่่วงรื้้�อถอนเมื่่�อเลิิกดำำ�เนิินการ
โดยเป้้าหมายของบริิษัทั ฯ คืือ การเป็็นผู้นำ�้ �ำ ด้้านการให้้บริิการ
ภาคอุุตสาหกรรมที่่�สามารถให้้บริิการได้้อย่่างหลากหลาย
ครอบคลุุมด้้วยทีีมงานที่่�มีีความชำำ�นาญและประสบการณ์์
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานด้้านความปลอดภััย
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้น� จากการ
ทำำ�ความสะอาดอย่่างยั่่�งยืืนและถููกต้้องตามกฎหมาย

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่ง� มั่่�นในการปรัับปรุุงกระบวนการจััดการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องตามแนวทางระบบมาตรฐานการ
จััดการด้้านคุุณภาพ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย โดยได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ ในปีี 2562 เพื่่�อ
เป็็นเครื่่อ� งยืืนยัันมาตรฐานการดำำ�เนิิน กิิจการอย่่างมืืออาชีีพ
โดยโรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงทดแทน จัังหวััดสระบุุรีี ได้้รัับรางวััล
โครงการยกระดัั บ ผู้ ้ � ปร ะกอบการบำำ � บัั ด และกำำ � จัั ด กาก
อุุตสาหกรรมระดัับสููงสุุด คืือ ระดัับเหรีียญทอง พลััส และ
จัังหวััดชลบุุรีี ได้้รัับรางวััล ระดัับเหรีียญทอง จากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ดำำ�เนิินงานตามแนวทางที่่�เป็็นมิิตร
กัั บ สิ่่� ง แวดล้้อมและควบคุุมการดำำ � เนิิ น งานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดย
ผ่่านการตรวจประเมิินและรัับรองรางวััลอุุตสาหกรรม
สีีเขีียว ระดัับ 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green Culture)
แสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็น
มิิ ตรต่่ อสิ่่� ง แวดล้้อม จนกลายเป็็ น ส่ ่ ว นหนึ่่� ง ของ
วัั ฒ นธรรมองค์์ กร นอกจากนี้้� ทั้้ � ง สองโรงเตรีี ย ม
เชื้้�อเพลิิงได้้รัับรางวััล CSR-DIW Continuous แสดง

ให้้เห็็นถึึงความรัับผิิด ชอบต่่อสัั งคมอย่่างต่่อเนื่่�อ ง
โดยมีีการพััฒนาชุุมชนและสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้มีีความรู้้�
ความเข้้าใจและใส่่ ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ให้้มีีการบริิหารจััดการขยะอย่่างถููกต้้อง ลดผลกระทบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักว่่าความรัับผิิดชอบของบริิษัทั ฯ
นอกเหนืื อ จากการจัั ด การของเสีี ย ให้้ถูู กต้้ องตาม
หลัักวิชิ าการแล้้ว ยัังรวมถึึงการปกป้้องชื่่อ� เสีียงของลููกค้้า
ด้้วย โดยในปีีนี้้�บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาไปสู่่�
การเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 5 ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุด

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด
บริิษัทั อิินทรีี ดิิจิติ อล จำำ�กััด เป็็นบริิษัทั ในกลุ่่ม� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2556 โดยให้้บริิการครบวงจรทางด้้าน
เทคโนโลยีีสารส นเทศและเทคโนโลยีีดิิจิิทั ัลแก่่กลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ทั้้�งภายในประเทศรวมถึึงต่่างประเทศ อาทิิ
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น บริิษััท สยาม ซิิตี้้�
ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา)
จำำ�กััด และบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ปััจจุุบันั บริิษัทั อิินทรีี ดิิจิติ อล จำำ�กััด ได้้กลายเป็็นสำำ�นัักงาน
ระดัับภููมิภา
ิ คที่่�เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจและให้้บริิการเสมืือน
เป็็นคู่่�คิิดให้้กัับบริิษััทต่่าง ๆ ของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึงคู่่�ค้้าในการนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานและความ
ปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศมาออกแบบและ
พััฒนาใช้้ในองค์์กร และการนำำ�การวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลเพื่่�อ
การตััดสิินใจอย่่างแม่่นยำำ� และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานผ่่านระบบการทำำ�งานอััตโนมััติิ เพื่่�อสร้้างความ
สามารถในการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุน เพื่่�อทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถสร้้างความแตกต่่างในด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้เกิิดความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรม
ปููนซีีเมนต์์และธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง

2. การตลาดและการแข่่งขััน
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการเป็็นพัันธมิิตรที่่�น่่าเชื่่�อถืือและไว้้วางใจ
ในการให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงเชื่่�อมต่่อกัับ
ลููกค้้าและคู่่�ค้้าเข้้าด้้วยกัันแบบเรีียลไทม์์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ได้้ทำำ�การออกแบบและพััฒนาระบบโดยบุุคลากรส่่วนใหญ่่
ของบริิษััทฯ ร่่วมกัับบริิษััทคู่่�ค้้าที่่�เป็็นเจ้้าของระบบและ
ผลิิตภััณฑ์์ซอฟต์์แวร์์นั้้น� ๆ โดยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทั้้�งหมดได้้ทำำ�การติิดตั้้�งอยู่่�ในระบบปฏิิบััติิการคลาวด์์ทั้้�งที่่�
เป็็นของส่่วนตััวและส่่วนรวม
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
		การให้้บริิการของบริิษััทฯ ไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ความมุ่่ง� หวัังของบริิษัทั ฯ คืือ การเพิ่่ม� ศัักยภาพและประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานรวมไปถึึงสร้้างความแตกต่่างและความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง และผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องด้้วยแนวทาง ดัังต่่อไปนี้้�

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ

1) เป็็นเลิิศในการให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ดููแลและให้้บริิการทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีี ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล อย่่างครบวงจรด้้วยคุุณภาพและ
มาตรฐานที่่�สููง

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

2)	สร้้างองค์์กรอััจฉริิยะที่่�มีีการขัับเคลื่่�อนจากภายใน
การนำำ�ระบบที่่�เป็็นการเชื่่�อมต่่อถึึงกัันทั้้�งหมดตั้้�งแต่่
ต้้นทางถึึงปลายทางมาให้้บริิการ เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์
ที่่ดี� ที่่ี สุุ� ดในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลและเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ
ให้้แก่่ผู้้� ใช้้บริิการ
3) เสริิมความเข้้มแข็็งของกลุ่่ม� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
บริิษัทั ฯ จะเสริิมสร้้างพลัังจากทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาของ
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วยกระบวนการทำำ�งานที่่�ดีที่่ี สุุ� ด
เพื่่�อการพััฒนาในอนาคตอย่่างยั่่�งยืืน
4) เป็็นศููนย์์กลางระดัับภููมิภา
ิ คทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การปรัับตััวและเสริิมสร้้างศัักยภาพของ
บุุคลากรและองค์์กร
5) เป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านเทคโนโลยีี เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งถึึง
องค์์ประกอบต่่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่�นำำ�มาใช้้งานเพื่่�อให้้เหมาะสมกัันมากที่่�สุุดกัับบริิษััท
ในกลุ่่�มและผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มความ
สามารถทางการแข่่งขัันและเพิ่ม�่ โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ
ให้้กัับผู้้� ใช้้บริิการ

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด ได้้ทำำ�การคััดเลืือกระบบซึ่่�ง
หมายรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ซอฟต์์แวร์์และฮาร์์ดแวร์์ โดยระบบ
ที่่�จะนำำ�มาออกแบบและพััฒนาใช้้งานในกลุ่่ม� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ทั้้�งหมดนั้้�นต้้องสามารถตอบโจทย์์ของความ
ต้้องการในอนาคตและรองรัับเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ได้้ บริิษััทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2562

- ไม่่มีี -

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2560
ปััจจุุบัันเป็็นองค์์กรการค้้าชั้้�นนำำ�ในภููมิิภาค บริิษััทฯ ทำำ�การค้้า
และส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์และเชื้้�อเพลิิง
แบบครบวงจรในภูู มิ ิ ภา คเอเชีี ย แปซิิ ฟิ ิ ก และภูู มิ ิ ภาคอื่่� น ๆ
ตามความต้้องการของตลาด เป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ คืือ
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยการขนส่่งวััตถุุดิิบทาง
ทะเลไม่่ว่่าจะเป็็นสิินค้้านำำ�เข้้าหรืือส่่งออก ในขณะเดีียวกััน
บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มการสร้้างรากฐานอัันมั่่�นคงทางธุุรกิิจกัับผู้้�ขาย
และลููกค้้าในภููมิิภาค

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษัทั ฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการตอบสนองความต้้องการ
ของลูู กค้้า และเพิ่่ � ม ประสิิ ท ธิิ ภาพการ ส่่ ง ออกของบริิ ษั ั ท
ปูู น ซีี เ มนต์์ น ครหลวง จำำ �กัั ด (มหาชน) เป็็ น อัั น ดัั บแรก
บริิษัทั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับ
ปููนซีีเมนต์์ เชื้้�อเพลิิง และจััดหาเรืือเพื่่�อการขนส่่งทางทะเล
เพื่่�อเพิ่่�มฐานธุุรกิิจที่่�มั่่�นคง ในปีี 2562 บริิษััทฯ ขยาย
ฐานลููกค้้าและโรงงานผู้้�ผลิิต รวมถึึงเปิิดช่่องทางการค้้ากัับ
บุุคคลภายนอกมากขึ้้�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ในทุุก ๆ ปีี บริิษััทฯ พบกัับการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งนำำ�มาด้้วย
ความท้้าทายและโอกาส ซึ่่�งเป็็นกุุญแจสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้บริิษัทั ฯ
เข้้าใจและปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว ขณะที่่�บริิษััทฯ รอบข้้าง
ในภููมิภา
ิ คมีีการปรับั เปลี่่�ยนเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
องค์์กร ความท้้าทายและโอกาสที่่�เข้้ามานั้้�นถููกผลัักดัันด้้วย
ปััญหาด้้านภููมิศิ าสตร์์การเมืือง อาทิิ สงครามการค้้าระหว่่าง
สหรััฐอเมริิกาและประเทศจีีน สถานการณ์์ตึึงเครีียดที่่�ทวีี
ความรุุนแรงขึ้้น� ในภููมิภา
ิ คตะวัันออกกลาง ความผัันผวนของ
อััตราการ แลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศ ทั้้�งหมดนี้้�ร่่วมสร้้าง
ให้้เกิิดความผกผัันขึ้้�นในภููมิิภาคโดยรอบ การปรัับตััวของ
ธุุรกิิจ จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง เพราะบริิษัทั ฯ ต้้องเดิินผ่่าน
เส้้นทางที่่�เต็็มไปด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลััน ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ จึึงมีีการขยายธุุรกิิจในวงกว้้างเพื่่�อไม่่ให้้พบความ
เสี่่�ยงมากมายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากบางประเทศหรืือบางปััจจััย

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
รููปแบบการค้้าของบริิษััทฯ ด้้านการซื้้�อและการขายของ
บริิษััทฯ นั้้�นผัันแปรตามการเปลี่่�ยนแปลงของอุุปสงค์์และ
อุุปทานในภููมิิภาค การเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือจึึงเป็็น
สิ่่�งจำำ�เป็็นในภาวะที่่�บริิษััทฯ จำำ�ต้้องประสบกัับความผัันผวน
ของธุุรกิิจตามที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและ
ดำำ�เนิินตามนโยบายของบริิษััทฯ อย่่างเข้้มงวด ปลายทาง
ของธุุรกิิจส่่งออกจึึงมีีการกระจายตััวในวงกว้้าง รวมถึึง
เครืือข่่ายของผู้้� ให้้บริิการและผู้้�ขายก็็มีีการขยายตััวมากขึ้้�น
เช่่นกััน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในปีีนี้้�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการค้้าวััตถุุดิิบ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ตะกรัันเตาถลุุงเหล็็ก (GBFS)
เถ้้าลอย (FLY ASH) และวััตถุุเหลืือใช้้อื่่�น ๆ
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
- ไม่่มีี -

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงในภููมิิภาค
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด
หลัังจากการซื้้�อกิิจการจากบริิษััท ซีีเม็็กซีีเมนต์์ บัังกลาเทศ
จำำ�กััด ในเดืือนพฤษภาคม 2559 ได้้มีีการจััดตั้้�ง บริิษััท สยาม
ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (SCCBD) ขึ้้�นในฐานะบริิษััท
ในกลุ่่ม
� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยมีีโรงงานบดปููนซีีเมนต์์
ที่่�มีีกำำ�ลัังการผลิิตขนาด 0.5 ล้้านตัันต่่อปีี

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ผสม Portland Composite Cement
(PCC) เป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(บัั ง กลาเทศ) จำำ � กัั ด โดยมีี สั ั ด ส่่ ว นถึึ ง ร้้อยละ 95 ของ
ยอดขายทั้้�งหมดต่่อปีี ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ผสมใช้้วััตถุุดิบิ
ที่่�เป็็นผงตะกรัันจากเตาหลอม หิินปููน และวััสดุุจำำ�พวก
ปอซโซลาน เช่่น เถ้้าลอย เพื่่�อเพิ่ม�่ ความแข็็งแกร่่งในระยะยาว
และลดสััดส่่วนการผสมของปููนเม็็ดลงเพื่่�อลดต้้นทุุนการ
ผลิิต รวมทั้้�งยัังลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากกระบวนการผลิิ ตด้้ วย การใช้้ปูู น ซีี เ มนต์์
ปอร์์ตแลนด์์ที่่มี� ส่ี ว่ นผสมของปููนเม็็ดในอััตราที่่สู� งู (ประมาณ
ร้้อยละ 95) ส่ว่ นมากจะจำำ�กััดอยู่่�เฉพาะในงานโครงการของ
รััฐบาลและงานก่่อสร้้างสาธารณููปโภคต่่าง ๆ
บริิษััทฯ ได้้พยายามที่่�จะส่่งออกปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
พอซโซลานิิก (Portland Pozzolanic Cement-PPC)
ไปยัังภาคตะวัันออกของอิินเดีีย ในการนี้้�บริิษััทฯ ได้้รัับ
ใบอนุุญาตในการส่ง่ ออกจากสำำ�นัักงานมาตรฐานอุุตสาหกรรม
ของประเทศอิินเดีีย (Bureau of Indian Standards-BIS)
และใบอนุุญาตอื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นจากหน่่วยงานภาครััฐต่่าง ๆ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้องของรัั ฐ บาลบัั ง กลาเทศ (Government of
Bangladesh-GoB)

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ปีี 2562 เป็็นปีีที่่บ� ริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด
ได้้ยกระดัั บ ขึ้้� น ไปอีี กขั้้ � น ในด้้านปริิ ม าณยอดขาย และ
การทำำ�ให้้ปููนอิินทรีีเป็็นสิินค้้าระดัับพรีีเมีียม ในขณะที่่�บริิษัทั ฯ
มีีความมั่่�นใจว่่าจะสามารถใช้้กำำ�ลัังการผลิิตที่่�มีีอยู่่� ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดด้้วยการสร้้างยอดขายที่่�สููงขึ้้�น แต่่บริิษััทฯ
ยัังคงต้้องปรัับโครงสร้้างของสััดส่่วนการขายผลิิตภััณฑ์์
ประเภทต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดผลกำำ�ไรที่่�ดีีขึ้้�น ผลของการ
ดำำ�เนิินการนี้้�ทำำ�ให้้ภาคการขายของบริิษััทฯ เติิบโตสููงกว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยของอุุตสาหกรรม ในขณะเดีียวกัันยัังเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่องค์์กรด้้วย บริิษััทฯ ยัังคงยึึดถืือแนวทางในการ
ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ที่่�มีีคุุณภาพดีีเยี่่�ยมให้้กัับ
ตลาดบัังกลาเทศ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยเสริิม
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สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับตราสิินค้้า โครงการต่่าง ๆ ที่่�มีี
แนวคิิดที่่�สร้้างสรรค์์และช่่วยเสริิมสร้้างความจงรัักภัักดีีต่่อ
ตราสิินค้้าในตลาดที่่�ดำ�ำ เนิินการผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ของคู่่�ค้้า รวมทั้้�งงานกิิจกรรมทางด้้านการตลาดกัับกลุ่่ม
� ที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ เช่่น วิิศวกรและช่่างปููน
ที่่�มีีการดำำ�เนิินการอย่่างมุ่่�งเน้้นและเฉพาะเจาะจงไปที่่�กลุ่่�ม
เป้้าหมายได้้ช่่วยเสริิมสร้้างให้้อิินทรีีเป็็นตราผลิิตภััณฑ์์ที่่�
แข็็งแกร่่งและดีีเยี่่�ยมในตลาดปููนซีีเมนต์์ของบัังกลาเทศ
การขยายกำำ�ลัังการผลิิตในช่่วงปลายปีี 2561 และตลอดปีี
2562 ของคู่่�แข่่งที่่�สำำ�คััญหลายราย ตลอดจนการเข้้ามาใน
ตลาดของผู้้�ผลิิตรายใหม่่ Bengal Cement ได้้ทำำ�ให้้การ
แข่่งขัันในตลาดทวีีความเข้้มข้้นมากขึ้้�นไปถึึงระดัับที่่�สูงู มาก
ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้ราคาปููนซีีเมนต์์ ในตลาดทรุุดต่ำำ��ลง บีีบคั้้�นให้้
ผลต่่างกำำ�ไรของผู้ผลิ
�้ ติ เหลืือเพีียงเล็็กน้้อย ผู้ผลิ
�้ ติ ปููนซีีเมนต์์
รายใหญ่่หลายรายซึ่่ง� เป็็นผู้ปร
�้ ะกอบการที่่�มีธุุรกิ
ี จิ ในเครืือข่่าย
มากมายได้้สร้้างความกดดัันในการแข่่งขัันอย่่างรุุนแรงอยู่่�
ตลอดเวลากัับคู่่แ� ข่่งที่่�เป็็นบริิษัทั ข้้ามชาติิ ด้้วยความได้้เปรีียบ
ของธุุรกิิจที่่มี
� ขี นาดใหญ่่กว่่า จึึงทำำ�ให้้ส่ว่ นแบ่่งทางการตลาด
ของบริิษัทั ข้้ามชาติิต่่าง ๆ ลดลงเหลืือเพีียงไม่่ถึึงร้้อยละ 20
ในปัั จจุุบั ั น ผู้้ � ผลิ ิ ต ปูู น ซีี เ มนต์์ รา ยใหญ่่สิิ บ อัั น ดัั บ แรกใน
บัังกลาเทศเป็็นบริิษััทท้้องถิ่่�นเจ็็ดราย และอีีกสามรายเป็็น
บริิษััทข้้ามชาติิ
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ของบัังกลาเทศมีีขนาดประมาณ
34 ล้้านตัันต่่อปีี โดยมีีอััตราการเจริิญเติิบโตอยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 10 ต่่อปีี ในช่่วงสิิบปีีที่่�ผ่่านมา มีีค่่าเฉลี่่�ยการใช้้
ปููนซีีเมนต์์อยู่่�ที่่ปร
� ะมาณ 200 กิิโลกรััมต่่อคนต่่อปีี ซึ่่�งถืือว่่า
ยัังต่ำำ��มากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านในแถบ
เอเชีียใต้้ แสดงให้้เห็็นถึึงโอกาสในการเติิบโตได้้ในอนาคต
ว่่าประเทศนี้้�ยังั แสดงให้้เห็็นถึึงความก้้าวหน้้าอย่่างมากมาย
ของโครงการสาธารณููปโภคต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น
สะพาน Padma รถไฟในเขตเมืืองหลวง และทางด่่วนยกระดัับ
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในลููกค้้าของอิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศ บริิษััทฯ
ได้้วางแผนที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในการเจริิญเติิบโตครั้้ง� สำำ�คััญนี้้�ด้้วย
การขยายกำำ�ลัังการผลิิตจาก 0.5 ล้้านตััน เป็็น 1.3 ล้้านตัันต่่อปีี
ภายในปีี 2563

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
โรงงานขนาด 13 เอเคอร์์ของอิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศ
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่� Narayanganj ซึ่่�งห่่างไปทางใต้้ของกรุุงดากา
34 กิิโลเมตร ใช้้วััตถุุดิิบทั้้�งหมดยกเว้้นเถ้้าลอย (PFA)
ที่่�ดำ�ำ เนิินการจััดหาผ่่านทางบริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง
จำำ�กััด ประเทศไทย โดยสำำ�หรัับเถ้้าลอยได้้จััดหามาจาก
ประเทศอิินเดีีย สิินค้้าที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมดจะถููกจััดส่่งไปยััง
ลููกค้้าโดยทางถนนและทางน้ำำ�� ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 73 และ 27
ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาจากการปรัับขึ้้�นของราคาปููนเม็็ด
และวััตถุุดิิบอื่่�น ๆ อิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศจึึงได้้ริิเริ่่�มนำำ�
แนวคิิดทางด้้านการจััดซื้้�อจััดหาที่่�ชาญฉลาดมาดำำ�เนิินการ
เพื่่�อพััฒนาแหล่่งวััตถุุดิบิ ที่่�มีคี วามสำำ�คััญใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ร่่วมกัับความเชี่่�ยวชาญในการสรรหาเพื่่�อให้้ได้้วััตถุุดิิบที่่�มีี
คุุณภาพในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ของทางบริิษััท สยาม
ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด ให้้ความ
เคารพและปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายของประเทศและนโยบาย
ของบริิษััทฯ ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สุุขอนามััย และ
ความปลอดภััย โดยยึึดมั่่�นในเงื่่อ� นไขของการทำำ�ให้้เกิิด
อัันตรายต่่อคนและสิ่่�งแวดล้้อมต้้องเป็็นศููนย์์ และ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ ให้้เกิิดขึ้้น� ภายในชุุมชน
บริิษัทั ฯ ได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บั ชุุมชนผ่่านโครงการ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ เช่่น การจััดค่่ายสาธารณสุุข
และแจกยาให้้กัั บ ชุุมชนโดยไม่่คิิ ด ค่่าใช้้จ่่าย และ
การอำำ � นวยความสะดวกในการจัั ด หาอุุปกรณ์์ ผลิ ิ ต
น้ำำ��ดื่่�มที่่�สะอาดให้้กัับชุุมชน

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด เป็็นบริิษััทปููนซีีเมนต์์
ชั้้�นนำำ�ของศรีีลัังกาและเป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ตรา Sanstha ซึ่่�ง
นำำ�ไปใช้้ในการก่่อสร้้างบ้้านพัักที่่�อยู่่�อาศััยกว่่าหนึ่่�งในสามของ
ประเทศ และมีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดมากที่่�สุุด คืือ ร้้อยละ 33
หรืือประมาณร้้อยละ 75 จากรายได้้ของบริิษััทฯ ทั้้�งหมดซึ่่�งได้้
มาจากตลาดค้้าปลีีก โดยในปีี 2562 ตลาดปููนถุุงได้้ถดถอยลง
ไปกว่่าร้้อยละ 1.3 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุ
ส่่วนใหญ่่มาจากความต้้องการใช้้ที่่�ลดลงซึ่่�งเป็็นผลกระทบ
มาจากฤดููฝนที่่�ไม่่เป็็นไปตามฤดููกาลและมีีปริิมาณฝนมากเกิิน
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ความคาดหมาย อุุบััติิภััยฉุุกเฉิินระดัับชาติิ รวมทั้้�งสถานการณ์์
ทางเศรษกิิฐและการเมืืองที่่�ไม่่แน่่นอนของประเทศทำำ�ให้้เกิิดผล
กระทบในทางลบต่่อความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ ให้้ลดต่ำำ��ลง
ในขณะที่่� ต ลาดปูู น ผงในปีี 2562 ได้้ลดลงร้้อยละ 8.9
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว ซึ่่�งเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับ
ความล่่าช้้าที่่�เกิิดขึ้้�นกัับโครงการก่่อสร้้างสาธารณููปโภคต่่าง ๆ
ของตลาดศรีีลัังกา ในส่่วนของธุุรกิิจการค้้าระหว่่างปููนอิินทรีี
กัับลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการยัังคงมีีผลประกอบการที่่�ดีีกว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยของตลาดโดยรวม ซึ่่�งยัังประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�
ยอดขายเพิ่ม�่ ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องกัับลููกค้้า โดยเฉพาะที่่�เป็็นรายหลััก
ด้้วยการเสริิมสร้้างคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น
ยอดขายปููนซีีเมนต์์โดยรวมของอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา ถดถอย
ลงไปประมาณร้้อยละ 9 ในปีี 2562 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่แ� ล้้ว
โดยรวมแล้้วตลาดปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมดของศรีีลัังกาคาดว่่าจะมีี
การเจริิญเติิบโตอยู่่�ที่่�เพีียงร้้อยละ 5 ในขณะที่่�ทางบริิษััทฯ
คาดหวัังให้้ยอดขายมีีปริิมาณการขยายตััวอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 10 ในปีี
2563 อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา มีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อน
ภาษีีเงิินได้้ ดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA) ดีีขึ้้�นมาร้้อยละ 14 ในปีี 2562
อยู่่�ที่่� 3.5 พัันล้้านรููปีีศรีีลัังกาเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2561
ในปีี 2562 ธุุรกิิจของอิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกา มุ่่ง� เน้้นไปที่่�กลยุุทธ์์
ในการเป็็นผู้้� ให้้บริิการครบวงจรที่่�สามารถสนองตอบทุุกความ
ต้้องการรวมทั้้�งการบริิหารจััดการกากของเสีียแบบไม่่ใช้้เตาเผา
และการจััดเตรีียมสถานที่่�สำำ�หรัับดำำ�เนิินการกู้้�คืืนวััสดุุที่่�ยัังมีี
คุุณค่่าต่่าง ๆ ที่่� ป ะปนมากัั บ กากของเสีี ย ของลูู กค้้าอิ ิ น ทรีี
อีีโคไซเคิิล ลัังกา ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทข้้ามชาติิชั้้�นนำำ�แห่่งหนึ่่�ง
เพื่่�อจััดตั้้�งหน่่วยงานและสถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการกู้้�คืืนทรััพยากร
จากกากของเสีียแห่่งแรกของประเทศเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ตามหลัักการทางธุุรกิิจของการจััดการเศรษกิิฐแบบหมุุนเวีียน
อิินทรีีซีเี มนต์์ ลัังกา ผลิิตปููนซีีเมนต์์ ได้้ 3.5 ล้้านตัันต่่อปีี บริิษัทั ฯ
ได้้ปรัับขยายกำำ�ลัังการผลิิตเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�ด้้วยการสร้้างโรงบด
ปููนซีีเมนต์์แห่่งใหม่่ที่่�มีกำี �ำ ลัังการผลิิตขนาด 0.4 ล้้านตัันต่่อปีีขึ้้น� ที่่�
Galle และได้้จััดสร้้างหน่่วยผลิิตอิินทรีีคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููปขึ้้�นที่่�
เขต Peliyagoda ด้้วย นอกจากนี้้� อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา ยัังมีี
สถานีีคลัังสิินค้้าเพื่่� อรองรัั บปูู น ซีี เ มนต์์ นำ ำ �เข้้าขนาดความจุุ
800,000 เมตริิกตัันต่่อปีีที่่�กรุุงโคลััมโบอีีกด้้วย

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
อิินทรีีซีเี มนต์์ ลัังกา มีีความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องในการลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านกลยุุทธ์์ด้้านการมุ่่�งเน้้นไปที่่�
กระบวนการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และการใช้้
เทคโนโลยีีที่่�มีีความก้้าวหน้้าร่่วมกัับความเชี่่�ยวชาญที่่�มีีอยู่่�
ในการลดปริิมาณการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในกระบวนการผลิิตของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้
เริ่่�มส่่งผลที่่�น่่าพึึงพอใจขึ้้�นมาแล้้ว

บริิษััทฯ ยัังคงให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้งาน
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ผสมที่่�มีีคุุณภาพชั้้�นเยี่่�ยม ซึ่่�ง
ต้้องให้้ความใส่่ ใจต่่อเงื่่�อนไขของตลาดที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนไป
ตลอดจนความมุ่่ง� หวัังที่่�จะปรัับปรุุงให้้ผลิิตภััณฑ์์ของอิินทรีี
ซีีเมนต์์ ลัังกา มีีความยั่่�งยืืนและลดร่่องรอยที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
ผลกระทบขึ้้�นในอนาคต เราเป็็นผู้นำ�้ �ำ ของปููนซีีเมนต์์ผสมที่่�มีี
ตะกรัันเหล็็กเป็็นตััวแปรในส่่วนผสมหลายรููปแบบ ซึ่่�งถืือ
เป็็นสุุดยอดของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดจากการวิิจัยั นานหลายปีีที่่�
รวมเอาความเชี่่�ยวชาญของท้้องถิ่่�นกัับความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีีระดัับโลก เพื่่�อพััฒนาให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์
สีี เ ขีี ย วที่่� เ ป็็ น มิิ ตรต่่ อสิ่่� ง แวดล้้อม กลุ่่ � ม ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ผสมแบบใหม่่นี้้�ผลิิตขึ้้�นมาจากผลิิตภััณฑ์์ร่่วมที่่�
เกิิดขึ้้น� จากกระบวนการทางอุุตสาหกรรม และได้้ถููกออกแบบ
ให้้ช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการปฏิิบััติิที่่�เป็็น
เลิิศสำำ�หรัับการก่่อสร้้างที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�น
ทั่่�วประเทศ ปููนซีีเมนต์์ผสมตะกรัันเหล็็กประเภทต่่าง ๆ
ถููกผลิตขึ้้
ิ น� มาให้้เหมาะสำำ�หรัับงานก่่อสร้้างในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร
ตามแนวชายฝั่่�งทะเล ถนน แพ และงานฐานราก รวมทั้้�งงาน
สาธารณููปโภคขนาดใหญ่่เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้เกิิดความคงทน
และได้้รัับผลงานที่่�ยั่่�งยืืนจากงานก่่อสร้้างต่่าง ๆ

2. การตลาดและการแข่่งขััน
อิินทรีีซีเี มนต์์ ลัังกา ประสบความสำำ�เร็็จในการโน้้มน้้าวให้้มีี
การปรัับเปลี่่�ยนมาตรฐานภายในประเทศเพื่่�อให้้สามารถ
ปรัับเพิ่ม�่ ราคาขายได้้อีีกร้้อยละ 5 สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์
ผสมของบริิษััทฯ
ในธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
และบริิษััท โตเกีียว ซีีเมนต์์ จำำ�กััด ยัังคงมีีส่่วนแบ่่งทางการ
ตลาดอยู่่�ที่่ปร
� ะมาณร้้อยละ 65 ในขณะที่่� Ultratech Singha
Cement (Penna Cement India) และผู้นำ�้ �ำ เข้้าปููนซีีเมนต์์ถุุง
รายอื่่�น ๆ มีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดรวมกัันอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 35
ในส่ว่ นที่่เ� หลืือทำำ�ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่มี� การ
ี แข่่งขัันที่่สู� งู มาก
ในตลาดปููนซีีเมนต์์ของศรีีลังั กา ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นปููนซีีเมนต์์ถุุง
นำำ�เข้้าที่่�มีคุุี ณภาพต่ำำ�� และราคาถููกยังั ได้้ทำำ�ลายและกิินตลาด
ในส่่ ว นของปูู น ซีี เ มนต์์ ร ะดัั บ พรีี เ มีี ย มลงด้้วย ดัั ง นั้้� น
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา จึึงมีีแผนงานที่่�จะขยายส่่วนแบ่่งทาง
การตลาดเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 33 เป็็นร้้อยละ 36 ให้้ได้้
ภายในปีี 2563
การรุุกตลาดเข้้าไปในธุุรกิิจคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป
การรุุกเข้้าไปในตลาดคอนกรีีตชนิิดพิิเศษโดยผ่่านทางธุุรกิิจ
คอนกรีีตผสมเสร็็จของบริิษัทั ฯ ด้้วยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
คอนกรีีตที่่สา
� มารถควบคุุมอุุณหภููมิไิ ด้้ ซึ่่�งส่ว่ นใหญ่่จะเหมาะ
สำำ�หรัับงานเสาเข็็ม งานเสาโครงสร้้าง รวมทั้้�งการเสาะ
แสวงหาโครงการก่่อสร้้างต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ของหน่่วยผลิิต
ที่่�สามารถให้้บริิการได้้ ช่่วยให้้หน่่วยผลิิตที่่�ตั้้�งขึ้้�นมาใหม่่
ประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ยอดผลิิตคอนกรีีตผสมเสร็็จ
ได้้ปริิมาณมากถึึง 46,000 ลููกบาศก์์เมตร

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
ในส่่วนของห่่วงโซ่่อุุปทานและการจััดส่่งยัังคงมุ่่�งเน้้นไปที่่�
การปฏิิบัติั งิ านที่่�มีคี วามคล่่องตััวและรวดเร็็ว บริิษัทั ฯ ได้้จััด
ตั้้�งศููนย์์การจัดั ส่่งเร่่งด่่วน (Express Logistics Centers - ELC)
อีีกสามแห่่งในปีีนี้้ที่่� � Kadawatha Piliyandala และ Nuwara
Eliya เพื่่�อเชื่่�อมต่่อพื้้�นที่่�บริิเวณส่่วนกลางกัับเครืือข่่ายทาง
หลวงของจัังหวััดทางภาคตะวัันตกของศรีีลังั กา ด้้วยบริิการ
ของศููนย์์การจััดส่่งเร่่งด่่วนนี้้� อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา มุ่่�งหวััง
ที่่�จะนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ปูนู ซีีเมนต์์ของบริิษัทั ฯ ให้้ไปใกล้้กัับ
ตลาดปลายทางของลููกค้้ามากที่่�สุุด และลดรอบของเวลา
การจััดส่่งให้้น้้อยที่่�สุุดเพื่่�อให้้ตััวแทนจำำ�หน่่ายและลููกค้้า
ของเราปรัับปรุุงการกระจายสิินค้้าให้้ไปถึึงผู้้� ใช้้ได้้ดีีขึ้้�น
กองเรืือขนส่่งได้้ถููกปรัับปรุุงให้้มีีเรืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น มีีการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ในการติิดตามเรืือ
ที่่�อยู่่�ในเส้้นทางเดิินเรืือเพื่่�อให้้มั่่�นใจในประสิิทธิิภาพสููงสุุด
นอกจากนี้้� ยัังมีีการปรับั ปรุุงระบบการขนส่ง่ ระหว่่างเรืือสู่่�เรืือ
ที่่�ใช้้ในการจััดส่่งปููนเม็็ดจาก Trincomalee ไปยัังโรงงาน
ปููนซีีเมนต์์ Ruhunu ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อลด
ความจำำ�เป็็นในการขนส่่งทางถนน ในการนี้้�ได้้มีีการเปิิดใช้้
งานท่่าทอดสมอนอกชายฝั่่�ง Galle เพื่่�อดำำ�เนิินการขนส่่ง
สิินค้้าระหว่่างเรืือใหญ่่กัับเรืือโป๊๊ะ เป็็นที่่�คาดหมายว่่าความ
พยายามในการปรัับปรุุงการทำำ�งานทั้้�งหมดนี้้�จะช่่วยลด
ค่่าใช้้จ่่ายโดยรวมของอิินทรีีซีเี มนต์์ ลัังกา ได้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ
ตลอดจนช่่วยลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในระยะที่่�สองที่่�กำำ�หนดไว้้ในอนาคต ในขณะเดีียวกัันยัังลด
อุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนอีีกด้้วย
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
ด้้วยธรรมชาติิทางธุุรกิิจของอิินทรีีซีเี มนต์์ ลัังกา ที่่�ต้้อง
พึ่่�งพาทรััพยากรธรรมชาติิ และการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ภููมิอิ ากาศจะมีีผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
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ลููกค้้าและระบบห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�ง
ในทางกลัับกัันจะมีีผลต่่อความสามารถในการทำำ�งาน
ตามแผนกลยุุทธ์์ที่่ว� างไว้้ และในท้้ายที่่�สุุดจะกระทบต่่อ
ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษัทั ฯ ในปััจจุุบันั นี้้�
อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา ได้้ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงที่่�ร่่วมดำำ�เนิินงาน เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมาย
ของการลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และ
รููปแบบการดำำ�เนิินการที่่�จะลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้น้้อยที่่�สุุด
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา ต้้องพึ่่�งพา
ทรััพยากรธรรมชาติิอยู่่ต� ลอดเวลา ดัังนั้้น� การเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศจึึงถููกมองว่่ามีีผลกระทบอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ ซึ่่�งในทางกลัับกัันจะมีีผลกระทบต่่อผลการ
ดำำ�เนิินงานโดยรวมและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
เช่่น มาตรการที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพต่่าง ๆ ได้้ถููกนำ�ำ มาปฏิิบัติั ิ
ด้้วยการกำำ�หนดให้้มีีคณะทำำ�งานเรื่่อ� งสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็น
มืืออาชีีพมาดููแลโรงงานผลิิตที่่�ตั้้�งอยู่่� ในแต่่ละพื้้�นที่่�
โดยทำำ�การตรวจสอบและรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
เปรีียบเทีียบกัับตััวชี้้�วััดหลััก ๆ ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้�ยัังต้้องมีีการขอใบอนุุญาตเพิ่่�มเติิมจาก
หน่่วยงานภาครััฐ เช่่น สถาบัันป้้องกัันสิ่่�งแวดล้้อมทาง
ทะเล (Marine Environment Protection Authority
- MEPA) องค์์กรวิจัิ ยั ด้้านการก่่อสร้้างแห่่งชาติิ (National
Building Research Organization - NBRO) และอีีก
สองถึึงสามหน่่วยงานก่่อนที่่�จะเริ่่�มขบวนการทำำ�งาน
ของโรงงานปููนอิินทรีีทุุกแห่่ง

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
หลัังจากก่่อตั้้�งบริิษััทมาในปีี 2537 บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด ได้้กลายเป็็นหนึ่่ง� ในบริิษัทั ผู้ผลิ
�้ ติ ปููนซีีเมนต์์และ
บริิหารจััดการกากของเสีียชั้้น� นำำ�ในภาคใต้้ของเวีียดนาม บริิษัทั ฯ
มีีความภาคภููมิิใจเป็็นอย่่างมากที่่�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ได้้ถููก
นำำ�มาใช้้ในโครงการก่่อสร้้างอาคารและงานสาธารณููปโภคต่่าง ๆ
ที่่�มีีความโดดเด่่นหลายโครงการ เช่่นเดีียวกัับโครงการพััฒนา
บ้้านพัักอาศััยและอาคารด้้านพานิิชยกรรมอีีกนัับไม่่ถ้้วนในทั่่�ว
ทั้้� ง ภาคใต้้ของเวีี ย ดนาม ช่่วยให้้เกิิ ด การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อิินทรีีซีีเมนต์์ เวีียดนาม มีีพนัักงานกว่่า 1,100 คน โดยทำำ�งาน
กระจายอยู่่�ในโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ห้้าแห่่ง โดยมีีกำ�ำ ลัังการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์รวมทั้้�งสิ้้�น 6.1 ล้้านตััน สามารถตอบสนองความ
ต้้องการได้้เกืือบร้้อยละ 9 ของตลาดปููนซีีเมนต์์ทั้้�งหมดใน
เวีียดนามที่่�คาดว่่ามีีมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 70 ล้้านตัันต่่อปีี

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการดั้้�งเดิิมของบริิษััทฯ
ปููนซีีเมนต์์อิินทรีี (INSEE Cement)
บริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์หลากหลายชนิิด
ซึ่่�งรวมทั้้�งปููนซีีเมนต์์ที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับบ้้านพัักอาศััยทั่่�วไป สำำ�หรัับ
งานอุุตสาหกรรมและโครงการสาธารณููปโภคต่่าง ๆ ด้้วย
ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� คุุี ณภาพและบริิการที่่ใ� ส่่ใจทำำ�ให้้อิินทรีีซีเี มนต์์
เวีียดนาม มีีความภาคภููมิิใจและทำำ�ให้้ลููกค้้าของบริิษััทฯ มีี
ความมั่่�นใจในการเลืือกพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง
สำำ�หรัับตลาดอุุตสาหกรรม บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�เสนอการตอบสนอง
ทุุกความต้้องการด้้วยผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ประเภทต่่าง ๆ
เช่่น การหล่่อสำำ�เร็็จรููป การใช้้งานคอนกรีีตประเภทต่่าง ๆ
และในบางโครงการสาธารณููปโภคที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
เฉพาะกิิจ
ในปีี 2562 อิินทรีีซีีเมนต์์ เวีียดนาม ได้้ขยายตััวไปในตลาด
ปููนซีีเมนต์์ถุุงในหลายภููมิภา
ิ คโดยได้้จััดจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ถุุง
ไปยัังตลาดทางภาคตะวัันออกเฉีียงใต้้ ส่ว่ นหนึ่่�งของกลยุุทธ์์
บริิษััทฯ ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ จึึงได้้ออกผลิิตภััณฑ์์ ลาวิิลล่่า เอ็็กซ์์ตร้้า (Lavilla
Xtra) โดยเป็็นปููนซีีเมนต์์คอมโพสิิต (CC40) รุ่่�นแรก
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล (INSEE Ecocycle)
บริิษััทฯ ได้้ให้้บริิการและความมั่่�นใจกัับลููกค้้ามากว่่า 15 ปีี
ด้้วยการนำำ�เสนอนวััตกรรมการบริิการเพื่่�อตอบสนองทุุก
ความต้้องการของลููกค้้าในการบริิหารจััดการกากของเสีีย
อุุตสาหกรรมและไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม โดยการเผาร่่วมใน
เตาเผาปููนซีีเมนต์์ (Co-processing) ซึ่่�งเป็็นกรรมวิิธีีในการ
กำำ�จััดกากของเสีียอย่่างครบถ้้วนและยั่่�งยืืนที่่�สุุด โดยไม่่มีี
กากของเสีียเหลืือออกมาที่่�จะต้้องทำำ�การฝัังกลบและยัังช่่วย
ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์อีีกด้้วย

ดรายมิิกซ์์ (Drymix)
ดรายมิิกซ์์ ได้้ประสบความสำำ�เร็็จในการแนะนำำ�เข้้าสู่่�ตลาด
เวีียดนามในปีี 2561 ในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์
สำำ � หรัั บ งานตกแต่่งแบบครบชุุดให้้กัั บ ลูู กค้้า ดรายมิิ กซ์ ์
เวีียดนามได้้เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์สามรายการในปีี 2562 คืือ
อิินทรีี วอลล์์ สปีีด (INSEE Wall Speed) อิินทรีี ไทล์์ฟิิกส์์
พลััส (INSEE TileFix Plus) ในเดืือนมีีนาคม และอิินทรีี ไทล์์
เกร๊๊า นาโน (INSEE Tile Grout NANO) ในเดืือนมิิถุุนายน
นอกจากนี้้� การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ไทล์์เกร๊๊ารุ่ ่�นใหม่่กำำ�ลััง
ก้้าวหน้้าไปเรื่่�อย ๆ เพื่่�อที่่�จะกระจายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ของ
เวีียดนามออกไปให้้มากขึ้้�นในปีีนี้้� ตลาดของดรายมิิกซ์์ ได้้
ขยายตััวออกไปนอกเขตพื้้�นที่่� 9 เมืืองหลัักทางตะวัันออก
พื้้�นที่่�แม่่น้ำำ��โขงทางตอนใต้้ของเวีียดนาม และนครโฮจิิมิินห์์

2. การตลาดและการแข่่งขััน
ตลาดปููนซีีเมนต์์เวีียดนามได้้ประสบกัับการเจริิญเติิบโต
ในระดัับปานกลางที่่�ร้้อยละ 1 ในปีี 2562 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ปีีที่่�แล้้ว โดยมีีสาเหตุุส่่วนใหญ่่มาจากการระงัับการออก
ใบอนุุญาตก่่อสร้้างชั่่�วคราวในนครโฮจิิมิินห์์ ซึ่่�งมีีสััดส่่วน
การใช้้ปููนซีีเมนต์์มากกว่่าร้้อยละ 30 ตลาดอื่่�น ๆ สำำ�หรัับ
ทางตอนใต้้ของเวีียดนามยัังคงมีีการเจริิญเติิบโตอย่่าง
เข้้มแข็็งจากร้้อยละ 3 เป็็นร้้อยละ 4 อุุตสาหกรรมการก่่อสร้้าง
ของเวีียดนามได้้รัับแรงหนุุนจากจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น แนวโน้้มการขยายตััวของสัังคมเมืือง และการลงทุุน
โดยตรงจากต่่างประเทศอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ในการช่่วยผลัักดัันความต้้องการด้้านอุุตสาหกรรมและ
โครงสร้้างสาธารณููปโภคพื้้�นฐานต่่าง ๆ
ในขณะเดีียวกััน ประชาชนทั่่�วไปให้้ความนิิยมต่่อวััสดุุก่่อสร้้าง
ที่่�มีคี วามคงทนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ
หลัังจากเวีียดนามมีีความเสี่่�ยงต่่อการได้้รัับผลกระทบใน
เชิิงลบจากสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
การจััดซื้้�อจััดหาอย่่างชาญฉลาด
ในปีี 2562 ฝ่่ายจััดซื้้�อจััดหาได้้มีีโครงสร้้างองค์์กรใหม่่ซึ่่�ง
ให้้ความใส่่ใจต่่อการบริิหารจััดการหมวดหมู่่�และการจััดซื้้�อ
จััดหาอย่่างเป็็นเลิิศ ที่่�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่ามีีการใช้้กลยุุทธ์์
ที่่�สอดคล้้องกัันในระยะ 1-5 ปีี สำำ�หรัับการใช้้ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการต่่าง ๆ ที่่�ให้้คุุณค่่าสููงสุุดโดยที่่�มีต้้ี นทุุนที่่�ท้้าทายความ
สามารถอย่่างต่่อเนื่่�อง
การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การเข้้าสู่่�การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การลดผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อย
ที่่�สุุดและเสริิมสร้้างผลกระทบเชิิงบวกในส่่วนที่่�เป็็นไปได้้
ในขณะเดีียวกััน ต้้องสามารถปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานไป
พร้้อมกัันด้้วย อิินทรีีซีีเมนต์์ เวีียดนาม จะพิิจารณาประเด็็น
เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเสมอเมื่่�อต้้องออกแบบขั้้�นตอนการ
ทำำ�งานของบริิษััทฯ และทำำ�ให้้กระบวนการเหล่่านี้้�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากที่่�สุุด บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนในถุุงกรองฝุ่่�น
เพื่่�อลดการกระจายของฝุ่่น� ลงเหลืือประมาณ 14.5 มิิลลิิกรัมั
ต่่อลููกบาศก์์เมตร ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าข้้อกำำ�หนดตามกฏหมายของ
เวีียดนามซึ่่�งอยู่่�ที่่� 100 มิิลลิิกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร มากพอ
สมควร
การใช้้หม้้อบดปููนซีีเมนต์์แนวตั้้�งเพื่่�อลดการใช้้พลัังงานลง
ประมาณร้้อยละ 20 และโรงผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานความ
ร้้อนเหลืือใช้้ของเตาเผาปููนซีีเมนต์์ ที่่�สามารถผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าได้้ร้้อยละ 25 ของความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าของโรงงาน
ทั้้�งหมดนี้้�ช่่วยลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ลงทางอ้้อมได้้ประมาณ 25,000 ตัันต่่อปีี ตลอดจนทำำ�การ
ผลิิตโดยเผาปููนซีีเมนต์์ร่่วมกัับกากของเสีียที่่�ให้้พลัังงาน
ความร้้อนในปริิมาณมากกว่่า 1.2 ล้้านตััน ซึ่่ง� โดยปกติิจะต้้อง
นำำ�ไปกำำ�จััดโดยการฝัังกลบ
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ถููกเชื่่�อมโยง
อย่่างมั่่�นคงกัับห่่วงโช่่แห่่งคุุณค่่าตลอดสายงาน จาก
การผลิิตไปสู่่�ผู้�้ ใช้้ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ด้้วยระบบติิดตามสภาวะ
สิ่่� ง แวดล้้อมออนไลน์์ อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง และทดสอบ
ค่่ามาตรฐานต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ�� เสมอจากหน่่วยงานอิิสระ
ที่่�น่่าเชื่่�อถืือภายนอก อิินทรีีซีีเมนต์์ เวีียดนาม มีีความ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผล
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับสููงสุุด การใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ไม่่สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถทำำ�ได้้โดยผ่่านการพััฒนา
ปููนซีีเมนต์์ผสมซึ่่�งได้้รัับรางวััลฉลากเขีียว
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4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น เป็็นกิิจการร่่วมทุุน
แบบการร่่วมค้้าระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทชิิปมงจากประเทศกััมพููชา
กัับกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยทางกลุ่่�มบริิษััทชิิปมง
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 60 และกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 40 การร่่วมทุุนครั้้ง� นี้้�เป็็นการรวมกัันของความเชี่่ย� วชาญ
ในการทำำ�ตลาดท้้องถิ่่�นที่่�เยี่่�ยมยอดและเครืือข่่ายในการกระจาย
สิินค้้าของกลุ่่�มชิิปมงเข้้ากัับความรู้้�ทางด้้านเทคโนโลยีีของ
ปูู น ซีี เ มนต์์ ที่่ � ดี ี ที่่ � สุุ ดของกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท ปูู น ซีี เ มนต์์ น ครหลวง
วิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ คืือ การเป็็นองค์์กรที่่�ได้้รัับการชื่่�นชมและ
ไว้้วางใจมากที่่�สุุดที่่�สามารถตอบสนองทุุกความต้้องการใน
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ของกััมพููชา บริิษััทฯ มีีกำำ�ลัังหลัักเป็็น
พนัักงานเพีียงแค่่ประมาณ 400 คน ซึ่่�งรวมไปถึึงบุุคลากรที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญครอบคลุุมในสาขาต่่าง ๆ จากทั่่�วโลก

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ด้้วยโรงงานปููนซีีเมนต์์ที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของภููมิิภาค
นี้้� ซึ่่�งมีีระบบและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ที่่�มีีความทัันสมััยและใช้้
เทคโนโลยีีล่่าสุุดที่่�มาจากทั่่�วโลก โรงงาน Touk Meas ของ
ชิิ ป มงได้้ทำำ � การผลิิ ต ปูู น ซีี เ มนต์์ อ อกมาสี่่� ปร ะเภท คืื อ
ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ภายใต้้ตราสิินค้้า ‘อููฐ’ (Camel)
และภายใต้้ตราสิินค้้าอิินทรีีเพชร INSEE Diamond ยัังมีี
ปููนซีีเมนต์์ก่่อฉาบภายใต้้ตราสิินค้้า ‘อููฐเขีียว’ (Camel
Green) และปููนไฮโดรลิิคภายใต้้ชื่่�อ Camel Strong ด้้วย
กระบวนการผลิิตที่่�มีีการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั ฯ มุ่่ง� มั่่น� ที่่ทำ� �ำ ให้้มีีการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ออกมาในปริิมาณที่่�น้้อยมาก สอดคล้้องทุุกขั้้�นตอนกัับ
มาตรฐานล่่าสุุดในระดัับนานาชาติิ
ด้้วยระบบการบริิหารควบคุุมคุุณภาพที่่�ทัันสมััยพร้้อมด้้วย
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์รุ่่�นล่่าสุุดที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ปััญหา
ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถไว้้วางใจได้้ถึึงคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิ การที่่ � ดี ี ที่่ � สุุ ดสำำ � หรัั บ ทั้้� ง ตลาดค้้าปลีี ก และตลาด
อุุตสาหกรรมของผู้ผลิ
�้ ตวั
ิ สดุุก่่
ั อสร้้าง โดยผลิิตภััณฑ์์ทั้้ง� หมด
ใช้้วััตถุุดิบิ ท้้องถิ่่น� ที่่�ได้้รัับการคััดสรรมาเป็็นอย่่างดีี ผลิิตภััณฑ์์
ตราอููฐของบริิษัทั ฯ เหมาะสำำ�หรัับตลาดค้้าปลีีก ส่ว่ นผลิิตภััณฑ์์
ตราอิินทรีีเพชรเหมาะกัับตลาดทางด้้านเทคนิิคของผู้้�ผลิิต
วััสดุุก่่อสร้้าง ซึ่่ง� มีีสัดั ส่ว่ นของการขายในตลาดทั้้ง� สองประเภทนี้้�
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 65 และร้้อยละ 35 ตามลำำ�ดัับ
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2. การตลาดและการแข่่งขััน
ประเทศกััมพููชามีีเศรษฐกิิจที่่�เติิบโตเร็็วที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งใน
ภููมิภา
ิ คนี้้� โดยมีีอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างเป็็นหนึ่่�งในปััจจัยั หลััก
ของอััตราการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ร้้อยละ 7 ในช่่วง
สองสามปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้มีีการ
เจริิญเติิบโตอย่่างมากในทุุก ๆ ประเภท ทั้้�งบ้้านพัักอาศััย
อาคารพาณิิชย์์ และการพััฒนาโครงการด้้านสาธารณููปโภค
ต่่าง ๆ การลงทุุนจากประเทศจีีนยัังคงเป็็นปััจจััยหลัักของ
การเจริิญเติิบโต ควบคู่่�ไปกัับจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่ม�่ ขึ้้น� ทุุกปีี
อย่่างรวดเร็็วที่่�ประมาณร้้อยละ 1.5 ต่่อปีี ทำำ�ให้้คาดการณ์์
ได้้ว่่าความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์จะมีีการเจริิญเติิบโตที่่�
แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�นในปีีต่่อ ๆ ไป ในขณะที่่�ด้้านของอุุปทานที่่�มีี
ผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์รายหลััก ๆ อยู่่�เพีียงสี่่�รายภายในประเทศ
ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตรวมกัันอยู่่�ที่่�ประมาณ 6.6 ล้้านตัันต่่อปีี
ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 65-70 ของความต้้องการใช้้
ปููนซีีเมนต์์ภายในประเทศ โดยภายในสิ้้�นปีี 2562 นี้้�จะมีี
ผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ท้้องถิ่่�นรายใหม่่ในชื่่�อ ไทยบุุญรุ่่�ง เพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อทำำ�ให้้กำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์โดยรวมของประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นมาอีีกประมาณ 1.3 ล้้านตัันต่่อปีี
ปััจจุุบัันนี้้� บริิษััทฯ มีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดของปููนซีีเมนต์์
ทั้้�งประเทศอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 24 ถึึง 25 และได้้ลงทุุน
ไปในการสร้้างพัันธมิิตรของคู่่�ค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ
ตลอดจนพััฒนาด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ของบริิษััทฯ อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจอย่่างมุ่่�งมั่่�นในการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ
อย่่างเป็็นรููปธรรม

3. กระบวนการจััดหาและการผลิิต
โรงงานแห่่งใหม่่ที่่� Touk Meas มีีกำำ�ลัังการผลิิตปููนซีีเมนต์์
ปีีละ 1.7 ล้้านตััน ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตในปีีแรกอย่่างมีี
เสถีียรภาพและได้้ผลผลิิตสูงู กว่่าที่่�คาดการณ์์ ไว้้ในเบื้้�องต้้น
ที่่�ผ่่านมาโรงงานแห่่งใหม่่นี้้�สามารถผลิิตปููนซีีเมนต์์เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของบริิษััทฯ ได้้ถึึงร้้อยละ 80
ในขณะที่่�ส่ว่ นที่่�เหลืือได้้นำำ�เข้้ามาจากโรงงานของปููนซีีเมนต์์
นครหลวงที่่�จังั หวััดสระบุุรีี ประเทศไทยเพื่่�อสนัับสนุุนความ
ต้้องการที่่�เหลืือในประเทศ
3.1 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต
บริิษัทั ชิิป มง อิินทรีีซีเี มนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น สามารถที่่�จะ
ในการนำำ�ความร้้อนเหลืือใช้้จากเตาเผาปููนซีีเมนต์์มา
ผลิิตกระแสไฟฟ้้าขนาด 7 เมกะวััตต์์ ได้้ประสบความ
สำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานอย่่างเต็็มที่่� รวมทั้้�งหนึ่่�งใน
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศ
ที่่�มีกำี �ำ ลัังการผลิิตขนาด 10 เมกะวััตต์์ซึ่่ง� จะทำำ�การติิดตั้้ง�
เสร็็จเรีียบร้้อยในช่่วงกลางไตรมาสแรกของปีี 2562 นี้้�
จะทำำ�ให้้สััดส่่วนในการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าทดแทนของ
บริิษัทั ฯ มีีอัตรา
ั ส่ว่ นอยู่่�ที่่ม
� ากกว่่าร้้อยละ 33 ของความ
ต้้องการของโรงงาน
บริิษััทฯ ยัังริิเริ่่�มธุุรกิิจบริิการการจััดการกากของเสีีย
อย่่างครบวงจร โดยใช้้ชื่่�อว่่า ชิิปมง อีีโคไซเคิิล โดย
ที่่�เป็็นบริิษััทแรกที่่�ได้้ริิเริ่่�มบริิการจััดการกากของเสีีย
ให้้กัับส่ว่ นโรงงานอุุตสาหกรรมในประเทศกััมพููชาเป็็น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ส่่งมอบความ
สบายใจในการจััดการกากของเสีียให้้แก่่ลููกค้้าด้้วย
การให้้บริิการลููกค้้าเสมืือนเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ โดย
ธุุรกิิจนี้้�จะเดิินงานเต็็มกำำ�ลัังภายในสิ้้�นปีี 2562
บริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มทำำ�โครงการเพื่่�อสัังคมขึ้้�นมาประมาณ
หนึ่่�งปีีก่่อนที่่�โรงงานจะเริ่่ม� ดำำ�เนิินการผลิิตทำ�ำ ให้้สามารถ
เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและใกล้้ชิิดให้้เกิิดขึ้้�นกัับ
ผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียกลุ่่ม
� ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะชุุมชน
ต่่าง ๆ ที่่ตั้้� ง� อยู่่ร� อบโรงงานแห่่งใหม่่นี้้�เพื่่อ� ให้้เกิิดพััฒนาการ
ในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งความปลอดภััย การศึึกษา และชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนโดยรวม

4. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงได้้มีีการปรัับตััวทาง
ธุุรกิิจมากมายจากแนวกลยุุทธ์์ที่่�ได้้วางแผนไว้้เพื่่�อสอดรัับกัับ  
ความท้้าทายทางการตลาดและโอกาสทางธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อ  
สนองต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มบริิษััทฯ อัันส่่งผลดีีต่่อ
ความเชื่่�อมั่่�นและความพึึงพอใจต่่อลููกค้้าและคู่่�ค้้า การพััฒนา
บุุคลากร ตลอดจนการปรัับตัวั ทางธุุรกิิจไปพร้้อมกัับการพััฒนา
ด้้านเทคโนโลยีีเพื่่�อก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
ในเดืือนมีีนาคม 2562 ได้้มีีการจัดั ตั้้�งคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
�
เพื่่�อเข้้ามาจััดการและขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิิน
งานภายในกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ ที่่�ได้้มีีการพัฒ
ั นาเติิบโตไปสู่่�ระดัับภููมิภา
ิ ค
และส่ง่ เสริิมความร่่วมมืือในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เป็็นไปในแนวทาง
เดีียวกัันอย่่างยั่่�งยืืน ให้้สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงจากความ
ท้้าทายและโอกาสทางธุุรกิิจที่่กล่่า
� วข้้างต้้นด้้วยแนวคิิดการปรัับตััว
ในการดำำ�เนิินทางธุุรกิิจสามแนวทางใหญ่่ครอบคลุุมทั้้�งกลุ่่ม� ธุุรกิิจ
ในประเทศและกลุ่่�มธุุรกิิจต่่างประเทศ อัันประกอบไปด้้วย

1. การปรัับตััวไปสู่่�ความเป็็นเลิิศในด้้านกระบวนการผลิิต

มีีการนำ�ำ เทคโนโลยีีและแนวคิิดความร่่วมมืือในระดัับภููมิภา
ิ ค
มาปรัับปรุุง พััฒนาและส่ง่ เสริิมโครงการเพิ่ม�่ ประสิิทธิิภาพใน
กระบวนการผลิิตและการจััดซื้้อ� จััดหา เช่่น การพััฒนาพลัังงาน
และคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเครื่่อ� งจัักร
การจััดการโครงการลงทุุน รวมถึึงการจััดซื้้อ� จััดหาแบบรวมกลุ่่ม�
บริิษัทั ฯ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงต้้นทุุนการผลิิตและ
กำำ�ลัังการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และยัังคงรัักษาฐาน
ความเป็็นผู้้�นำำ�การผลิิตปููนซีีเมนต์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในภููมิิภาค

2. การปรัับตัวั ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศในด้้านการตลาดและการขาย

มุ่่ � ง เน้้นแนวคิิ ดการส่ ่ ง เสริิ ม การขายและการเจาะตลาด
กลุ่่ม
� ลููกค้้าใหม่่ มีีการปรับั ยุุทธวิิธีีให้้หลากหลายแตกต่่างกััน
ไปโดยเน้้นความยืืดหยุ่่น� และปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคที่่�ผัันแปรไปตามยุุคสมััยและแตกต่่างกัันใน
แต่่ละพื้้�นที่่�หรืือกลุ่่�มตลาด ทั้้�งในแง่่ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ตลอดจนแนวทางการพััฒนากลยุุทธ์์การขนส่ง่ เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและความพึึงพอใจต่่อลููกค้้าและกลุ่่ม� ตลาด
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3. การปรัับตัวั ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศในด้้านบุุคลากรและองค์์กร

มุ่่�งเน้้นในการปรัับปรุุงโครงสร้้างขององค์์กรและเตรีียม
ความพร้้อมด้้านบุุคลากรเพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ระดัับ
ภููมิิภาค ทั้้�งในเรื่่�องของการวางแผนเพื่่�อความสำำ�เร็็จของ
บุุคลากร ควบคู่่�ไปกัับความสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ การพััฒนา
ทัักษะของบุุคลากรเพื่่�อสนัับสนุุนแนวคิิดความเป็็นเลิิศ
ในด้้านต่่าง ๆ การปรัับโครงสร้้างและวััฒนธรรมองค์์กรให้้
ทัันสมััยและยืืดหยุ่่น� เพื่่�อรัักษาบุุคลากรภายในที่่�มีศัี กั ยภาพ
และดึึงดููดบุุคลากรภายนอกที่่�มีคี วามสามารถและเชี่่ย� วชาญ
ในอุุตสาหกรรมปูู น ซีี เ มนต์์ ส นใจในการเข้้าร่่วมงานกัั บ
ครอบครััวอิินทรีี

นอกจากนี้้�ยัังมีีแนวทางย่่อยเพื่่�อสนัับสนุุนในการปรัับตััวไปสู่่�
ความเป็็นเลิิศของกลุ่่�มธุุรกิิจอีีกมากมาย อาทิิ การปรัับตััวไปสู่่�
ความเป็็นเลิิศในด้้านการเงิิน การปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การปรัับตััวไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ
ในด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย เป็็นต้้น โดยแนวทาง
การปรัับตััวที่่�กล่่าวมานั้้�นเป็็นความร่่วมมืือกัันในกลุ่่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งหมดครอบคลุุมทุุกสายงานทุุกหน่่วย
ธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ มีีการบัันทึึก ติิดตาม และ
ตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นระบบภายในกลุ่่ม
� บริิษัทั ฯ
ตลอดจนการแบ่่งปัันข้้อมููลร่่วมกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแนวทาง
ในการดำำ�เนิินงานนั้้�นมีีการสอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ขณะเดีียวกัันยัังเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันให้้สููงขึ้้น� ตลอดจนมุ่่ง� มั่่�นในพัันธกิิจและดำำ�เนิินงาน
ตามวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ อย่่างแท้้จริิง
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พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในแต่่ละสายงาน ปีี 2562
กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงในประเทศไทย
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
สายงานการตลาดและการขาย
ผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งพััฒนา
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่ � เ ป็็ น นวัั ตกรร มซึ่่� ง สร้้างมูู ล ค่่าใหม่่ โดยมีี
พัันธสััญญาหลัักแนวคิิด “โลกน่่าอยู่่�คู่่หั� วั ใจสีีเขีียว” (Green
Heart Campaign) และมีีความมุ่่ง� มั่่�นต่่อการสร้้างสัังคมที่่�ดีี
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษััทฯ ใน
ตลาดโลก บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ “อิินทรีีเพชรพลััส+”
ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ที่่สา
� มารถใช้้งานได้้ดีีกว่่าในงานหล่่อ
คอนกรีีตขนาดเล็็ก การผสมในสถานที่่�ก่่อสร้้างและงาน
โครงสร้้าง ซึ่่�งภายในถุุงปููนซีีเมนต์์มีีถุุงพลาสติิกซัับในเพื่่�อ
ป้้องกัันความชื้้�น ทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึงความสดใหม่่และยืืดอายุุ
การเก็็บของปููนซีีเมนต์์ อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นนวััตกรรมที่่�ช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์อีกด้้
ี วย นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ
ได้้เปิิดตััว “INSEE Precast Franchise” แบบธุุรกิิจใหม่่ที่่�ช่่วย
แก้้ปััญหาของลููกค้้าด้้วยการลดต้้นทุุนโดยรวม ลดเวลา
การก่่อสร้้าง และเพิ่ม�่ การควบคุุมคุุณภาพมาตรฐานที่่�มีคี วาม
ยืืดหยุ่่�นเพื่่�อจัับตลาดที่่�อยู่่�อาศััย

และคอนกรีี ต มวลเบามีี วัั ตถุุประสงค์์ เพื่่� อ ลดโครงสร้้าง
และน้ำำ��หนััก โดยได้้ร่่วมทำำ�งานกัับที่่�ปรึึกษาระดัับนานาชาติิ
และพัันธมิิตรคู่่�ค้้า
ผลิิตภััณฑ์์อิินทรีีมอร์์ตาร์์/โซลููชั่่�น
กลุ่่ม� ผลิิตภััณฑ์์อินิ ทรีีมอร์์ตาร์์ได้้เปิิดตััวกาวยาแนวอิินทรีีการ์ด์
และกาวยาแนวอิินทรีีการ์์ด นาโน สำำ�หรัับโครงการเพื่่�อ
ที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งมีีความทนทานเป็็นพิิเศษต่่อสารเคมีี และยััง
มีีความสามารถในการใช้้งานสููง พร้้อมด้้วยกาวซีีเมนต์์อินิ ทรีี
ไทล์์ฟิิกซ์์ พลััสเฟล็็กซ์์ และ กาวซีีเมนต์์อิินทรีี ไทล์์ฟิิกซ์์
โปรเฟล็็กซ์์ ที่่�ให้้การยึึดเกาะแน่่นเป็็นพิิเศษด้้วยมาตรฐาน
มอก. (มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม) นอกจากนี้้� อิินทรีี
มอร์์ตาร์์ยัังได้้เร่่งธุุรกิิจขยายเข้้าสู่่�เคมีีภััณฑ์์โดยได้้พััฒนา
ให้้กัันน้ำำ��ซึึมชนิิดยืืดหยุ่่�น 2เค เฟล็็กซ์์ปรู๊๊�ฟ จัับโครงการ
ด้้านอุุตสาหกรรม และโครงการโครงสร้้างพื้้�นฐาน

สายงานกิิจการสระบุุรีี
INSEE Power team 2019 Wave 9
มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและ
การใช้้ทรััพยากรต่่าง ๆ อย่่างคุ้้ม� ค่่า เพื่่อ� ช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิต
โดยมีีการระดมคิิดโครงการสร้้างสรรค์์จากพนัักงานระดัับ
ปฏิิบััติิการ (Shop floor) รวมทั้้�งสิ้้�น 225 โครงการ จาก
INSEE Power Team Wave 9 โดยดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จร้้อยละ
100 คิิดเป็็นต้้นทุุนที่่�ช่่วยบริิษััทฯ ลดลงได้้กว่่า 20 ล้้านบาท
ในปีี 2562
โครงการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (PV
Solar Project)

ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตผสมเสร็็จ/โซลููชั่่�น
“INSEE Slip Form Concrete Pavement” เป็็นเครื่่�องจัักร
สำำ � หรัั บ ปรัั บ ระดัั บ พื้้� น ผิิ ว เหมาะต่่อความต้้องการของ
ผู้้ � รั ั บ เหมาที่่� ก่่ อสร้้างถนน โซลูู ชั่่ � น ใหม่่นี้้� ช่่ วยลดต้้นทุุน
เวลาการก่่อสร้้าง รวมถึึงกำำ�ลัังคน และเพิ่่�มการควบคุุม
คุุณภาพของงานถนน และบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับ
อีีกสองแอปพลิิเคชัันหลััก คืือ พื้้�นอาคารอุุตสาหกรรม และ
อาคารสููง สำำ�หรัับพื้้�นอาคารอุุตสาหกรรม บริิษัทั ฯ ได้้พััฒนา
คอนกรีีตเสริิมใยเหล็็กแทนการใช้้พื้้�นคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
เพื่่�อการติิดตั้้�งที่่�รวดเร็็ว โดยได้้ร่่วมมืือกัับผู้จั�้ ดั จำำ�หน่่ายและ
มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งคอนกรีีตเสริิมใยเหล็็กนี้้�จะเป็็นโซลููชั่่�น
ทางออกที่่�สำำ�คััญของอาคารอุุตสาหกรรม ส่่วนการใช้้งาน
อาคารสููงนั้้�น บริิษััทฯ ได้้พััฒนาคอนกรีีตประสิิทธิิภาพสููง

โครงการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เป็็น
ทางเลืือกหนึ่่�งที่่�สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายค่่ากระแสไฟฟ้้าในการ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ จากการสำำ�รวจในการคุ้้�มค่่าการติิดตั้้�งและ
ผลิิตกระแสไฟฟ้้า มีีพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมที่่�สามารถติิดตั้้�งได้้
จำำ�นวน 10 อาคารภายในพื้้�นที่่�โรงงานสระบุุรีี และซื้้�อขาย
กระแสไฟฟ้้ากัับผู้้�ลงทุุนบริิษััท Symbior PMR
SRB Innovation Awards 2019
เป็็นโครงการที่่�มีเี ป้้าหมายเพื่่�อคิิดค้้นและสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ในการปรัับปรุุงและพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานใน
ด้้านต่่าง ๆ ของสายงานกิิจการสระบุุรีี และต่่อยอดทางความคิิด
เพื่่�อค้้นหาและพััฒนาแนวคิิดในการสร้้างธุุรกิิจใหม่่ให้้กัับกลุ่่ม
�
บริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง โดยเปิิดให้้พนัักงานทุุกระดัับ
ภายในสายงานกิิจการสระบุุรีีสามารถร่่วมส่่งโครงการเข้้า
ประกวดได้้ โดยในปีี 2562 มีีจำ�ำ นวนทั้้ง� สิ้้น� 120 โครงการ และ
มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมคิิดเป็็นร้้อยละ 63.2 ซึ่่�งสููงกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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OHS Digital Tracking and Control
ฝ่่ายความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยได้้ทำำ�การกำำ�หนดสิิทธิิ
ผ่่านเข้้า-ออกพื้้�นที่่�กิจการสร
ิ
ะบุุรีี โดยใช้้อััตลักษณ์
ั
ส่์ ว่ นบุุคคล
(ใบหน้้า) โดยได้้รัั บ ความร่่วมมืื อ จากพนัั ก งานในพื้้� น ที่่�
โรงงาน 1 2 3 ฝ่่ายเหมืืองฯ ฝ่่ายบรรจุุฯ และหน่่วยงานต่่าง ๆ
รวมถึึงผู้รั�้ บั เหมาเข้้าร่่วมบัันทึึกข้้อมููล โดยมีีจำ�ำ นวนพนัักงาน
และผู้้ � รั ั บ เหมาที่่� ร่่ วมบัั น ทึึ ก ใบหน้้าแล้้วทั้้� ง หมดคิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 99
ไคเซ็็น (KAIZEN)
นำำ�หลัักการแนวความคิิด “ไคเซ็็น” มาใช้้ในการปรัับปรุุง
เปลี่่�ยนแปลงกระบวนการขนส่ง่ และการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการใช้้
ทรััพยากรต่่าง ๆ อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�อช่่วยส่ง่ เสริิมการลดต้้นทุุน
ในการผลิิต โดยในปีี 2562 มีีการนำำ�หลัักการไคเซ็็นมาใช้้
กัับส่ว่ นงาน Coal Inbound Logistics และจะขยายขอบเขต
ไปตลอดทั้้�ง Supply chain โดยจะขัับเคลื่่�อนผ่่าน INSEE
Power Team ในปีี 2563 เป็็นต้้นไป

สายงานการบริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร
ระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานใหม่่ Dialogue Plus
Dialogue Plus เป็็นเครื่่�องมืือที่่�อำำ�นวยความสะดวกในการ
ติิดตามความคืืบหน้้าของผลการปฏิิบัติั งิ านระหว่่างผู้จั�้ ดั การ
และพนัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เป้้าหมายเพื่่�อสร้้างการ
สื่่�อสารแบบสองทาง ส่่งเสริิมให้้เกิิดความโปร่่งใส ความ
ยุุติิธรรม สร้้างเสริิมความผููกพันั ของพนัักงาน เพื่่�อสนัับสนุุน
การพััฒนาพนัักงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน และ
เป้้าหมายในการเป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง

หลัักสููตรทัักษะการโค้้ชระดัับสููง (INSEE Intermediate
Coaching Program) คืือ โครงการที่่�มุ่ง�่ เน้้นการเสริิมทัักษะ
โค้้ชชิ่่ง� ในระดัับสููง เพื่่�อให้้ผู้เ�้ ข้้าร่่วมสามารถนำำ�ทัักษะดัังกล่่าว
ไปประยุุกต์์ ใช้้เพื่่�อผลัักดัันผลปฏิิบััติิงานร่่วมกัับทีีมงาน
เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์ ในระดัับบุุคคล ทีีม และรวมถึึงในระดัับ
องค์์กร โครงการนี้้�ยังั เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของการพััฒนากลุ่่ม
� OPI
Coach อย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย ที่่�ผ่่านมากลุ่่�ม OPI Coach
มีีส่ว่ นช่่วยผลัักดันั ผลลััพธ์ท์ างธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และรวมถึึง
เป็็นแบบอย่่างในการสร้้างวััฒนธรรมโค้้ชชิ่่ง� ให้้เกิิดขึ้้น� ภายใน
ปููนอิินทรีีอีีกด้้วย
การจััดการความรู้้�

กระบวนการบริิหารพนัักงานที่่�มีศัี กั ยภาพสููงและการวางแผน
ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง เป็็นกระบวนการในการระบุุ ประเมิิน
และพััฒนาบุุคลากรภายใน ที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานในระดัับ
ดีีเยี่่�ยม และมีีคุุณสมบััติิด้้านความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�เหมาะสม เพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมในการขึ้้�นสู่่� “ตำำ�แหน่่งที่่�มีีความสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ” ภายในองค์์กรต่่อไป

บริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาวััฒนธรรมการจััดการความรู้้�
ขององค์์กรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีระบบการจััดการ
และจััดเก็็บความรู้้ที่่� สำ� �ำ คััญในองค์์กรอย่่างเป็็นระบบ รวมถึึง
มีีพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถ
ทำำ�งานร่่วมกัันในหััวข้้อที่่�สนใจผ่่านช่่องทาง Workplace by
Facebook อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังดำำ�เนิินการผสานการจััดการ
ความรู้้�เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกลยุุทธ์์การพััฒนาบุุคลากร
ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อส่ง่ เสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีการแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�ออกมาในรููปแบบดิิจิิทััล หรืือ มััลติิมีีเดีีย เพื่่�อให้้
พนัักงานเข้้าถึึงการเรีียนรู้้� ได้้ทุุกที่่�และทุุกเวลา รวมถึึงการ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�จากพนัักงานกลุ่่�มใกล้้เกษีียณอายุุซึ่่�ง
เป็็นรากฐานที่่�จะทำำ�ให้้ปููนอิินทรีีเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�
และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

หลัักสููตรพััฒนาสมรรถนะด้้านภาวะผู้้�นำำ�

Workplace by Facebook

โดยในปีี 2562 บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงหลัักสููตรพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับกลางและ
ระดัับต้้นให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้มทางธุุรกิิจในปััจจุุบััน
โดยมีีการทำำ�งานร่่วมกัับสถาบัันพััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับ
นานาชาติิ และนำำ�เทคโนโลยีีทางการเรีียนรู้้�อัันทัันสมััย
มาผสมผสาน เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้แ� บบครบวงจร และสร้้าง
ความพร้้อมให้้กัับผู้้�นำำ�ในอนาคตขององค์์กร

ช่่องทางดิิ จิิ ทั ั ล ในการเพิ่่ � ม ประสิิ ท ธิิ ภาพการสื่่ � อ สารและ
เชื่่�อมโยงพนัักงานอิินทรีีทุุกคนในระดัับภููมิิภาคให้้ทำำ�งาน
ร่่วมกัันได้้แบบไร้้พรมแดนและไร้้ข้้อจำำ�กััด ผ่่านการใช้้งาน
หลากหลายรููปแบบทั้้�งการส่่งข้้อความ วิิดีีโอ ภาพ ที่่�สะดวก
และง่่ายดาย ทั้้�งบนคอมพิิวเตอร์์และสมาร์์ทโฟน

กระบวนการบริิหารพนัักงานที่่มีีศั
� กั ยภาพสููงและการวางแผน
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานรููปแบบใหม่่
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หลัักสููตรทัักษะการโค้้ชระดัับสููง

รายงานประจำ�ปี 2562

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในแต่่ละสายงาน ปีี 2562

การยกระดัับการให้้บริิการและเข้้าถึึงข้้อมููลจากสายงาน         
การบริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร (P&OP) ด้้วย
ตนเองผ่่านระบบดิิจิิทััล 
เป็็นการสร้้างจุุดให้้บริิการสำำ�หรัับพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการและข้้อมููลจาก P&OP ได้้ด้้วย
ตนเอง ไม่่ว่่าจะเป็็นการขอวัันลา การขอสลิิปเงิินเดืือน หรืือ
การขอเอกสารที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้จากบริิษััทฯ โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะ
สร้้างบริิการที่่�สะดวก รวดเร็็วและน่่าประทัับใจให้้กัับเพื่่�อน
พนัักงาน

สายงานการขนส่่ง
ไซโลอััจฉริิยะและการเชื่่�อมต่่อผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตออฟทิิงส์์

การเปลี่่ย� นแปลงกระบวนการโลจิิสติกิ ส์์ด้ว้ ยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
เริ่่�มนำำ�เอาแนวคิิดการผสมผสานด้้านเทคโนโลยีีเข้้ากัับ
กระบวนการทำำ�งาน มาประยุุกต์์ ใช้้กัับการปฏิิบััติิงานด้้าน
โลจิิสติิกส์์ที่่�ทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกวััน ตั้้�งแต่่กระบวนการสั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าไปจนถึึงการจััดส่่งสิินค้้า เพื่่�อลดความผิิดพลาด ใช้้
ทรััพยากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และมีีการพััฒนา
โลจิิสติกส์
ิ แ์ อปพลิิเคชัันบนมืือถืือ ซึ่่�งช่่วยเพิ่ม
�่ ความรวดเร็็ว
ในการยืืนยัันการจััดส่่งสิินค้้า เพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
ตรวจสอบข้้อมููลย้้อนหลััง รวมไปถึึงสามารถนำำ�ข้้อมููลจำำ�นวน
มหาศาลที่่� ไ ด้้จากการดำำ � เนิิ น งานของทุุก ๆ กิิ จกรร ม
มาวิิเคราะห์์ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการทางธุุรกิิจ และ
ความต้้องการของตลาดได้้มากขึ้้�น

เริ่่�มดำำ�เนิินการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์วััดอััจฉริิยะชุุดแรก โดยใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตในการเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อแสดง
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องชััดเจนของสถานะสิินค้้าคงเหลืือในไซโล
ณ ปััจจุุบันั แก่่ลููกค้้า เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ปริิมาณสิินค้้า และการวางแผนการสั่่�งซื้้อ� ของลููกค้้า เนื่่�องจาก
ข้้อมููลเหล่่านั้้�นจะถููกนำ�ำ มาวิิเคราะห์์ เพื่่�อทำำ�การเติิมเต็็มสิินค้้า
ให้้ลููกค้้ามีีสิินค้้าใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
แบ่่งปัันและเรีียนรู้้�การจััดการโลจิิสติิกส์์ระดัับภููมิิภาค
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง ในการแบ่่งปัันวิิธีการ
ี และ
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีที่่�สุุด ทั้้�งในด้้านการวางแผน
ด้้านการปฏิิบั ั ติ ิ การ และด้้านเทคโนโลยีี แ ก่่กลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงของแต่่ละประเทศ มีีคอร์์สเรีียนทั้้�ง
แบบมาตรฐาน และแบบที่่�ปรับั ให้้เข้้ากัับกลุ่่ม
� โลจิิสติกส์
ิ ข์ อง
บริิษัทั ฯ เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพของพนัักงาน สนัับสนุุน และ
เป็็นแรงผลัักดันั สู่่�การพัฒ
ั นาอย่่างต่่อเนื่่�องมุ่่ง� สู่่�ความเป็็นเลิิศ
ในการปฏิิบััติิงาน
หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจในฐานะผู้้� ให้้บริิการทางด้้านโลจิิสติิกส์์
ทำำ�การขยายโอกาสทางธุุรกิิจในการให้้บริิการด้้านโลจิิสติกส์
ิ ์
ในอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลายมากขึ้้�น ทั้้�งในอุุตสาหกรรม
ด้้านการเกษตร เหมืืองแร่่ ปุ๋๋�ย อุุปกรณ์์วัสดุุก่่
ั อสร้้าง และอื่่น� ๆ
เพื่่�อเพิ่ม�่ ประสิิทธิิภาพในการบริิหารทรััพยากรด้้านโลจิิสติกส์
ิ ์
อย่่างคุ้้�มค่่า และนำำ�มาซึ่่�งต้้นทุุนในการบริิหารที่่�ดีีที่่�สุุด
การจััดการกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัันด้้วยวิิธีกี ารบริิหารแบบลีีน
เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการทดลองประยุุกต์์ ใช้้งานวิิธีการ
ี บริิหารแบบลีีน
เพื่่�อเสริิมสร้้างมาตรฐานในการปฏิิบััติิงาน และวััฒนธรรม
องค์์กร โดยเริ่่ม� จากกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัันของการนำำ�เข้้า
วััตถุุดิิบในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ��
ด้้วยการประยุุกต์์ ใช้้งานดัังกล่่าวสามารถช่่วยลดขั้้�นตอน
การทำำ�งานที่่�สููญเปล่่า เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการ
ทำำ�งาน รวมทั้้�งสามารถลดต้้นทุุนและพััฒนาคุุณภาพของ
สิินค้้าให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด
บริิษัทั ฯ ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบทางธุุรกิิจ จากผู้ผลิ
�้ ติ ปููนซีีเมนต์์เทา
เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ขาว อีีกทั้้�งขยายช่่องทาง
การขายและกลุ่่ม
� สิินค้้าไปยัังวััสดุุก่่อสร้้างและอุุตสาหกรรม
การก่่อสร้้างสำำ�หรัับแคลเซีียมคาร์์บอเนตและอิินทรีีพาวเวอร์์ฟิวิ ล์์
เพื่่�อเพิ่ม
�่ รายได้้ให้้กัับธุุรกิิจและใช้้สิินทรััพย์์ ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด

บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด
อิินทรีีคอนกรีีต
การขยายเครืือข่่ายหน่่วยผลิิตคอนกรีีต
อิินทรีีคอนกรีีตมีีการพััฒนากระบวนการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มและ
ขยายกำำ�ลัังการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของตลาดครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศโดย
ผ่่านช่่องทางแฟรนไชส์์ และการขยายหน่่วยผลิิตคอนกรีีต
รููปแบบใหม่่ซึ่่�งสามารถติิดตั้้�งเครื่่อ� งจัักรในเขตพื้้�นที่่�โครงการ
ก่่อสร้้างได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถเคลื่่อ� นย้้ายเพื่่อ� ตอบสนอง
ความต้้องการให้้กัับลููกค้้าในการใช้้งาน และการจััดส่่ง
ได้้ทัันเวลา และได้้คอนกรีีตผสมเสร็็จที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
เฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับงานนั้้�น ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
อิินทรีีคอนกรีีต เพิ่่�มประสบการณ์์ ใหม่่ให้้กัับลููกค้้าผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ ในการสอบถามพููด-คุุย และการสั่่�งซื้้�อ
คอนกรีี ตผ่่า น Line@ แอปพลิิ เ คชัั น โดยใช้้ชื่่� อ ID
“@INSEECONCRETE” นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้ทำำ�การ
พััฒนาโปรแกรมการติิดตามการจััดส่่งให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงขึ้้น� เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถติิดตามสถานะการจััดส่ง่ คอนกรีีต
ของรถโม่่แต่่ละคัันได้้ทัันท่่วงทีี

พััฒนาช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าออนไลน์์ โดยร่่วมกัันกัับ
ร้้านค้้าสมััยใหม่่ต่่าง ๆ และแพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้เข้้าถึึงลููกค้้าผู้้� ใช้้งานมากขึ้้�น

บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด
ผู้้� ให้้บริิการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นเลิิศด้้านความปลอดภััย

อิินทรีีอะกรีีเกต
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
อิินทรีีอะกรีีเกต ยัังคงมุ่่ง� มั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
ผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการใช้้งาน
บนพื้้�นฐานของความตระหนัักถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�
คุุณค่่า บริิษััทฯ จึึงพััฒนาและผลิิตภััณฑ์์ “ทรายหยาบ
ชนิิดพิิเศษ (RMX Sand)” ออกสู่่�ตลาด ด้้วยการผสมผสาน
ระหว่่างทรายธรรมชาติิและหิินฝุ่่�นคััดขนาด โดยสััดส่่วน
ของหิินฝุ่่น� ที่่�ผสมจะช่่วยขยายอายุุของแหล่่งทรายธรรมชาติิ
และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ ได้้แก่่
- ไม้้พื้้� น คอนวูู ด ทีี - ล็็ อ ก หน้้า 4 นิ้้� ว รุ่่ � น ทรีี อิ ิ น วัั น
คััลเลอร์์เลเยอร์์ สีีในเนื้้�อ
- ไม้้ตกแต่่งผนััง คอนวููด รุ่่�น เอส ซีีรี่่�ส์์
- ไม้้เชิิงชาย คอนวููด รุ่่�นทููอิินวััน นาโนไพรเมอร์์

52

รายงานประจำ�ปี 2562

พััฒนาความสามารถในการให้้บริิการ โดยนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการทำำ�ความสะอาดถัังน้ำำ��มััน
โดยปีีนี้้�ได้้เริ่่�มให้้บริิการใช้้หุ่่�นยนต์์ทำำ�ความสะอาดถัังน้ำำ��มััน
ลดความเสี่่�ยงที่่�ต้้องใช้้คนเข้้าไปในถัังน้ำำ��มัันเพื่่�อกำำ�จััด
กากตะกอน เพิ่่�มความปลอดภััยในการทำำ�ความสะอาด
ถัังน้ำำ��มััน และยัังช่่วยลดเวลาในการดำำ�เนิินงาน
มีีส่่วนร่่วมในแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล มุ่่ง� มั่่�นในการประกอบกิิจการที่่เ� น้้นการใช้้
ทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่า ควบคู่่�กัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม มีี
บทบาทสำำ�คััญในระบบนิิเวศหมุุนเวีียน ในฐานะผู้้� ให้้บริิการ
จััดการของเสีียอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการเปลี่่�ยนของเสีียให้้เป็็น
เชื้้อ� เพลิิงและวััตถุุดิบิ ทดแทน ซึ่่�งช่่วยทดแทนการใช้้พลัังงาน
เชื้้อ� เพลิิงจากฟอสซิิลในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ โดยในปีีนี้้�
โครงการนำำ�ขยะชุุมชนมาผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์ทดแทนเชื้้อ� เพลิิง
หรืือ RDF (Refuse Derived Fuel) ได้้รัับรางวััลจาก The
Green Organisation สหราชอาณาจัักร และ รางวััลจาก
หอการค้้าอัังกฤษ - ไทย จากการนำำ�พลัังงานที่่สู� ญ
ู เสีียไปกลัับ
มาใช้้ประโยชน์์ ลดปริิ ม าณการฝัั ง กลบและปัั ญ หาขยะ

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในแต่่ละสายงาน ปีี 2562

พลาสติิกจากบนบกลงสู่่ท� ะเล นอกจากนี้้�ยังั ได้้ขยายเครืือข่่าย
และสร้้างความสัั ม พัั น ธ์์ ด้้า นความยั่่� ง ยืื น กัั บ หน่่วยงาน
สมาคม องค์์กรต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัับมืือปััญหามลพิิษ
ขยะพลาสติิก ซึ่่�งถืือเป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
โลกขณะนี้้� โดยล่่าสุุดได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิจัยั
ทางวิิทยาศาสตร์์และอุุตสาหกรรมแห่่งชาติินอร์์เวย์์ (SINTEF)
ในโครงการ OPTOCE - OPTOCE - Ocean Plastic Turned
into an Opportunity in Circular Economy ในการศึึกษา
เกี่่� ย วกัั บ บริิ ห ารจัั ด การขยะและนำำ � พลัั ง งานกลัั บ มาใช้้
(energy recovery)

โครงการ Optimus
เนื่่�องในปััจจุุบัันการแข่่งขัันของตลาดปููนซีีเมนต์์มีีความ
ท้้าทายอย่่างมาก ทางบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการ Optimus
ขึ้้�นมาเพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มขีีดความสามารถของบริิษััทฯ ในการ
เสนอราคาสิินค้้าที่่�ดีีที่่�สุุดในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม ซึ่่�งจะช่่วย
กลุ่่ม
� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงอยู่่�ในตำำ�แหน่่งผู้นำ�้ �ำ ในตลาด
โดยอิินทรีี ดิิจิิตอล ได้้พััฒนาโครงการนี้้�โดยการใช้้ข้้อมููลที่่�
มีีอยู่่�จากหลายแหล่่งมาจำำ�ลองโมเดลราคาเพื่่�อใช้้ในการ
ตััดสิินใจในการตั้้�งราคาของสิินค้้าอย่่างทัันทีี รวมไปถึึง
การเชื่่�อมโยงโมเดลราคากัับกระบวนการตั้้�งราคาเพื่่�อการ
เสนอราคาที่่�เหมาะสมที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า

บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของระบบงานหลััก

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงในภููมิิภาค

อิินทรีี ดิิจิิตอล ได้้ดำำ�เนิินโครงการ SAP SPS Upgrade
เพื่่�อปรัับปรุุงระบบ SAP ที่่�ถืือว่่าเป็็นระบบการทำำ�งานหลััก
ในการจััดการและวางแผนทรััพยากรองค์์กร (Enterprise
Resource Planning) ของบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง โดยการปรัับปรุุงจะเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
รองรัับการทำำ�งานใหม่่ ๆ และเพิ่ม�่ ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจในอนาคต

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด

ระบบการจััดการประสิิทธิิภาพพนัักงาน
ที่่�บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) พนัักงาน
ถืือว่่าเป็็นทรััพยากรที่่�มีคุุี ณค่่ามากที่่�สุุด โดยบริิษัทั ฯ ได้้ริิเริ่่ม
�
ใช้้กระบวนการและการปฏิิบััติิ ในการวััดประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานของพนัักงานใหม่่ ระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่นั้้�นจะ
รองรัับกระบวนการในการประเมิินผลงานและประสิิทธิิภาพ
ของพนัักงาน ซึ่่�งจะเริ่่�มต้้นนำำ�มาใช้้กัับพนัักงานในบริิษััทฯ
ในช่่วงต้้นปีี 2563 ระบบใหม่่นี้้�จะเพิ่ม�่ ขีีดความสามารถในการ
ตั้้�งเป้้าหมายของพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายถึึง
บริิษัทั ฯ รวมถึึงช่่วยให้้การทำำ�งานได้้ง่่ายขึ้้น� และเป็็นมาตรฐาน
เดีียวกัันของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ
IFRS 16
การปฎิิบัติั ตา
ิ มมาตรฐานทางบััญชีีเป็็นหนึ่่�งในสิ่่ง� ที่่�กลุ่ม�่ บริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง อิินทรีี
ดิิจิติ อล ได้้ทำำ�เดิินการพััฒนาระบบเพื่่�อรองรัับมาตรฐานทาง
บััญชีี IFRS 16 ซึ่่�งจะพร้้อมใช้้สำำ�หรัับการรายงานงบการเงิิน
ในปีี 2563 ซึ่่�งจะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง
ได้้ปฏิิบััติิข้้อกำำ�หนดตามกฎหมาย

ความท้้าทายจากการปรัับเปลี่่�ยนกฏหมายภาษีีรายได้้
รัั ฐ บาลบัั ง กลาเทศได้้ทำำ � การปรัั บ เปลี่่� ย นนโยบายด้้าน
งบประมาณในเดืือนกรกฎาคม 2562 สำำ�หรัับผู้ปร
�้ ะกอบการ
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์และเหล็็กโดยระบุุให้้ชำำ�ระภาษีีรายได้้
ล่่วงหน้้า (Advance Income Tax - AIT) ที่่�ร้้อยละ 5 ของ
ต้้นทุุนวััตถุุดิบิ โดยถืือเป็็นภาษีีนิติิ บุุิ คคลขั้้�นต่ำำ�� โดยไม่่คำำ�นึึง
ถึึงจำำ�นวนภาษีีที่่ต้้� องชำำ�ระจริิง ตามกำำ�ไรของผลประกอบการ
เนื่่�องจากราคาวััตถุุดิิบมีีการปรัับขึ้้�นและการที่่�ค่่าเงิินของ
บัังกลาเทศเสื่่�อมค่่าลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเงิินดอลลาร์์สหรััฐ
ทำำ�ให้้ต้้นทุุนของวััตถุุดิบิ ที่่�ถูกนำ
ู �ำ เข้้ามาทั้้�งหมดปรัับตััวสููงขึ้้�น
และจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงของบริิษััทคู่่�แข่่งที่่�ทำำ�ให้้บริิษััท
ขนาดเล็็กไม่่สามารถผลัักภาระของต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�โดย
การปรัับราคาขายขึ้้�นได้้ จึึงทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�
กำำ�ไรลดต่ำำ��ลง ในทางกลัับกััน การชำำ�ระภาษีีรายได้้ล่่วงหน้้า
ในขั้้�นตอนการนำำ�เข้้าที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับต้้นทุุนของวััตถุุดิิบที่่�ได้้
ปรัับตััวเพิ่ม
�่ ขึ้้�น ดัังนั้้�น ค่่าใช้้จ่่ายด้้านภาษีีนิติิ บุุิ คคลที่่�เพิ่ม
�่ ขึ้้�น
เนื่่�องจากภาษีีรายได้้ล่่วงหน้้าถืือเป็็นภาษีีขั้้�นต่ำำ��สุุด จึึงมีีผล
ทำำ�ให้้รายได้้สุุทธิิติิดลบ
อิินทรีีซีเี มนต์์ บัังกลาเทศได้้มีีมาตรการสองถึึงสามประการ
เพื่่�อลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง เช่่น การปรัับลดการ
ขายตรงจากธุุรกิิจสู่่�ธุุรกิิจ (B2B) ให้้น้้อยลง การหาแนวทาง
ใหม่่ ๆ ในการสรรหาวััตถุุดิิบเพื่่�อให้้มีีต้้นทุุนที่่�ลดลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และการหาช่่องทางใหม่่ ๆ ทางกฏหมายเพื่่�อลด
ผลกระทบจากภาษีีรายได้้ล่่วงหน้้านี้้�
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ประสบความสำำ�เร็็จด้้านการจััดส่่งที่่�เป็็นเลิิศ
อิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศได้้เริ่่�มให้้บริิการการจััดส่่งแบบ
ต่่อเนื่่� อ งในหลายรูู ป แบบเพื่่� อ จัั ด ให้้มีี การ ขนส่ ่ ง ทั้้� ง ทาง
เรืือท้้องแบนและรถบรรทุุก นอกจากนี้้�ได้้มีีการเปิิดใช้้งาน
คลัังสิินค้้าปููนซีีเมนต์์ที่่�เหมาะสมอีีกห้้าแห่่ง เพื่่�อให้้สามารถ
ใช้้กำำ�ลัังการผลิิตและขนาดความจุุของไซโลได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและ
ยัังทำำ�ให้้มีีรููปแบบการขนส่่งสิินค้้าที่่�รวดเร็็วขึ้้�นตามที่่�ลููกค้้า
ได้้สอบถามเข้้ามา มีีการวางแผนงานให้้พิิจารณาทางเลืือก
อื่่�น ๆ ด้้วยเพื่่�อส่่งเสริิมให้้การจััดส่่งมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ด้้วยการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าของภายนอกจากส่ว่ นกลาง
และทำำ�ให้้มีีรููปแบบการตอบสนองที่่�รวดเร็็ว มีีการกำำ�หนด
ตััวชี้้�วััดและติิดตามผลการทำำ�งานตลอดจนเปรีียบเทีียบกัับ
คู่่�แข่่งหลััก ๆ เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
อิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศประสบความสำำ�เร็็จในการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของโรงงาน (OEE) ที่่มี� ปร
ี ะสิิทธิิภาพ
สููงถึึงร้้อยละ 94 ทำำ�ให้้สามารถรองรัับความต้้องการที่่�มากขึ้้�น
ถึึงแม้้ว่่าหม้้อบดปููนซีีเมนต์์จะชำำ�รุุดอย่่างกะทัันหัันถึึงสองครั้้ง�
ในเดืือนมิิถุุนายนและกรกฎาคมปีี 2562 การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ได้้ปรัับลดลงเหลืือ 43 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อตัันจากเดิิม 45
กิิโลวััตต์์ชั่่ว� โมงต่่อตัันในปีี 2561 ด้้วยการเพิ่ม
�่ ประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการผลิิต สััดส่่วนปููนเม็็ดเกืือบจะอยู่่� ในระดัับ
เดีียวกัันกัับปีี 2561 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 62 โดยได้้นำำ�เรื่่�อง
ส่่วนผสมที่่�พิิจารณาต้้นทุุน โดยรวมของผู้้�ผลิิตมาใช้้โดย
ยัังคงมาตรฐานในเรื่่อ� งคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และยัังมีีการ
ลดต้้นทุุนต่่อหน่่วยโดยการลดการพึ่่�งพากระแสไฟฟ้้าที่่�มา
ตามสายไฟฟ้้าซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยการตรวจสอบอุุปกรณ์์
เครื่่อ� งจัักรอย่่างสม่ำำ�� เสมอและจััดทำำ�การซ่่อมบำำ�รุุงเชิิงป้้องกััน
ความผููกพัันและมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานและลููกค้้า
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้ปรัับเพิ่ม� ่ เรื่่อ� งความผููกพันั และมีีส่ว่ นร่่วม
กัับพนัักงานให้้มากขึ้้�นด้้วยการจััดกิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ
เพื่่�อให้้มีีการปฏิิสััมพัันธ์์กัับพนัักงาน รวมทั้้�งการนำำ�ดิิจิิทััล
แพลตฟอร์์มโซลููชั่่น� ของการสื่่�อสารภายในองค์์กรที่่เ� รีียกว่่า
‘Workplace by Facebook’ มาใช้้เพื่่�อเชื่่�อมพนัักงานทั้้�ง
องค์์กรและในระดัับภููมิิภาค รัับรู้้�ถึึงข่่าวสาร และความ
เคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงาน

และการประสานงานระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ในระดัับที่่�สูงู ขึ้้น�
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�วัฒ
ั นธรรมการทำำ�งานที่่�มุ่ง�่ เรื่่อ� งผลการดำำ�เนิินงาน
ให้้เกิิดขึ้้�น คณะกรรมการบริิหาร อิินทรีีซีีเมนต์์ บัังกลาเทศ
ได้้เชิิญผู้้�แทนจำำ�หน่่ายที่่�มีียอดขายสููงสุุดในสิิบอัันดัับแรก
มาร่่วมประชุุมในฐานะประธานในที่่� ประชุุมช่่วงการประชุุม
เกี่่� ย วกัั บการขายที่่� จั ั ด แยกออกมา ซึ่่� ง ทำำ � ให้้บริิ ษั ั ท ฯ มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีขึ้้�นกัับลููกค้้าด้้วยความรู้้�สึึกถึึงความเป็็น
ส่ว่ นหนึ่่�งของครอบครััวอิินทรีี และสร้้างความรู้้สึ� กึ ของการมีี
ส่่วนร่่วมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด
โรงงานปููนซีีเมนต์์พุุทธารามฉลองครบรอบ 50 ปีี
โรงงานปููนซีีเมนต์์พุุทธารามได้้ดำำ�เนิินงานมาครบรอบ 50 ปีี
ในปีีนี้้� โรงงานพุุทธารามได้้พิิสูจน์
ู ์ ให้้เห็็นแล้้วว่่าเป็็นการลงทุุน
ทางยุุทธศาสตร์์ครั้้�งสำำ�คััญที่่�เสริิมสร้้างให้้อิินทรีีซีีเมนต์์
ลัังกามีีบทบาทในฐานะของผู้ผลิ
�้ ติ ปููนซีีเมนต์์แบบครบวงจร
เพีียงรายเดีียวของประเทศศรีีลัังกา ซึ่่�งโรงงานปููนซีีเมนต์์
พุุทธารามนี้้�ได้้สร้้างผลกระทบให้้กัับผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมกว่่า 10,000 ราย ทั้้�งภายในพื้้�นที่่�และโดยรอบ
เขตพุุทธาราม
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล  ลัังกาได้้ขยายการให้้บริิการด้้านบริิหาร  
จััดการกากของเสีียไปยัังอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ในเขตพื้้�นที่่�
ส่่งเสริิมการลงทุุนจนถึึงปีี 2578
อิินทรีี อีีโคไซเคิิล ลัังกาได้้ขยายการให้้บริิการด้้านบริิหาร
จััดการกากของเสีียไปยัังอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ในเขตพื้้�นที่่�
ส่่งเสริิมการลงทุุนจนถึึงปีี 2578 โดยได้้ลงนามในข้้อตกลง
ร่่วมกัันกัับประธานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนของ
ศรีีลังั กา โดยประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ของบริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด โดยคุุณ Nandana
Ekanayak ประธานกรรมการและประธานเจ้้้�าหน้้้�าที่่่�บริิิ�หาร
ของบริิิ�ษััท�ั สยาม ซิิิ�ตี้้� ซีีีเ� มนต์์์� (ลัััง� กา) จำำ�กัััด� และคุุณ Sanjeewa
Chulakumara ผู้้้�อำำ�นวยการของอิิิ�นทรีีี� อีีี�โคไซเคิิิ�ล ลััั�งกา
(ไพรเวท) จำำ�กััั�ด ร่่่�วมลงนาม
การเปิิดตัวั ของพื้้�นที่่ทำ� �ำ งานร่่วมกััน อิินทรีีไอทููไอ-นวััตกรรม
สู่่�อุุตสาหกรรม  (INSEE’s i2i - innovation 2 industry)
ด้้วยสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านการวิิจั ัยที่่�ทั ันสมััยและ
คณะทำำ�งานที่่�มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นหััวหน้้าทีีม i2i จึึงเป็็นพื้้�นที่่�
พิิเศษเฉพาะสำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและเป็็นหนึ่่�ง
ในสถานที่่�ที่่เ� ปิิดเวทีีกลางให้้กัับผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญของอุุตสาหกรรม
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ ได้้ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การ
ยกระดัับมาตรฐานต่่าง ๆ ของอุุตสาหกรรมผ่่านการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์และอะกรีีเกตเพื่่�อสนัับสนุุนและสนอง
ตอบทุุกความต้้องการด้้านการก่่อสร้้างอย่่างยั่่ง� ยืืนในประเทศ
ศรีีลังั กา
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รายงานประจำ�ปี 2562

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในแต่่ละสายงาน ปีี 2562

บริิษัทั ฯ ยัังได้้ทำำ�การพิิจารณาอีีกครั้้ง� หนึ่่�งเกี่่�ยวกัับกรอบของ
คุุณภาพงานภายในองค์์กรและได้้นำำ�มาตรการควบคุุมคุุณภาพ
หลายรายการมาใช้้ในการทำำ�งาน เพื่่�อขยายฐานของการ
เปรีียบเทีียบด้้านคุุณภาพงานให้้กว้้างไกลออกไปมากกว่่า
และเหนืือกว่่าแนวทางที่่�กำำ�หนดไว้้ในระบบมาตรฐานของ
การบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพ ISO9001

• การประชุุมเรื่่อ� งโครงการสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่ประจำำ�ปีี
2562 : ทบทวนความคิิดเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง
อิินทรีีซีเี มนต์์ เวีียดนามมีีความภาคภููมิใิ จในการจััดการประชุุม
เรื่่�องโครงการสาธารณููปโภคขนาดใหญ่่ครั้้�งที่่�สอง ประจำำ�ปีี
2562 ซึ่่�งได้้จััดขึ้้�นเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายนในนครโฮจิิมิินห์์
ด้้วยความมุ่่ง� มั่่�นในการสร้้างแพลตฟอร์์มที่่�หน่่วยงานภาครััฐ
นัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ สถาปนิิก และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การก่่อสร้้างชั้้�นนำำ� ร่่วมแลกเปลี่่�ยนแนวทางในการปรัับปรุุง
คุุณภาพชีีวิิตและการก่่อสร้้างที่่�ยั่่�งยืืน ในปีีนี้้�หั ัวข้้อของ
การประชุุม คืือ การทบทวนความคิิดเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง
(Re-thinking Construction) ซึ่่�งได้้มีีการนำำ�เสนอวิิธีีการ
และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ในอุุตสาหกรรมนี้้� เช่่น การพิิมพ์์แบบ
สามมิิติิ (BIM-digital twin) รวมทั้้�งการนำำ�วิิธีีการนี้้�ไป
ปฏิิบััติิจริิงที่่�ได้้ผลเป็็นเลิิศ การประชุุมได้้สิ้้�นสุุดลงด้้วยการ
จุุดประกายความคิิดที่่�โดดเด่่นและน่่าตื่่�นเต้้นให้้กัับผู้้เ� ข้้าร่่วม
ประชุุมกว่่า 300 คน

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
• การปรัับปรุุงเตาเผาปููนซีีเมนต์์ของโรงงาน Hon Chong
ในเดืือนมีีนาคมและเมษายนปีี 2562 โรงงาน Hon Chong
ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงเตาเผาปููนซีีเมนต์์หลัังจากทำำ�การผลิิต
อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดระยะเวลาสองปีี การปิิดเตาเผาใช้้
ระยะเวลานาน 33 วััน มีีพนัักงานและพนัักงานผู้้�รัับเหมา
ร่่วมกัันทำำ�งานประมาณ 370,000 ชั่่�วโมงในช่่วงเวลาที่่�ปิิด
เตาเผาโดยไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงานใด ๆ ซึ่่�งถืือเป็็น
ความสำำ�เร็็จครั้้ง� สำำ�คััญเมี่่�อพิิจารณาจากความยุ่่ง� ยากซัับซ้้อน
ของงาน โดยหลัังจากการเดิินเครื่่�องใหม่่ เตาเผาปรัับปรุุง
ใหม่่นี้้� ไ ด้้แสดงให้้เห็็ น ถึึ ง ความสามารถในการทำำ � งานที่่�
สม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�องตามความต้้องการ
• เรืือโป๊๊ะขนาดใหญ่่ยกระดัับความสามารถในการจััดส่่ง
ในปีี 2562 อิินทรีีซีเี มนต์์ เวีียดนามได้้นำำ�เรืือโป๊๊ะสองลำำ�แรก
จากฝููงเรืือห้้าลำำ�ที่่�จััดเตรีียมไว้้มาปฏิิบััติิการขนส่่งอย่่าง
เป็็นทางการเพื่่�อทดแทนเรืือนิิวเมติิก จากการใช้้ระบบเรืือ
แบบใหม่่นี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถใช้้ประโยชน์์จากเส้้นทาง
แม่่น้ำำ��โขงในการช่่วยลดต้้นทุุนของการจััดส่่งภายในลงได้้
รวมถึึงมีีความยืืดหยุ่่น� มากขึ้้�นในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของการจััดส่ง่
ด้้วยการใช้้เรืือโป๊๊ะขนาดใหญ่่นี้้�ทำ�ำ ให้้เส้้นทางการขนส่ง่ ลดลง
ไปครึ่่�งหนึ่่�ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีนายพอล
ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์ เป็็นประธาน ร่่วมด้้วยคณะกรรมการอีีก
4 ท่่าน คืือ นายวัันชััย โตสมบุุญ นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล
ดร.(กิิตติม
ิ ศัักดิ์์)� ฮาราลด์์ ลิิงค์์ และนายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน
เบิิร์กส
์ ซึ่่�งเข้้ารัับตำำ�แหน่่งแทนนายเดวิิด อเล็็กซานเดอร์์ นิิวบิิกกิ้้ง�
ที่่�ได้้พ้้นวาระจากตำำ�แหน่่งคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 30
กัันยายน 2562
ในปีี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และดููแลรัับผิิดชอบงานที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตร โดยจััดให้้
มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� นอกเหนืือจากการควบคุุม
ดููแลเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในด้้านการสรรหาและ
ค่่าตอบแทนทั้้�งในระดัับคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และระดัับผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและ
เหมาะสม อัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
และสนัับสนุุนการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ด้้านกลยุุทธ์์ของกลุ่่ม� บริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงที่่�ได้้มีีการกำ�ำ หนดไว้้ ในปีีนี้้� คณะกรรมการ
สรรหาและพิิ จาร ณาค่่าตอบแทนยัั ง คงเน้้นให้้ความสำำ � คัั ญ
เรื่่�องการพััฒนาบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้องค์์กรมีี
ประสิิทธิิภาพสูงู สุุด และเพื่่�อเป็็นการรัักษาความสามารถในการ
แข่่งขัันของตลาดทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
โดยเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2562 ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�ง
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มขึ้้�น เพื่่�อรัับผิิดชอบขอบเขตงานด้้าน
การบริิหารในบทบาทผู้นำ�้ �ำ ของกลุ่่ม
� บริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งทางด้้านโครงสร้้างคณะผู้บ�้ ริิหารของกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้เฟ้้นหาผู้นำ�้ �ำ ที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งบริิหารสำำ�คััญ ทั้้�งในระดัับกลุ่่ม
� บริิษัทั ฯ

56

รายงานประจำ�ปี 2562

และระดัับประเทศ อาทิิ ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
สมาชิิกของคณะผู้บ�้ ริิหารกลุ่่ม� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่ม� งาน
กลยุุทธ์์และการบริิหารประสิิทธิิภาพองค์์กร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร กลุ่่�มงานการเงิิน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจ
วััสดุุก่่อสร้้าง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(บัังกลาเทศ) จำำ�กััด ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ชิิป มง
อิินทรีีซีเี มนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น ผู้บ�้ ริิหารกลุ่่ม
� งานธุุรกิิจจีนี รวมไปถึึง
การแต่่งตั้้�ง นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส คณะกรรมการ
บริิษััทแทนนายเดวิิด อเล็็กซานเดอร์์ นิิวบิิกกิ้้�ง
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนยึึดมั่่�นที่่�จะทำำ�งาน
เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งการสร้้างองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพและขัับเคลื่่�อนด้้วย
วััฒนธรรมองค์์กรที่่ผลั
� กดั
ั นั ให้้พนัักงานเข้้าใจธุุรกิิจอย่่างถ่่องแท้้
ผ่่านการคััดสรรผู้นำ�้ �ำ ที่่�สร้้างพัันธสััญญาต่่อเป้้าหมายที่่�มีกัี บั องค์์กร
มุ่่ � ง มั่่� น ที่่� จ ะขัั บเคลื่่� อ นผลประกอบการของกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท ฯ ให้้
เป็็นเลิิศ ท่่ามกลางสถานการณ์์ทางธุุรกิิจที่่ไ� ม่่หยุุดนิ่่�ง และจะเป็็น
กำำ�ลัังสำำ�คััญในการนำำ�พากลุ่่�มบริิษััทฯ สู่่�ความสำำ�เร็็จในอนาคต

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริิษััท

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 10 คน

โครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษััท
โครงสร้้างการจััดการของบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2562 ประกอบด้้วย
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการ 3 คณะ ซึ่่�งได้้รัับ
การแต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� ง และคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ข้้อ 11 กำำ�หนดว่่า คณะกรรมการบริิษัทั
จะต้้องประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน
13 คน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิษััทประกอบ
ด้้วยกรรมการจำำ�นวน 12 คน ดัังนี้้�

โครงสร้างการจัดการ

		

กรรมการ 4 คน เป็็นกรรมการอิิสระ (คิิดเป็็นร้้อยละ
33 ของคณะกรรมการบริิษััท);

		

กรรมการอิิสระ 3 คน เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ;

		

	กรรมการ 4 คน เป็็ น สมาชิิ ก ของคณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง; และ

		

	กรรมการ 5 คน เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
	กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่ม� และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร-บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์
นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
รายชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนบริิษััท ได้้แก่่
นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์ นายวัันชััย โตสมบุุญ
นายเอเดน จอห์์น ไลนััม และนายศิิวะ มหาสัันทนะ
สองในสี่่�คนลงลายชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของ
บริิษััท เพื่่�อทำำ�การผููกพัันบริิษััท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง

Group Internal Audit
and Compliance

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริิษััท
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง

1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์ 	ประธานกรรมการ

1. นายพงศ์์พิินิิต เดชะคุุปต์์	ประธาน

2. นายวัันชััย โตสมบุุญ	กรรมการ

2. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์	กรรมการ

3. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล	กรรมการ

3. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล	กรรมการ

4. นายพงศ์์พิินิิต เดชะคุุปต์์	กรรมการ

4. นายวัันชััย โตสมบุุญ	กรรมการ
(เลขานุุการคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง ได้้แก่่
นายประเสริิฐ กสิิกิิจสกุุลผล Operational Compliance &
Group OH&S Senior Department Manager)

5. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส	กรรมการ
6. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์	กรรมการ
7. ดร. (กิิตติิมศัักดิ์์�) ฮาราลด์์ ลิิงค์์	กรรมการอิิสระ
8. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข	กรรมการอิิสระ
9. นายประดาป พิิบููลสงคราม	กรรมการอิิสระ
10. นายชริินทร์์ สััจจญาณ	กรรมการอิิสระ

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
11. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม	กรรมการและประธาน
				
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
12. นายศิิวะ มหาสัันทนะ 	กรรมการและประธาน
				
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร-บริิษัทั
				
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
				
จำำ�กััด (มหาชน)
(เลขานุุการบริิษััท ได้้แก่่ นางภััชฎา หมื่่�นทอง)

คณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข	ประธานกรรมการ
				ตรวจสอบ
2. นายประดาป พิิบููลสงคราม	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชริินทร์์ สััจจญาณ	กรรมการตรวจสอบ
(เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบได้้แก่่ นางชฎาภรณ์์
ฐิิติิสวััสดิ์์� Head of Internal Audit)
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คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1. นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์	ประธาน
2. ดร. (กิิตติิมศัักดิ์์�) ฮาราลด์์ ลิิงค์์	กรรมการ
3. นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล	กรรมการ
4. นายวัันชััย โตสมบุุญ	กรรมการ
5. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส	กรรมการ
(เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้แก่่ นางสาวอนุุตตรา พานโพธิ์์�ทอง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล)

โครงสร้้างการจััดการ

จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละรายเข้้าประชุุมในปีี 2562 มีีดัังนี้้�

จำ�นวนครั้งที่มาประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาล 
และความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

7/7

-

-

8/8

นายวันชัย โตสมบุญ

7/7

-

4/4

8/8

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

7/7

-

4/4

6/8

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

7/7

-

4/4

-

นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส*/1

2/2

-

-

2/8

นายสตีเฟน แพทริก กอร์*/2

5/5

-

3/4

-

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

3/7

-

-

3/8

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

7/7

11/11

-

-

นายประดาป พิบูลสงคราม

7/7

11/11

-

-

นายชรินทร์ สัจจญาณ

7/7

11/11

-

-

นายเอเดน จอห์น ไลนัม*/3

6/6

-

-

-

นายศิวะ มหาสันทนะ

7/7

-

-

-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

* ดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่เต็็มปีี
หมายเหตุุ

1. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและสมาชิิกคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทน นายเดวิิด อเล็็กซานเดอร์์ นิิวบิิกกิ้้�ง
มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
2. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและสมาชิิกคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง แทน นายเต็็ง เว อััน เอเดรีียน มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2562
3. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการใหม่่ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562

2. ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 คน ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

รายชื่่�อคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
1. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม (Group CEO)
สมาชิิก ประกอบด้้วย
2. นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มงานการเงิิน (Group CFO)
3. นายศิิวะ มหาสัันทนะ		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (CEO SCCCTH)
4. นายฟิิลลิิป เบอนาร์์ด ริิชาร์์ท	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (CEO SCCVN)
5. นางสาวอนุุตตรา พานโพธิ์์�ทอง 	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มงานบริิหารทรััพยากรบุุคคล (Group HR and Talents)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้้างคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
นายเอเดน จอห์์น ไลนััม

สมาชิิก
(Group CFO)

สมาชิิก
(CEO SCCCTH)

สมาชิิก
(CEO SCCVN)

สมาชิิก
(Group HR and Talents)

สมาชิิก
(Group Strategy,
Transformation
and Performance)

นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์

นายศิิวะ มหาสัันทนะ

นายฟิิลลิปิ เบอนาร์์ด ริชิ าร์์ท

นางสาวอนุุตตรา พานโพธิ์์ท� อง

อยู่่�ระหว่่างการสรรหา

หมายเหตุุ เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 บริิษัทั แต่่งตั้้�ง นายเบนจามิิน วิิลเลี่่�ยม พิินนีีย์์ เป็็นสมาชิิกคณะผู้้บ� ริิหารกลุ่่ม
� เพิ่่ม
� 1 คน โปรดดููรายละเอีียด
			 ในเอกสารแนบท้้าย 1 ของแบบ 56-1

3. เลขานุุการบริิษััทและผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�
บััญชีี
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งนางภััชฎา หมื่่�นทอง
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษัทั โดยปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง
และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิ ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับบริิษััท มติิคณะกรรมการ
ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากนี้้� เลขานุุการบริิษัทั มีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการ
กำำ�กัับดููแลในการดำำ�เนิินกิิจกรรมของคณะกรรมการให้้เป็็น
ไปตามกฎหมาย การดำำ�เนิินการจััดประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั และการประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้น� ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงาน
ภายในบริิษััท ให้้ปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการบริิษััทและ
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�
กำำ�กัับดููแล เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และ
ดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงาน
ที่่�กำ�ำ กัับดููแลและสาธารณชนให้้ถููกต้้องครบถ้้วนตามกฎหมาย
จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งใหม่่ และปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเลขานุุการบริิษััท
ชื่่�อ-สกุุล: นางภััชฎา หมื่่�นทอง
อายุุ: 53 ปีี
ตำำ�แหน่่ง: เลขานุุการบริิษััท แต่่งตั้้�ง: 24 กรกฎาคม 2561
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ: 0.000013
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้บ� ริิหาร: ไม่่มีี

60

รายงานประจำ�ปี 2562

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา:
- นิิติิศาสตร์์มหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- นิิติิศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมิิชิิแกน สหรััฐอเมริิกา
- นิิติศิ าสตร์์บัณ
ั ฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (เกีียรติินิยิ มอัันดัับสอง)
ประสบการณ์์ทำำ�งาน:
บริิษััทจดทะเบีียน
2561 - ปััจจุุบััน เลขานุุการบริิษัทั , บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
					 จำำ�กััด (มหาชน) (ธุุรกิิจผลิิตปููนซีีเมนต์์)
2559 - 2560		 ผู้อำ�้ �ำ นวยการอาวุุโส, สำำ�นัักบริิหารงานกรรมการ
					 และผู้ถื� ้ อื หุ้้น� ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
					 (ธุุรกิิจธนาคาร)
บริิษััทอื่่�น ๆ
2560 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึกษาก
ึ
ฎหมาย, บริิษัทั เอเบิิลพริิมพ์์ตันั จำำ�กััด
					 (ธุุรกิิจให้้คำำ�ปรึึกษากฎหมาย)
2560 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึกษาก
ึ
ฎหมาย, บริิษัทั คััมปะนีี เซเครทแทรีี
					 จำำ�กััด (ธุุรกิิจให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านงานเลขานุุการ
					 บริิษััท)
2555 - 2559		 ผู้อำ� ้ �ำ นวยการฝ่่ายบรรษััทภิิบาล, บริิษัทั บิ๊๊ก� ซีีซูเู ปอร์์
					 เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (ธุุรกิิจการค้้าปลีกี -ให้้เช่่า
					พื้้�นที่่�)
ประวััติิการอบรม:
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- หลัักสููตร Director Accreditation Program Big C ปีี 2558
- หลัักสููตร Anti-Corruption : The Practical Guide ปีี 2555
โดยคณะนิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- หลัักสูตรก
ู ฎหมายและการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�สำ�ำ หรัับเลขานุุการบริิษัทั
โดย Holcim
- หลัักสููตรการบริิหารจััดการ ปีี 2550 สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
บมจ.ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ณ เมืืองซููริิค สวิิตเซอร์์แลนด์์
โดยสถาบัันอื่่�น ๆ
- SEC Capital Market Symposium 2562
- โครงการเสริิมสร้้างตลาดทุุนธรรมาภิิบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ
เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิิธีีบรมราชาภิิเษก

โครงสร้้างการจััดการ

บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งนายเกษม มาไกรเลิิศ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ให้้ทำำ�หน้้าที่่�
ผู้้�ควบคุุมดููแลบััญชีี โดยปฏิิบััติิหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีีแสดง
ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิิน จััดทำำ�งบการเงิินและจััด
ให้้มีีการตรวจสอบงบการเงิินโดยผู้ตร
�้ วจบััญชีีที่่ไ� ด้้รัับอนุุญาต
จััดส่่งรายงานทางบััญชีี ให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�รัับผิิดชอบ
สููงสุุดฝ่่ายการเงิินและบััญชีี
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ควบคุุมดููแลบััญชีี
ชื่่�อ-สกุุล: นายเกษม มาไกรเลิิศ
อายุุ: 46 ปีี
ตำำ�แหน่่ง: Head of Group Accounting,
			 IR and Shared Services
แต่่งตั้้�ง: 1 กรกฎาคม 2561
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ: 0.000382
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้บ� ริิหาร: ไม่่มีี
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา:
- วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิิน (หลัักสูตร
ู นานาชาติิ)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
ประสบการณ์์ทำำ�งาน:
บริิษััทจดทะเบีียน
2561 - ปััจจุุบััน Head of Accounting, IR and Shared Services
					 บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
					 (ธุุรกิิจผลิิตปููนซีีเมนต์์)
2556 - 2556		 Corporate Finance Department Manager
					 บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
					 (ธุุรกิิจผลิิตปููนซีีเมนต์์)
2554 - 2555 Business Analysis and Process Improvement
					 Department, บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
					 (มหาชน) (ธุุรกิิจผลิิตปููนซีีเมนต์์)
บริิษััทอื่่�น ๆ
2556 - 2560		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยการเงิิน, บริิษัทั อิิตัลั ไทย
					วิิศวกรรม จำำ�กััด (ธุุรกิิจวิิศวกรรมก่่อสร้้าง
					 แบบ ERC หรืือTurnkey ในทุุกสาขา)
2556 - 2560		กรรมการผู้จั�้ ดั การ, บริิษัทั อิิตัลั ไทยวิิศวกรรม
					สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา จำำ�กััด (ธุุรกิิจ
					วิิศวกรรมก่่อสร้้าง แบบ ERC หรืือ Turnkey
					 ในทุุกสาขา)
2553 - 2554		 ผู้้�จััดการฝ่่ายเงิินทุุนเพื่่�อการพาณิิชย์์, บริิษััท
					ดิิอาจิิโอ โมเอ็็ท เฮนเนสซี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
					 (ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์)
ประวััติิการอบรม:
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
Directors Certification Program รุ่่�นที่่� 228 (DCP) ปีี 2559

4. ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
หลัักเกณฑ์์ ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะอนุุกรรมการนั้้�น คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาถึึงความเหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะอนุุกรรมการ รวมถึึงปััจจััยอื่่�น ๆ เช่่น ธุุรกิิจ
และผลการประกอบการของบริิษััท บรรทััดฐานของตลาด
และอุุตสาหกรรมเดีียวกััน สภาวะเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น โดยมีี
ความเหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะจููงใจให้้กรรมการนำำ�พา
องค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
ซึ่่�งมีีการเปรีียบเทีียบจากมาตรฐานในอุุตสาหกรรมแล้้ว
จากนั้้�นจึึงนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทกระทำำ�โดยโปร่่งใส
ตามหลัักการที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติจากที่่
ิ
ปร
� ะชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น โดยผู้ถื�้ อื หุ้้�น
ได้้อนุุมััติหิ ลัักการใหม่่สำำ�หรัับการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษัทั ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้ถื�้ อื หุ้้�น ครั้้ง� ที่่� 26 วัันที่่�
26 มีีนาคม 2562 ดัังนี้้�
“ค่่าตอบแทนกรรมการประกอบด้้วยค่่าตอบแทนรายเดืือน
และโบนััส การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการให้้ปฏิิบััติิตาม
หลัักการต่่อไปนี้้� นัับจากวัันที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติจากที่่
ิ
ปร
� ะชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้น�
เป็็นต้้นไป จนกว่่าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีมติิเป็็นอย่่างอื่่�น
ค่่าตอบแทนกรรมการรายเดืือน: คณะกรรมการบริิษััท
จะได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน ภายในกรอบวงเงิินเพื่่�อการนี้้�
ไม่่เกิิน 30 ล้้านบาทต่่อปีี โดยคณะกรรมการจะเป็็นผู้พิ
�้ จาร
ิ ณา
การจััดสรร
โบนััสกรรมการ: คณะกรรมการบริิษัทั จะได้้รัับโบนััสประจำำ�ปีี
ในจำำ�นวนไม่่เกิินปีีละ 7 ล้้านบาท โดยคณะกรรมการพิิจารณา
การจััดสรรระหว่่างกัันเอง
เจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงานของบริิษัทั ซึ่่�งได้้รัับเงิินค่่าตอบแทน
หรืือผลประโยชน์์อื่่น� ใดในฐานะที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงาน
ของบริิษััท หากได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการสามารถรัับ
ค่่าตอบแทนกรรมการรายเดืือนหรืือโบนััสกรรมการได้้ด้้วย”
โดยค่่าตอบแทนกรรมการรายเดืือนข้้างต้้น มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
1.	ค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ได้้รัับค่่าตอบแทน
รายเดืือน เดืือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการ
ได้้รัับค่่าตอบแทนเดืือนละ 200,000 บาท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2.	ค่่าตอบแทนคณะอนุุกรรมการ กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ให้้เป็็นกรรมการในคณะอนุุกรรมการ ได้้รัับค่่าตอบแทน
เพิ่่�มตามความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนี้้�
		 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน เดืือนละ 150,000 บาท
และกรรมการตรวจสอบ ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน
เดืือนละ 100,000 บาท

		 (2) คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง ประธาน
กรรมการธรรมาภิิ บ าลและความเสี่่� ย ง ได้้รัั บ
ค่่าตอบแทนรายเดืือน เดืือนละ 80,000 บาท และ
กรรมการธรรมาภิิ บ าลและความเสี่่� ย ง ได้้รัั บ
ค่่าตอบแทนรายเดืือน เดืือนละ 60,000 บาท
		 (3) คณะกรรมการสรรหาและพิิ จาร ณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและค่่าตอบแทน ได้้รัับ
ค่่าตอบแทนรายเดืื อ น เดืื อ นละ 80,000 บาท
และกรรมการสรรหาและค่่าตอบแทน ได้้รัั บ
ค่่าตอบแทนรายเดืือน เดืือนละ 60,000 บาท

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินสำำ�หรัับสมาชิิกของคณะกรรมการบริิษััท ในปีี 2562
(ไม่่มีีค่่าตอบแทนจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อยและไม่่มีีสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น)
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2562
โบนัส
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ จ่ายในปี 2562
ธรรมาภิบาล 
สรรหาและ
บริษัท
ตรวจสอบ  และความเสี
่ยง ค่าตอบแทน  

รายชื่อกรรมการ

รวมเงิน
ค่าตอบแทน
ทั้งหมดที่จ่าย
ในปี 2562
(บาท)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2,400,000

-

-

960,000

420,000

3,780,000

2 นายชัชชน รัตนรักษ์*

300,000

-

-

-

150,000

450,000

3 นายวันชัย โตสมบุญ

1,200,000

-

720,000

720,000

330,000

2,970,000

4 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

1,200,000

-

720,000

720,000

330,000

2,970,000

1,200,000

-

960,000

-

270,000

2,430,000

900,000

-

-

540,000

240,000

1,680,000

7 นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิรกส
์ *

300,000

-

-

180,000

8 นายเต็ง เว อัน เอเดรียน*/4

300,000

-

180,000

-

9 นายสตีเฟน แพทริก กอร์*

900,000

-

540,000

-

10 ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

1,200,000

-

-

720,000

240,000

2,160,000

11 ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

1,200,000

1,800,000

-

-

375,000

3,375,000

12 นายประดาป พิบูลสงคราม

1,200,000

1,200,000

-

-

300,000

2,700,000

13 นายชรินทร์ สัจจญาณ

1,200,000

1,200,000

-

-

330,500

2,730,500

900,000

-

-

-

1,200,000

-

-

-

/1

5 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกง้ิ *

/2
/3

/5

209,750
-

480,000
689,750
1,440,000

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
14 นายเอเดน จอห์น ไลนัม*/6
15 นายศิวะ มหาสันทนะ

รวม

900,000

150,000

1,350,000

3,345,250

30,105,250

* ดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่เต็็มปีี
หมายเหตุุ

1. นายชััชชน รััตนรัักษ์์ ครบวาระในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 26 เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 และไม่่ประสงค์์ต่่อวาระการเป็็นกรรมการ
2. นายเดวิิด อเล็็กซานเดอร์์ นิิวบิิกกิ้้�ง ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท มีีผลเมื่่�อสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2562
3. นายเบนจามิิน เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและสมาชิิกคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทน นายเดวิิด อเล็็กซานเดอร์์ นิิวบิิกกิ้้�ง
	มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
4. นายเต็็ง เว อััน เอเดรีียน ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท มีีผลเมื่่�อสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562
5. นายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและสมาชิิกคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง แทน นายเต็็ง เว อััน เอเดรีียน มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2562
6. นายเอเดน จอห์์น ไลนััม ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการใหม่่ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562
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โครงสร้้างการจััดการ

ค่่าตอบแทนกรรมการค้้างจ่่าย ซึ่่�งจะจ่่ายในปีี 2563 ได้้แก่่ โบนััสประจำำ�ปีี 2562 จำำ�นวน 3,345,000 บาท ซึ่่�งคณะกรรมการพิิจารณา
จััดสรรระหว่่างกัันเอง ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนรวมรวมโบนััสค้้างจ่่าย จำำ�นวน 112,134,527.93 บาท
ค่่าตอบแทนอื่่�น ได้้แก่่ เงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จำำ�นวน 2,611,501.00 บาท เงิินสมทบสำำ�หรัับโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่าง
นายจ้้างและลููกจ้้าง (EJIP) ให้้กัับคณะผู้้�บริิหาร มีีจำำ�นวน 181,374.48 บาท และได้้จััดหารถยนต์์ ให้้แก่่ผู้้�บริิหารใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

5. บุุคลากร
ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษัทั (รวมทั้้�งบริิษัทั ย่่อยในประเทศไทยและในต่่างประเทศ) มีีพนักั งานประจำำ�ทั้้�งหมดจำำ�นวน 5,711 คน บริิษัทั
ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 5,297,451,632 บาท ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่่น�
ของพนัักงาน
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษัทั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

กลุ่มบริษัท

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ธุรกิจปูนซีเมนต์

3,895

ธุรกิจอื่น

1,808
รวม

นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร
บุุคลากรของบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ทุุกคน
ถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่า และเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของ
ความยั่่�งยืืนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าความสำำ�เร็็จ
และการเจริิญเติิบโตขององค์์กรขึ้้�นอยู่่�กัับพนัักงานที่่�มีีค่่านิิยม
และสมรรถนะที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทาง เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท ในระดัับภููมิิภาค และการตอบสนองต่่อการเติิบโต
ตามสายอาชีีพของพนัักงาน ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
และปรัับปรุุงระบบการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีภาวะผู้นำ�้ �ำ
ความรู้้ค� วามสามารถ ตลอดจนทัักษะการปฏิิบัติั งิ าน การคิิดริิเริ่่ม�
และการจััดการที่่�ทันั สมััยตามมาตรฐานระดัับสากลที่่�สอดคล้้อง
กัับงานในปััจจุุบัันและอนาคต รวมถึึงเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับ
การเติิบโตของพนัักงานเพื่่�อนำำ�พาองค์์กรสู่่การ
� เป็็นผู้นำ�้ �ำ ด้้านธุุรกิิจ
วััสดุุก่่อสร้้างทั้้�งภายในประเทศและภาคพื้้�นเอเชีียในอนาคต
นอกจากนี้้�กลุ่ม�่ บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง ยัังส่ง่ เสริิมการทำำ�งาน
เป็็นทีีมและมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานเป็็นคนดีี มีีคุุณธรรมจริิยธรรม
อยู่่ร่่� วมในชุุมชนด้้วยความช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููล ใส่ใ่ จในความปลอดภััย
และผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมโดยรวม
ทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ

5,711
และเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่การ
� แข่่งขััน สร้้าง
สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดและอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับพนัักงานทุุกคน องค์์กร
และสัังคม

แนวทางและรููปแบบการพััฒนาบุุคลากร
ศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี (INSEE Academy) ภายใต้้สายงาน
การบริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร (People and
Organizational Performance) เป็็นศููนย์์กลางในการพััฒนา
แผนกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงซึ่่�งครอบคลุุมแผนระยะสั้้�นและระยะยาวในการพััฒนา
บุุคลากรของธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ และบริิษััทในกลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
คอนกรีี ตผส มเสร็็ จ และอะกรีี เ กตเพื่่� อ การก่่อสร้้าง ธุุรกิิ จ
ผลิิตภััณฑ์์วััสดุุตกแต่่งเพื่่�องานสถาปััตยกรรม (คอนวููด) ธุุรกิิจ
คอนกรีีต มวลเบาอิินทรีี (อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล๊๊อก) ธุุรกิิจการจัดั การ
พััฒนาเชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิิบทดแทน ธุุรกิิจด้้านบริิหารจััดการ
ของเสีียอุุตสาหกรรม (อิินทรีี อีีโคไซเคิิล) และธุุรกิิจระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (อิินทรีี ดิิจิิตอล) โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
บุุคลากรผ่่านหลัักสูตรที่่
ู ห� ลากหลายและสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านการเรีียนรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการฝึึกฝนพััฒนาศัักยภาพของ
บุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ด้้วยความเชื่่�อ มั่่�นในการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้เกิิด
จิิตสำ�ำ นึึก ความรู้้� ความเข้้าใจอย่่างแท้้จริิงในองค์์ความรู้้� หลัักการ
ขั้้� น ตอนและแนวทางปฏิิ บั ั ติ ิ เพื่่� อ นำำ � ไปสู่่� การ เปลี่่� ย นแปลง
พฤติิกรรมการปฏิิบััติิงาน การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของแต่่ละตำำ�แหน่่งงาน ให้้เกิิดผลงาน
ที่่�บรรลุุเป้้าหมายเกิินความคาดหวัังอย่่างแท้้จริิง บริิษััทจึึงให้้
ความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบและกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่� ทั� นั สมััย
สอดคล้้องกัับทิิศทางของธุุรกิิจและเหมาะกัับกลุ่่ม
� พนัักงาน และ
หลัักการเรีียนรู้้ตา
� มรููปแบบ 70-20-10 ที่่�มุ่ง�่ เน้้นการพััฒนาการ
เรีียนรู้้ผ่่า
� นประสบการณ์์จริิงและการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�
มีีคุุณค่่าต่่อการปรัับ ปรุุงประสิิ ท ธิิ ภาพ และประสิิ ท ธิิ ผ ลของ
องค์์กร (Experienced Learning / On the Job Practice -70)
การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรีียนรู้้� ใน
ห้้องเรีี ย นและการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเอง (Classroom and
Self-Learning -10) ซี่่�งบริิษััทส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาส
เข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา ที่่�ต้้องการให้้มากที่่�สุุดผ่่านระบบ
บริิหารจััดการการเรีียนรู้้�ที่่�เรีียกว่่า Learning Management
System ซึ่่�งพนัักงานสามารถเข้้าระบบเพื่่�อค้้นหาและเลืือก
หลัักสููตรที่่�ต้้องการฝึึกอบรมผ่่านคอมพิิวเตอร์์หรืือสมาร์์ทโฟน
ซึ่่�งมีีการเรีียนการสอนหลากหลายรููปแบบ อาทิิ การเรีียนรู้้� ใน
รููปแบบห้้องเรีียน การฝึึกปฏิิบัติั ิ บทเรีียนออนไลน์์ (E-learning)
นอกจากนี้้� บ ริิ ษั ั ท จัั ด ให้้มีี ร ะบบการบริิ ห ารจัั ด การความรู้้�
(Knowledge Management) ขององค์์กร รวมถึึงการแลกเปลี่่�ยน
แบ่่งปัันและจััดเก็็บความรู้้�ที่่�สำำ�คััญ (Critical Knowledge)
ภายในองค์์กรเพื่่�อการนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งเป็็น
รากฐานของการนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� (Learning
Organization) ที่่�เสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร
ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการกำำ�หนดแผนพััฒนาบุุคลากรในทุุกระดัับตั้้�งแต่่
พนัักงานระดัับปฏิิบัติั การ
ิ พนัักงานบัังคัับบััญชาระดัับต้้น ระดัับกลาง
และระดัับสููง โดยดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมฝึึกอบรมและพััฒนา
พนัักงาน ครอบคลุุมตั้้�งแต่่โปรแกรมการพััฒนาพนัักงานใหม่่
(Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพััฒนา
ผู้ ้ � บ ริิ ห ารตามระดัั บ การบัั ง คัั บ บัั ญ ชา (Management &
Leadership Development Program) โปรแกรมการพััฒนา
สมรรถนะด้้านภาวะผู้ ้ � นำ ำ � (Leadership Competencies
Development Program) สำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ โปรแกรม
การพััฒนาผลการปฏิิบััติิงานด้้วยการสอนงานหรืือการโค้้ช
(Coaching & Performance Improvement Program)
โปรแกรมการพััฒนาความรู้้�และทัักษะด้้านเทคนิิคและวิิชาชีีพ
ตามสายงานหลัั ก (Technical & Functional Skills
Development Program) โปรแกรมการฝึึกอบรมด้้านความ
ปลอดภัั ย และการพัั ฒ นาเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น (OH&S and
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Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึึกอบรม
ด้้านภาษาอัังกฤษ (English Proficiency Development
Program) รวมถึึงโปรแกรมการพััฒนาจิิตสำำ�นึึกด้้านคุุณธรรม
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ (Code of Business Conduct &
Compliance Program)
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในกลุ่่�ม
บริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการ
พััฒนาผู้้�บริิหารเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กัับพนัักงานในด้้าน
ภาวะผู้้�นำำ� ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ด้้านการจััดการ
ธุุรกิิจให้้สามารถปฏิิบััติิภารกิิจในหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบในปััจจุุบััน
และในตำำ�แหน่่งงานที่่�สููงขึ้้�นตามแผนการเติิบโตในสายอาชีีพ
(Career Development) หรืือแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
(Succession Plan) ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายพััฒนาระบบ
และแนวทางการประเมิินกลุ่่�มพนัักงานผู้้�มีีความสามารถและ
ศัักยภาพที่่�จะเติิบโตขึ้้�นสู่่�ตำ�ำ แหน่่งผู้บ�้ ริิหารระดัับสููง ในตำำ�แหน่่ง
สำำ�คััญของสายงานต่่าง ๆ ในองค์์กร เพื่่�อวางแผนพััฒนารายบุุคคล
(Individual Development Plan: IDP) ให้้มีีความพร้้อมในการ
ขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งตามช่่วงเวลาและความจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ ได้้แก่่
การขยายการเติิบโตของธุุรกิิจ หรืือการเกษีียณอายุุของผู้บ�้ ริิหาร
ระดัับสููง เป็็นต้้น โดยศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีีร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในสายงานการบริิหารบุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร
และผู้้�บริิหารจากสายงานต่่าง ๆ จััดโครงการพััฒนาผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ระดัับกลาง และระดัับเริ่่ม� ต้้น (Leadership Development
Program: LDP) โดยส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านภาวะผู้้�นำำ� และ
การจััดการให้้กัับบุุคลากรกลุ่่ม� เป้้าหมาย โดยการพััฒนาโครงการ
ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ� ทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
รวมถึึงการพััฒนาในรููปแบบอื่่�น ๆ ได้้แก่่ โครงการโค้้ชผู้้�บริิหาร
(Executive Coaching) โครงการพััฒนาผลการปฏิิบััติิงาน
ด้้วยการสอนงานหรืือการโค้้ช (Operational Performance
Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่่�ยนพนัักงาน
ในต่่างประเทศ (Group Employee Mobility: GEM) การมอบหมาย
ให้้เป็็นผู้บ�้ ริิหารโครงการสำำ�คััญขององค์์กร (Corporate Project
Assignment) การสนัับสนุุนให้้ศึึกษาดููงานในหน่่วยงานหรืือ
องค์์ กรชั้้ � น นำำ � ที่่� มี ี แ นวทางการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ย อดเยี่่� ย ม
ในหลากหลายธุุรกิิจ รวมทั้้�งการบริิหารธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์ทั้้�ง
ภายในและต่่างประเทศ
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทเชื่่�อว่่าการพััฒนาบุุคลากรถืือเป็็นความจำำ�เป็็น
ในทุุกระดัับ ไม่่เพีียงแต่่ระดัับผู้้�บริิหารเท่่านั้้�น บริิษััทยัังให้้
ความสำำ�คััญในการพััฒนาพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ ที่่�ถืือเป็็น
กำำ�ลัังหลัักซึ่่ง� เป็็นส่ว่ นสำำ�คััญในการปฏิิบัติั ภารกิ
ิ
จด้้า
ิ นสายการผลิิต
สายการขาย และการจััดการด้้านขนส่่ง รวมถึึงพนัักงานในสาย
งานสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�ยังั ช่่วยสนัับสนุุน
การพัั ฒ นาหลัั กสู ู ตร ของศูู น ย์์ การ เรีี ย นรู้้� ร ะดัั บ สายงาน
(Functional Academy) เพื่่�อพััฒนาทัักษะเฉพาะสายงานให้้แก่่
พนัักงานผ่่านรููปแบบการอบรมพััฒนาและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านการ
เรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย รวมถึึงการกำำ�หนดหลัักสููตรฝึึกอบรม
มาตรฐานและหลัักสููตรฝึึกอบรมด้้านเทคนิิคและวิิชาชีีพเฉพาะ
ทั้้�งภายในองค์์กร และส่ง่ ไปเข้้ารัับการฝึึกอบรมจากสถาบัันทาง
วิิชาชีีพเฉพาะจากภายนอกเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานทุุกคนมีี
ความรู้้แ� ละทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบ
ได้้อย่่างถููกต้้องปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ ตามกระบวนการและ
มาตรฐานที่่�กำ�ำ หนด เพื่่�อให้้ทุุกผลิิตภััณฑ์์และการบริิการส่ง่ มอบ
ถึึงมืือลููกค้้า คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ บุุคคล และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างรวดเร็็ว มีีคุุณภาพและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
บริิษััทยัังสนัับสนุุนการเรีียนรู้้� การแบ่่งปัันประสบการณ์์ และ
การปฏิิบัติั ร่่ิ วมกัันกัับปราชญ์์ชุุมชน ผู้นำ�้ �ำ ในสาขาต่่าง ๆ ภายนอก
องค์์กร ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงสื่่�อต่่าง ๆ ในหััวข้้อ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การบริิหารงาน การบริิหารบุุคลากร
และการเป็็นผู้้�นำำ� ที่่�มีี ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีี
คุุณธรรมจริิยธรรม เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี ตั้้�งอยู่่�บนความเชื่่�อและ
ค่่านิิยมที่่�ถููกต้้อง นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จความเจริิญก้้าวหน้้าของ
องค์์กร สัังคม ประเทศชาติิโดยรวม ซึ่่�งกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ดัังกล่่าวถืือเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งที่่�บริิษัทั พยายามส่ง่ เสริิมให้้กลุ่่ม
� บริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ที่่�เชื่่�อมโยง
ความรู้้�และประสบการณ์์ ในองค์์รวม เพื่่�อเพิ่่�มพููนประสบการณ์์
ขยายกรอบความคิิดและมุุมมองที่่�กว้้างขวางในการบริิหารงาน
และบุุคลากร ทั้้�งยัังเป็็นการส่ง่ เสริิมสััมพัันธภาพและการประสาน
ความร่่วมมืือที่่�ดีีซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวงกัับชุุมชนและสัังคม

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนาบุุคลากรให้้ตระหนัักถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยจััดให้้มีีการอบรมหลาย
หลัักสูตร
ู เช่่น การอบรมหลัักสูตร
ู ISO Awareness, การสััมมนา
เชิิงปฏิิบัติั การ
ิ เรื่่อ� ง Sustainability Reporting: GRI Standards,
การอบรมสำำ�หรัับ Environment Plant Manager (legal),
การอบรมหลัักสููตรประกาศนีียบััตรธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่น� ที่่�7, การอบรมต้้นแบบธุุรกิิจยุุคใหม่่
ใส่่ใจลดโลกร้้อนและความยั่่�งยืืน และการอบรม OHS&S 041
วิิธีีการใช้้เครื่่�องมืือการตรวจวััดทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
เป็็นต้้น

สรุุปข้้อมููลการพััฒนาพนัักงาน  
ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีี ได้้จััดการฝึึกอบรม
และพััฒนาในรููปแบบต่่าง ๆ ให้้กัับพนัักงาน ดัังนี้้�
1)	กลุ่่�มหลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ� (Leadership Development
Program) และ หลัักสููตรพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�
ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููง (Transitional Development Program)
จำำ�นวน 22,019.64 ชั่่�วโมง
2)	กลุ่่ม� หลัักสูตรพั
ู ฒ
ั นาด้้านเทคนิิคและสายวิิชาชีีพ (Technical/
Functional Development Program) จำำ�นวน 38,884.46
ชั่่�วโมง
3)	กลุ่่ � ม หลัั กสู ู ตรพั ั ฒ นาพนัั ก งานใหม่่ (Induction &
On-boarding Program) จำำ�นวน 3,477.10 ชั่่�วโมง
4)	กลุ่่ม
� หลัักสูตรด้้า
ู
นความปลอดภััยและการพััฒนาเพื่่�อความ
ยั่่� ง ยืื น (OH&S and Sustainable Development
Program) จำำ�นวน 20,330 ชั่่�วโมง
5)	กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านภาษาอัังกฤษ (English Proficiency
Development Program) จำำ�นวน 1,647.15 ชั่่�วโมง
6) โดยเป็็นหลัักสููตรที่่�เรีียนรู้้�ผ่่านระบบ Digital Learning
จำำ�นวน 3,290.2 ชั่่�วโมง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หน่่วย: ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี

จำ�นวนชั่วโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี
(ไม่รวมชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน
และฝึกปฏิบัติหน้างาน)
พนักงานและผู้บริหาร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

32.08

26.84

25.51

หมายเหตุุ

โดยในปีี 2561 ศููนย์์การเรีียนรู้้อิ� ินทรีีได้้วางแผนการพััฒนาที่่�เน้้นการนำำ�ไปใช้้ ผ่่านการโค้้ช การสอนงานและฝึึกปฏิิบััติหิ น้้างานมากกว่่าการเรีียนรู้้� ในห้้องเรีียน จึึงไม่่สามารถบัันทึึก
เป็็นจำำ�นวนชั่่�วโมงได้้ ส่่งผลให้้จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมที่่�บัันทึึกได้้ต่่อคนต่่อปีีน้้อยลง

หน่่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา
พนักงานและผู้บริหาร เฉลี่ยต่อคนต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี*

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

6,558.92

8,891.35

6,548.82

23,474,385.06

32,195,601.69

23,883,543.38

หมายเหตุุ

หลายปีีที่่�ผ่่านมา ศููนย์์การเรีียนรู้้�อิินทรีีมุ่่�งเน้้นสร้้างความสามารถของ “People Developer” เช่่น การสอนงานของหััวหน้้างาน ศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับสายงาน ผู้้�ฝึึกสอนภายใน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�จััดการความรู้้�ด้้านต่่าง ๆ ของบริิษััท จึึงทำำ�ให้้บริิษััทสามารถลดการพึ่่�งพาผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกบริิษััท ส่่งผลดีีต่่อการลดค่่าใช้้จ่่ายในการอบรมและพััฒนา
พนัักงานได้้อย่่างชััดเจน
*ไม่่รวมค่่าที่่�พััก ค่่าเดิินทาง และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ
*ไม่่รวม พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย, บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด, บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังคลาเทศ) จำำ�กััด, บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด และบริิษัทั สยาม ซิิตี้้�
ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยงต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� งต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
การสร้้างความยั่่� ง ยืื น ให้้กัั บ องค์์ กร หลัั ก ธรรมาภิิ บ าลและ
การบริิหารความเสี่่�ยงถืือว่่าเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�สามารถทำำ�ให้้
องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั ฯ
จึึงให้้ความสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารความ
เสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ
ได้้ว่่า บริิษััทฯ จะสามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ความไม่่แน่่นอน
ต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อัันนำำ�มาซึ่่�งความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้มีีให้้กัับบริิษััทฯ เสมอมา
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) ครั้้ง� ที่่� 161 เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนายสตีีเฟน แพทริิก กอร์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
สมาชิิกคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง แทนนายเต็็ง
เว อััน เอเดรีียน ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� ง ประกอบด้้วยนายพงศ์์พินิิ ติ เดชะคุุปต์์
ประธานฯ และกรรมการอีีก 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายวัันชััย โตสมบุุญ
นางสาวนพพร ติิ รวั ั ฒ นกุุล และนายสตีี เ ฟน แพทริิก กอร์์
รวมจำำ�นวน 4 ท่่าน
ในปีี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั
ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและ
ความเสี่่�ยง โดยได้้ดำำ�เนิินการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง และ
รายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบอย่่าง
ต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง ได้้พิิจารณาและให้้
ความเห็็นชอบในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทฯ และเสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติการปรั
ิ
บั ปรุุงให้้เป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิด

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
มีีจริิยธรรม และความโปร่่งใส โดยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 บริิษััทฯ
ได้้ประกาศนโยบายไม่่รัับของขวััญ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดนโยบายให้้
พนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ปฏิิเสธการรัับของขวััญของ
ที่่�ระลึึกหรืือผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ในทุุกกรณีี
นอกจากนี้้� คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง ยัังได้้ให้้
นโยบายในการพััฒนาบรรษััทภิิบาลและการบริิหารความเสี่่�ยง
ของบริิษััทฯ แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�ใช้้
ให้้เป็็นประโยชน์์ ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และเตรีียมความพร้้อม
ในการรัับมืือกัับสภาวะเศรษฐกิิจที่่มี� คี วามผัันผวนภายในประเทศ
และต่่างประเทศ ตลอดจนกำำ � กัั บ ดูู แ ลให้้ผู้้ � บ ริิ ห ารและฝ่่ า ย
ปฏิิบััติิการต่่างๆ สามารถดำำ�เนิินการตามดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง
และติิดตามความคืืบหน้้าของมาตรการลดความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั ฯ ได้้รัับการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยสมาคมส่ง่ เสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย ประจำำ�ปีี 2562 ในระดัับ “ดีีเลิิศ” ติิดต่่อกััน
เป็็นปีีที่่� 4 ซึ่่�งเป็็นการย้ำำ��ความสำำ�เร็็จในด้้านการปฏิิบััติิงานตาม
หลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยงเชื่่�อมั่่�นว่่า การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
องค์์กรที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องของบริิษััทฯ จะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการ
ผลัักดัันให้้ผลการดำำ�เนิินการของธุุรกิิจมีีความสามารถในการ
แข่่งขัันและมีีโอกาสเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจน
ส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจ อัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว

นายพงศ์์พิินิิต เดชะคุุปต์์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”)
ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คััญของการปฏิิบัติั ตา
ิ มหลัักการกำ�ำ กัับ
ดููแลกิิจการที่่ดี� ีในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน จึึงได้้
ส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เกิิดขึ้้�นในทุุกระดัับของ
องค์์กรมาโดยตลอด ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษััท
คณะผู้้�บริิหาร จนถึึงระดัับปฏิิบััติิงาน และเพื่่�อดำำ�รงความ
เป็็นบรรษััทภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืน และยกระดัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษัทั ให้้มีีมาตรฐานที่่สู� งู ขึ้้น� คณะกรรมการบริิษัทั
มุ่่�งที่่�จะกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อให้้นำำ�ไปสู่่�ผล (governance
outcome) เพื่่อ� ให้้บริิษัทั สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการ
ที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบระยะยาว (Competitiveness
and performance with long-term perspective) โดย
จะต้้องประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical
and responsible business) เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และ
พััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Good
corporate citizenship) และที่่�สำำ�คััญต้้องทำำ�ให้้บริิษััท
สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจัยั การเปลี่่�ยนแปลง (Corporate
resilience)
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการ
สร้้างและขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมองค์์กรที่่ยึ� ดึ มั่่�นในจริิยธรรม
และได้้ประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างในฐานะผู้นำ�้ �ำ ในการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2558 โดยแสดงถึึงหลัักการและแนวทางในการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและแนวทางการดำำ�เนิินงานเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร โดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�นำำ� เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มและมีี
ส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดกรอบในการจััดทำำ�นโยบาย และ
มอบหมายให้้คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
(ชื่่�อเดิิมคืือ คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ) เป็็นผู้้�พิิจารณาทบทวนในรายละเอีียด
ก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั อนุุมััตินิ โยบายดัังกล่่าว
บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นว่่านโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และจะนำำ�บริิษััท ไปสู่่�
ความมั่่�นคงเจริิญก้้าวหน้้าและส่ง่ เสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
ของบริิษัทั ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักเป็็นอย่่างดีีและ
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ยึึ ด มั่่� น มาโดยตลอดว่่าในการกำำ � หนดความสำำ � เร็็ จ ของ
การดำำ�เนิินกิิจการนั้้�น ต้้องคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ผลกระทบ
ต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้อมเป็็ น สำำ � คัั ญ นอกเหนืื อ จาก
ผลประกอบการทางการเงิิน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการฉบัับนี้้ใ� ช้้บัังคัับกัับคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
ทุุกแห่่งด้้วยอัันเป็็นสิ่่�งที่่�แสดงถึึงหลัักการและแนวทาง
ในการดำำ�เนิินงานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ที่่�ทุุกคนในองค์์กร
ยึึดถืือปฏิิบััติิ
นอกจากนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการแล้้ว คณะกรรมการ
บริิษััทได้้อนุุมััติิการทบทวนจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ (Code
of Business Conduct) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการ ผู้บ�้ ริิหาร
และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวงทั้้�งหมด
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�การงานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุุจริิต เพื่่�อเสริิมสร้้าง
และรัักษาชื่่อ� เสีียง ภาพลัักษณ์์ ความเชื่่�อมั่่�นขององค์์กรใน
สายตาของบุุคคลภายนอก รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องและเพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตาม
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
นอกเหนืือไปจากนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
ยัังได้้จััดให้้มีีนโยบายที่่�เกี่่�ยวโยงกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
และระเบีียบปฏิิบััติิในแต่่ละเรื่่�อง เพื่่�อเป็็นการกำำ�หนดชี้้�ชััด
ถึึงแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ชั� ดั เจน อัันจะพััฒนานำำ�ไปสู่่�การสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กรในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในเรื่่�องนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแส โดยกำำ�หนดมาตรการและขั้้�นตอนในการ
แจ้้งเบาะแสต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริิ ษั ั ท ในประเด็็ น เกี่่� ย วกัั บ การทำำ � ผิิ ด กฎหมายหรืื อ ผิิ ด
จรรยาบรรณ การรายงานทางการเงิินที่่�ไม่่ถููกต้้อง หรืือ
การขาดการควบคุุมภายในองค์์กร และปกป้้องสิิทธิิของ
บุุคคลที่่�เป็็นผู้้�แจ้้งเบาะแส โดยการนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีี
ช่่องทางการร้้องเรีียน และ/หรืือ การแจ้้งเบาะแส ซึ่่�งดููแล
โดยบุุคคลภายนอกซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ ด้้วยความเชื่่�อที่่�ว่่า
ช่่องทางนี้้�จะเป็็นหลัักประกัันพื้้�นฐานให้้แก่่พนัักงานหรืือ
ผู้ร้้�้ องเรีียนในเรื่่อ� งการรัักษาความลัับและความเป็็นส่ว่ นตััว
ส่่วนนโยบายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวโยงกัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ที่่�ประกาศและบัังคัับใช้้ สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท เช่่น นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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รายละเอีียดสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ภายใต้้หมวดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน นโยบายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตและคอร์์รััปชััน นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน และ
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ รายละเอีียดสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใต้้หมวด นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ >
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ (https://www.siamcitycement.
com/th/investor/governance) เป็็นต้้น
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่่�อสารอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และหลายช่่องทางเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไกเพีียงพอที่่�เอื้้�อให้้มีีการ
ปฏิิบััติิจริิงตามนโยบายต่่าง ๆ ข้้างต้้น อาทิิ เช่่น ทางระบบ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ภายในองค์์กร (INSEE Portal)
ระบบโทรทััศน์์ภายในองค์์กร การพบปะระหว่่างผู้้�บริิหาร
และพนัักงานประจำำ�ไตรมาส (Town Hall) เป็็นต้้น
และเพื่่� อ ความทัั น สมัั ย และการพัั ฒ นาอย่่างต่่อเนื่่� อ ง
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดและกำำ�กัับดููแลให้้มีี
การพิิจารณาติิดตามผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบาย
และการปฏิิบั ั ติ ิ ตา มนโยบายการกำำ �กัั บ ดูู แ ลกิิ จการ และ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจรวมตลอดถึึงนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่เ� สมอเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง� พร้้อมทั้้ง� ทำำ�การสื่่�อสาร
อบรมและจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมต่่าง ๆ รวมทั้้�งดำำ�เนิินการ
ติิดตามประเมิินผลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในการนี้้� ได้้มีีการพัฒ
ั นา
ระบบ E-Learning Program เพื่่�อเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�
ในเรื่่�องนโยบายต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ทุุกคนในองค์์กรปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และนโยบายอื่่�น ๆ อย่่างถููกต้้อง
และเคร่่งครััด

2. คณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้าง
คณะกรรมการและการจััด การ ให้้มีีการตรวจสอบและ
ถ่่วงดุุลกัันอย่่างเพีียงพอและเหมาะสมอยู่่เ� สมอ เพื่่�อเสริิมสร้้าง
คณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล คณะกรรมการบริิษััทได้้
พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการเพื่่�อพิิจารณาประเด็็น
สำำ�คััญเฉพาะเรื่่�องอย่่างละเอีียดรอบคอบ เพื่่�อกลั่่�นกรอง
ข้้อมููลและเสนอแนวทางก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั
เห็็นชอบต่่อไป
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิ ษั ั ท ปัั จจุุบั ั น ประกอบด้้วย
คณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
รายชื่่อ� คณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการแต่่ละชุุด
และรายชื่่�อผู้้�บริิหาร ปรากฏในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ
รายละเอีียดของขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิษััท และคณะอนุุกรรมการแต่่ละชุุด รวมทั้้�งการประชุุม
ซึ่่�งปรัับใช้้หลัักปฏิิบััติิที่่� 3 ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ปรากฏในหััวข้้อ 7

3. การสรรหาและแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการและ  
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
การสรรหากรรมการอิิสระ กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ดูู แ ลให้้การสรรหาและคัั ด เลืื อ ก
มีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจน

ผลจากการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ��เสมอ ส่่งผลให้้ในปีี 2562 บริิษััท
ได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ ตามหลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี ดัังนี้้�

สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการอิิสระ การสรรหา
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งปรัับใช้้หลัักปฏิิบััติิที่่� 3
และ 4 ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนปีี 2560 ปรากฏในหััวข้้อ 7

		 	ผลประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั จดทะเบีียน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจำำ�ปีี 2562 ในระดัับดีีเลิิศ
(Excellent) จากการสำำ�รวจโดยสมาคมส่ง่ เสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)

4. การกำำ�กับดู
ั แู ลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย
และบริิษััทร่่วม

		 	ประกาศนีียบััตรรับั รองฐานะสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิ ต จากโครงการ
แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต (CAC) เป็็นระยะเวลา 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 สิิงหาคม
2560 ถึึงวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563

คณะกรรมการบริิษัทั มีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลที่่ทำ� �ำ ให้้สามารถ
ควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ทั้้ง� ใน
เงิินลงทุุน และดููแลกิิจการของบริิษััทย่่อยในประเทศไทย
โดยที่่�บริิษััท ย่่อยทั้้�งหมดมีีบริิษััทเป็็นผู้้�ถืือ หุ้้�นทั้้�งหมด
แต่่เพีียงผู้เ�้ ดีียว จึึงไม่่มีีข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั กัับผู้ถื�้ อื หุ้้�นอื่่น�
(shareholders’ agreement) สำำ�หรัับบริิษัทั ร่่วม (บริิษัทั
ลานนา รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)) เป็็นการลงทุุนในระยะเวลา
ยาวนาน จึึงไม่่มีีข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั กัับผู้ถื�้ อื หุ้้�น แต่่มีีการ
เสนอตััวแทนไปเป็็นกรรมการบริิษัทั เพื่่�อร่่วมพิิจารณาในเรื่่อ� ง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สำำ�คััญ ส่ว่ นบริิษัทั ร่่วมทุุนในประเทศกััมพููชา (บริิษัทั ชิิป มง
อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น) ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นข้้างน้้อย
มีีการทำ�ำ ข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั กัับผู้ถื�้ อื หุ้้�นอื่่�น โดยให้้สิิทธิิ
ในการคััดค้้าน หากบริิษััทไม่่เห็็นด้้วยกัับการดำำ�เนิินงาน
เรื่่�องสำำ�คััญ เพื่่�อดููแลผลประโยชน์์ ในเงิินลงทุุนของบริิษััท
อย่่างมีีความรอบคอบ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีการนำำ�
ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม มาพิิจารณา
เพื่่�อให้้เกิิดการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
ของกลุ่่�มบริิษััทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอีียดการกำำ�กัับดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทไปลงทุุน ซึ่่�งปรัับใช้้
หลัักปฏิิบััติิ 3.6 ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ปรากฏในหััวข้้อ 7

5. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน
และซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พย์ ์ (Insider Trading Policy)
เป็็นลายลัักษณ์อั์ กษร
ั เพื่่�อป้้องกัันกรณีีการใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่�อหาผลประโยชน์์ ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นในทางมิิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึ่่�งเป็็นการเอาเปรีียบผู้้ถื� อื หุ้้�นอื่่�น
เช่่น การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน (Insider
Trading) โดยกำำ�หนดช่่วงเวลาห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
(Blackout Period) ไม่่น้้อยกว่่า 30 วัันก่่อนมีีการเปิิดเผย
รายงานด้้านการเงิิน และไม่่น้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง หลัังจาก
เปิิดเผยข้้อมููลรายงานด้้านการเงิินดัังกล่่าว
รายละเอีียดนโยบายและวิิธีการดู
ี
แู ลกรรมการและผู้บ�้ ริิหาร
ในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตน
ซึ่่�งปรัับใช้้หลัักปฏิิบััติิที่่� 6 และ แนวปฏิิบััติิ 6.3.1 ตามนำำ�
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2560 ปรากฏในหััวข้้อ 7

6. ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในปีี 2562 บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ซึ่่�งได้้รัับความ
เห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ได้้รัับเงิินค่่าตอบแทนจากการ
สอบบัั ญ ชีี (audit fee) จากบริิ ษั ั ท และบริิ ษั ั ท ย่่อย
เป็็นเงิินจำำ�นวน 13,366,167 บาท และได้้รัับเงิินค่่าบริิการอื่่น�
(non-audit fee) จำำ�นวน 2,559,848 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2562

7. ระดัับความเข้้าใจและการนำำ�หลัักการกำำ�กับ 
ั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน      
ปีี 2560 (CG Code สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)            
ไปปรัับใช้้
คณะกรรมการบริิษััทนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ซึ่่�งประกาศโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มา
ปรัับใช้้ โดยในรายงานนี้้� มีีการเสนอข้้อมููลตามหััวข้้อของ
แบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1)
ในปีี 2562 บริิษััทได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความสอดคล้้องกัับ
การปฏิิบัติั ตา
ิ มหลัักและแนวปฏิิบัติั ิ ตามหลัักการกำ�ำ กัับดููแล
กิิจการที่่ดี� สำี �ำ หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. และได้้นำำ�เสนอผลวิิเคราะห์์ดังั กล่่าวแก่่คณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยงเพื่่�อทบทวนพร้้อมทั้้�งข้้อเสนอ
แนะต่่อคณะกรรมการบริิ ษั ั ท ซึ่่� ง คณะกรรมการบริิ ษั ั ท
ได้้บัันทึึกเหตุุผล และมาตรการทดแทนหรืือแผนดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากรณีีที่่�มีีความไม่่สอดคล้้อง
จะไม่่มีีผลกระทบต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขององค์์กร
โดยรวม อาทิิ กรณีีกรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งนานกว่่า
9 ปีีติิดต่่อกััน ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนได้้พิิจารณากลั่่�นกรองและประเมิินการทำำ�งาน
ของกรรมการอิิสระ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นเวลานาน มีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ
ต่่อฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่อย่่างแท้้จริิง อีีกทั้้�งมีี
คุุณสมบััติแิ ละความเชี่่�ยวชาญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของ
บริิษััทสาระสำำ�คััญการดำำ�เนิินการตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดี� ขี องบริิษัทั ในปีี 2562 ตามแนวทางของหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 2560 สรุุปได้้ ดัังนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 1
ตระหนัั กถึึ งบทบาทและความรัั บ ผิิ ด ชอบของ                  
คณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััทในฐานะเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
องค์์กร เข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะ
ผู้นำ�้ �ำ ที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีการ
ี บริิหารจััดการที่่�ดีี โดยเป็็น
ผู้มี
�้ บี ทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ของกิิจการ อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์และภารกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร ทิิศทาง
นโยบาย และกลยุุทธ์์ รวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาทบทวน
วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์เป็็นประจำำ�ทุุกรอบปีีบััญชีี เพื่่�อให้้
ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายไปในทิิศทางเดีียวกััน และ
กำำ�หนดให้้มีีการพิจาร
ิ ณาแผนธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีีทุุกปีี
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั สำำ�เร็็จลุุล่่วงตามวััตถุุประสงค์์

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

และเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการติิดตามให้้
ฝ่่ายจััดการปฏิิบัติั ตา
ิ มแผนงานให้้เป็็นไปตามทิิศทางและกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างใกล้้ชิิดด้้วย โดยจะต้้องมีี
การประเมิินผลและรายงานผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักว่่าการประกอบธุุรกิิจให้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น นอกเหนืือจากการดููแลบริิหารงาน
ให้้มีีผลประกอบการที่่�ดีแี ล้้ว จะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ดำำ�เนิินงานด้้วยความ
รัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และเป็็นอิิสระจาก
ฝ่่ายจััดการ
นอกจากคณะกรรมการบริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ และจััดให้้มีีจรรยาบรรณทางธุุรกิิจและนโยบายต่่างๆ
โดยได้้กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท
ปฏิิบัติั ตา
ิ ม และได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้แ� ละเว็็บไซต์์
ของบริิษััทแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััท
มีีระบบงานและกลไกที่่�เพีียงพอที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่ากิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�ถูกต้้
ู องตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่ปร
� ะชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ นโยบายอื่่�น ๆ และแนวทาง
ที่่�บริิษััท ได้้กำำ�หนดไว้้
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ได้้กำำ � กัั บ ดูู แ ลให้้คณะกรรมการและ
คณะผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง
(duty of care) และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร (duty of loyalty)
และดูู แ ลให้้แน่่ใจได้้ว่่าการดำำ � เนิิ น งานเป็็ น ไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับต่่าง ๆ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจน
นโยบาย หรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งมีีกระบวนการอนุุมััติิ
การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ (เช่่น การลงทุุน การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีี
ผลกระทบต่่อกิิจการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การจ่่าย
เงิินปัันผล เป็็นต้้น) เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููลของ
รายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้งทางผลประโยชน์์ ทั้้� ง นี้้� ตาม
หลัักเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้้�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflicts of Interest Policy)
กำำ�หนดมาตรฐานและแนวปฏิิบััติิ ตลอดจนขั้้�นตอนการอนุุมััติิ
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็นรายการ
ที่่�บริิษััทกระทำำ�เป็็นปกติิในการประกอบธุุรกิิจ อนึ่่�ง การเข้้าทำำ�
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่มี� ขี นาดใหญ่่หรืือ
มีีนัยั สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั คณะผู้บ�้ ริิหารจะต้้อง
ขออนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

ขอบเขตของธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียและรายงานการ
เข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียให้้คณะกรรมการบริิษััท
ทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้ความใส่่ ใจเป็็นพิิเศษในการบริิหาร
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ กล่่าวคืือ คณะกรรมการได้้มีีการอนุุมััติิ
คู่่�มือื อำำ�นาจดำำ�เนิินการ (Manual of Authority) เป็็นข้้อปฏิิบัติั ิ
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้การตััดสิินใจของบริิษััท มีีการพิิจารณาทบทวน
และอนุุมััติิตามระดัับความสำำ�คััญ ทั้้�งกรณีีที่่�ต้้องพิิจารณาและ
อนุุมััติิโดยฝ่่ายปฏิิบััติิการ คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม หรืือ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการเป็็นอย่่างดีี มีีการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั และคณะผู้้บ� ริิหาร
แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มที่่�ชััดเจน โดยแยกบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการออกจากบุุคคลที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่ม
� เพื่่�อเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจและเป็็นการบริิหารอย่่าง
โปร่่งใส อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทยัังได้้กำำ�หนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มและคณะผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน ตลอดจนได้้ติิดตาม
ดููแลให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและคณะผู้้�บริิหารปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างใกล้้ชิิด โดยขอบเขตหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและ
คณะผู้้�บริิหาร จะครอบคลุุมทั้้�งเรื่่�องที่่�คณะกรรมการบริิษััท
ควรดูู แ ลให้้มีี การดำ ำ � เนิิ น การ เรื่่� อ งที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษั ั ท
ดำำ�เนิินการร่่วมกัับคณะผู้บ�้ ริิหาร และเรื่่อ� งที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้มอบหมายให้้คณะผู้้�บริิหารได้้ดำำ�เนิินการ
คณะกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบ
ในเรื่่อ� งที่่�สำ�ำ คััญเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เช่่น วิิสัยั ทััศน์์
ภารกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ส่่วนคณะผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�นำำ�วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ
เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ ตลอดจนระบบการควบคุุมดููแลและ
การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีซึ่่ี ง� คณะกรรมการพิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบ
ไปสู่่�การปฏิิบัติั แิ ละบรรลุุผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ภายใต้้ระบบควบคุุมภายใน นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิ 2
กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
ที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืนของบริิษััทนั้้�น คณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
(objectives) ที่่�สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�งกิิจการ ลููกค้้า
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

71

คณะกรรมการบริิษััทรัับผิิดชอบดููแลให้้กิิจการมีีวััตถุุประสงค์์
หรืือเป้้าหมายหลัักที่่�ชััดเจน เหมาะสม สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวคิิด
หลัักในการกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ (business model) และสื่่�อสาร
ให้้ทุุกคนในองค์์กรขับั เคลื่่�อนไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยได้้จััดทำำ�
เป็็นวิิสัยั ทััศน์์ และค่่านิิยมร่่วมขององค์์กร (vision and values)
ดัังนี้้�

วิิสััยทััศน์์
เราจะสืืบสานความไว้้วางใจและความผููกพันั ที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อกัันให้้กัับคู่่�ค้้า พนัักงาน และชุุมชน เราต้้องการสร้้าง
สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด และอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับทุุกคน

ค่่านิิยมองค์์กร
ทำำ�งานเป็็นทีีม ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง กล้้าคิิด กล้้าทำำ� ห่่วงใย ใส่่ใจอนาคต
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายหลัักดังั กล่่าวคณะกรรมการ
บริิษัทั คำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงปััจจัยั ต่่าง ๆ
และการนำำ � นวัั ตกรร มและเทคโนโลยีี ม าใช้้อย่่างเหมาะสม
ความต้้องการของลููกค้้าและผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย ตลอดจนความพร้้อม
ความชำำ�นาญ และความสามารถในการแข่่งขัันของกิิจการ และ
ต้้องเป็็ น สิ่่� ง ที่่� ส ะท้้อนคุุณลัั กษ ณะของการกำำ � กัั บกิิ จการที่่ � ดี ี
ความรัับผิิดชอบในผลการกระทำำ� (accountability) ยึึดมั่่�นใน
ความซื่่�อสััตย์สุุจ
์ ริิต (integrity) ความโปร่่งใส (transparency)
ความเอาใจใส่่ต่่อสัังคมและสิ่่�งเวดล้้อม (due consideration
of social and environmental responsibilities) ซึ่่� ง
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลส่่งเสริิมการสื่่�อสาร และเสริิมสร้้างให้้
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรสะท้้อนอยู่่� ในการ
ตััดสิินใจและการดำำ�เนิินงานของบุุคลากรในทุุกระดัับ จนกลายเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย
ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิินอย่่างเหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจและศัักยภาพของกิิจการ ซึ่่�งได้้ตระหนัักถึงึ ความเสี่่�ยง
ของการตั้้�งเป้้าหมายที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การประพฤติิที่่�ผิิดกฎหมาย
หรืือขาดจริิยธรรม (unethical conduct)
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�กัับดููแลให้้การจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผน
งานประจำำ�ปีี สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของ
กิิจการ โดยต้้องคำำ�นึึงถึึงปััจจััยแวดล้้อมของกิิจการ ณ ขณะนั้้�น
ตลอดจนโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ อีีกทั้้�งได้้สนัับสนุุน
ให้้มีีการจัดั ทำำ� ทบทวนวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์สำ�ำ หรัับ
ระยะปานกลาง 3 - 5 ปีี ด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า กลยุุทธ์์และแผนงาน
ประจำำ�ปีีได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะเวลาที่่�ยาวขึ้้น� และยัังพอจะ
คาดการณ์์ ได้้ตามสมควร
ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีนั้้�น คณะกรรมการ
บริิษััทได้้ดููแลให้้มีีการวิิเคราะห์์ สภาพแวดล้้อม ปััจจััยและ
ความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ตลอดสาย value chain รวมทั้้�งปััจจััยต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลต่่อ
การบรรลุุเป้้าหมายหลัักของกิิจการ (รายละเอีียดโปรดดููใน
ข้้อ 10. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม) ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท
ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมและนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
มาใช้้ในการสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยยัังคงอยู่่�
บนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้ง�
ได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีการถ่่ายทอดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายผ่่าน
กลยุุทธ์์และแผนงานให้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการจัดั สรร
ทรััพยากรและการควบคุุมการดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสมและติิดตาม
การดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี

หลัักปฏิิบััติิ 3
เสริิมสร้้างคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีประสิิทธิิผล
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้รั�้ บั ผิิดชอบในการกำำ�หนดและทบทวน
โครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาดและองค์์ประกอบ
สััดส่ว่ นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พา
องค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้

หลัักปฏิิบััติิ 3.1
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน พิิจารณาและนำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาในการ
กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งในเรื่่�อง
ขนาดและองค์์ประกอบ สััดส่ว่ นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จาร ณาค่่าตอบแทนจะดูู แ ลให้้
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีคุุณสมบััติิ
หลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถและ
คุุณลัักษณะเฉพาะด้้าน ตลอดจนเพศและอายุุ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท และสามารถ
เข้้าใจและตอบสนองความต้้องการของผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียได้้ รวมทั้้�ง
ต้้องมีี กรร มการที่่� ไ ม่่ได้้เป็็ น ผู้้ � บ ริิ ห ารอย่่างน้้อย 1 คนที่่� มี ี
ประสบการณ์์ ในธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิิน
กิิ จการ อยู่่� ซึ่่� ง ได้้พิิ จาร ณาตามตารางองค์์ ปร ะกอบความรู้้�
ความชำำ�นาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะ
ได้้คณะกรรมการโดยรวมที่่�มีคุุี ณสมบััติเิ หมาะสม และสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมีีสััดส่่วนระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สะท้้อนอำำ�นาจที่่�ถ่่วงดุุลกััน
อย่่างเหมาะสม โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบัันมีี
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารในสััดส่่วนที่่�เกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนคณะกรรมการทั้้�งหมด ปััจจุุบัันมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�บริิหาร 10 คน จากกรรมการบริิษััททั้้�งหมด 12 คน ซึ่่�งเป็็น

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ขนาดคณะกรรมการที่่�เหมาะสมตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
(ต้้องมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่ควรเกิิน 12 คน)
และเหมาะกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจของ
บริิษััท และมีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�หญิิงจำำ�นวน 2 คน ซึ่่�งหนึ่่�ง
ในนั้้�นเป็็นกรรมการอิิสระด้้วย จะเห็็นได้้ว่่ากรรมการส่่วนใหญ่่
ของบริิษััท เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจึึงสามารถให้้ความ
เห็็นเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการอย่่างอิิสระ
คณะกรรมการบริิษัทั ดููแลให้้บริิษัทั มีีกรรมการอิิสระซึ่่�งสามารถ
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างอิิสระ
อย่่างน้้อยในจำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
แต่่ไม่่น้้อยกว่่าสามคน และมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� ประกอบ
ด้้วยคณะกรรมการอิิสระจำำ�นวนสามคน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้้อบัังคัับ ตลท. กรรมการ
ที่่�ไม่่ได้้เป็็นกรรมการอิิสระมีีจำำ�นวนสองในสามของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นไปตามสััดส่่วนอย่่างยุุติิธรรมของ
เงิินลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละกลุ่่�ม
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยนโยบายในการ
กำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการที่่�มีีความหลากหลาย
และข้้อมููลกรรมการ อาทิิ อายุุ เพศ ประวััติการศึ
ิ
กษา
ึ ประสบการณ์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น ในรายงาน
ประจำำ�ปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิ 3.2
ประธานกรรมการ และองค์์ประกอบการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้้�งหมด และโดยการนำำ�ของประธานกรรมการ
ได้้ทำำ�หน้้าที่่�กำ�ำ กัับดููแลบริิษัทั อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส โดยคำำ�นึึง
ถึึงผลประโยชน์์ของบริิษัทั เป็็นสำำ�คััญ และไม่่เอื้้อ� ต่่อผลประโยชน์์
ของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
การแบ่่งแยกบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการออกจาก
บุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริิษััท ได้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ระหว่่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจและ
เป็็นการบริิหารอย่่างโปร่่งใส และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำ�ำ กัับ
ดููแลกิิจการที่่ดี� นั้้ี น� หน้้าที่่�หลัักของประธานกรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม จำำ�แนกได้้ ดัังนี้้�

บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็น
ผู้้ � นำ ำ � ของคณะกรรมการบริิ ษั ั ท และทำำ � ให้้เกิิ ด ความเข้้าใจที่่�
สอดคล้้องกัันระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการ
ในเรื่่�องยุุทธศาสตร์์ของกลุ่่�มบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวแทนของ
คณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับดููแล และให้้คำำ�แนะนำำ�ในการ
พััฒนายุุทธศาสตร์์ของกลุ่่�มบริิษััทและการจััดโครงสร้้างการ
บริิหารต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ผู้ซึ่่�้ ง� มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�ม
ประธานกรรมการมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้�ยัังได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิมตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องต่่อไปนี้้�ได้้
1)		เชิิ ญ ประชุุมและกำำ � หนดระเบีี ย บวาระการประชุุมของ
คณะกรรมการบริิษััท
2)		ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3)		สามารถเข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะอนุุกรรมการหรืือร่่วมการ
ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อยได้้
4)		ดููแลให้้มีีการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม เป็็ น ตัั ว แทนหลัั ก ของ
บริิษััทในการสื่่�อสารกัับสื่่�อสาธารณะ
5)		เป็็นผู้รั�้ บั ระเบีียบวาระการประชุุม พร้้อมทั้้�งเอกสารประกอบ
การประชุุมและรายงานการประชุุมของคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่ม� โดยอาจตรวจสอบหรืือร้้องขอรายงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััทและของกลุ่่�มบริิษััท
6)		สนัับสนุุนให้้มีีการประชุุมกัับกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
(โดยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและฝ่่ายจััดการไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย) อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
อนึ่่�ง ประธานกรรมการของบริิษััท มิิได้้เป็็นกรรมการอิิสระ แต่่
ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้้วยความอิิสระจากฝ่่ายจััดการและผู้ถื�้ อื หุ้้�นใหญ่่
และสามารถใช้้ดุุลพิินิิจในการตััดสิินใจอย่่างมีีอิิสระ โดยยึึด
ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
มาโดยตลอด จึึงเป็็นผู้้�ที่่�คณะกรรมการบริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่ามีีความ
เหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการอย่่างยิ่่�ง
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บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท และคณะอนุุกรรมการ
เพื่่�อให้้เรื่่อ� งสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
บริิษััทจึึงได้้จััดให้้มีีคณะอนุุกรรมการ เพื่่�อกลั่่�นกรองงานต่่าง ๆ
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�ดีีต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั โดยมีีกฎบััตรของคณะอนุุกรรมการ
แต่่ละชุุด กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� รัับผิิดชอบ กระบวนการทำำ�งาน
การประชุุมและการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ไว้้อย่่างชััดเจน

คณะกรรมการบริิษััท
คุุณสมบััติิ
คณะกรรมการบริิษััทต้้องประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามพระราชบััญญััติิบริิษััท
มหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่ม
�่ เติิม) และ
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ประกาศ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่่วยงานอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้ง� ต้้องมีีความหลากหลายทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน และมีีประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
นอกจากนี้้�ยังั พิิจารณาคุุณสมบััติอื่่ิ น� ๆ เพื่่�อให้้มีีความหลากหลาย
ของกรรมการทั้้�งคณะ ทั้้�งพื้้�นฐานการศึึกษา อายุุ เพศ และความ
หลากหลายทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ ความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน
อาทิิ ด้้านอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ กฎหมาย และบััญชีีและการเงิิน
เป็็นต้้น และการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� ของคณะกรรมการบริิษัทั โดยต้้อง
มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีีประสบการณ์์
การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ของบริิษัทั (ปััจจุุบันั มีีกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารซึ่่�งมีีประสบการณ์์การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ จำำ�นวน 3 คนใน 12 คน)
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
บริิษััท กำำ�หนดให้้วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการเป็็นไป
ตามข้้อบัั ง คัั บ ของบริิ ษั ั ท ซึ่่� ง สอดคล้้องกัั บ บทบัั ญ ญัั ติ ิ ข อง
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ
จำำ�นวนหนึ่่�งในสามจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระในการ
ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกปีี
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
หน้้าที่่�โดยทั่่�วไปของคณะกรรมการ ได้้แก่่ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษัทั โดยมีีความรัับผิิดชอบโดยตรง
ต่่อการกำำ�หนดทิิศทางของธุุรกิิจและการสอดส่อ่ งดููแล การควบคุุม
ดููแลบุุคคลซึ่่�งได้้รัับการมอบหมายให้้เป็็นผู้รั�้ บั ผิิดชอบการบริิหาร
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จััดการกลุ่่�มบริิษััท คณะกรรมการจะพิิจารณาวาระต่่างๆ ซึ่่�ง
กฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือระเบีียบปฏิิบััติิที่่�มีีอยู่่�
ในขณะนั้้�นไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือจากหน่่วยงานอื่่น� คณะกรรมการจะต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย
ข้้อบัังคัับและตั้้�งมั่่�นอยู่่�กับั หลัักการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
โดยหน้้าที่่�ต่่อไปนี้้� เป็็นหน้้าที่่�เฉพาะของคณะกรรมการบริิษััท
1)		รัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดทิิศทางด้้านธุุรกิิจของกลุ่่ม
� บริิษัทั
รวมถึึ ง การออกนโยบายและประกาศที่่� จำ ำ � เป็็ น สำำ � หรัั บ
กลุ่่�มบริิษััท
2)		อนุุมัั ติ ิ แ นวคิิ ด หรืื อ ยุุทธศาสตร์์ อ งค์์ กร ของบริิ ษั ั ท และ
กลุ่่�มบริิษััท
3)		กำำ � หนดโครงสร้้างการบริิ ห ารจัั ด การของบริิ ษั ั ท และ
กลุ่่ม� บริิษัทั โดยเฉพาะการกำำ�หนดหรืือแก้้ไขระเบีียบปฏิิบัติั ิ
องค์์กรรวมทั้้�งกฎบััตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4)		กำำ�หนดวิิธีีดำำ�เนิินการทางบััญชีีของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท
รวมทั้้�งหลัักการเกี่่�ยวกัับการควบคุุมหรืือวางแผนทางการ
เงิินที่่�จะบัังคัับใช้้สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท
5)		อนุุมัั ติ ิ แ ผนทางธุุรกิิ จ และงบประมาณของบริิ ษั ั ท และ
กลุ่่�มบริิษััท
6)		แต่่งตั้้�งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รวมทั้้�ง
แต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ว่่างลงระหว่่างวาระ
7)		แต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ตามข้้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
8)		แต่่งตั้้�งสมาชิิกของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� ตามที่่�ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นผู้้�นำำ�เสนอชื่่�อ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาและมีีข้้อเสนอให้้
แต่่งตั้้�งตามข้้อเสนอดัังกล่่าว
9)		กำำ�หนดอำำ�นาจการลงนามผููกพัันบริิษััท
10)		ทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้
ดููแลการบริิหารงานกลุ่่�มบริิษััท ภายใต้้การปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย หรืือข้้อบัังคัับของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือตามที่่�
ระบุุในระเบีียบปฏิิบััติิขององค์์กรและกฎบััตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดหรืือมติิของคณะกรรมการบริิษััท
11)		ทบทวนและนำำ�เสนอรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินประจำำ�ปีี
และงบการเงิินรวมของบริิษัทั รวมทั้้ง� รายงานของผู้ส�้ อบบััญชีี
ให้้ที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

12)		กำำ�กัับการจััดเตรีียมการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
และดำำ�เนิินการตามมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
13)		ตรวจสอบให้้ผู้ส�้ อบบััญชีีของบริิษัทั มีีคุุณสมบััติตา
ิ มเงื่่อ� นไข
ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
14)		ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งกฎหมายให้้เป็็นหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
กรณีีการเพิ่่�มทุุนของบริิษััท
15)		อนุุมััติิข้้อเสนอชื่่�อเพื่่�อแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�บริิหาร หรืือ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม ภายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และกำำ�หนดให้้อำำ�นาจหรืือมอบหมายหน้้าที่่�เฉพาะด้้านต่่อ
กรรมการผู้้�บริิหารหรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
16)		อนุุมััติิองค์์ประกอบของคณะกรรมการ ภายใต้้กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้าเป็็นกรรมการในบริิษััท
ร่่วม ตามที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นผู้้�นำำ�เสนอชื่่�อ
และคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณา
และมีีข้้อเสนอให้้แต่่งตั้้�งตามข้้อเสนอดัังกล่่าว
17)		แต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�ม
(นอกเหนืือจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม) ภายใต้้
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และตามที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่ม� เป็็นผู้้นำ� �ำ เสนอชื่่อ� และคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน พิิจารณาและมีีข้้อเสนอให้้แต่่งตั้้�งตามข้้อเสนอ
ดัังกล่่าว
18)		อนุุมััติกร
ิ อบการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทั
19)		พิิ จาร ณาข้้อเสนอเรื่่� อ งค่่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุุกรรมการ ตามที่่�คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาและแนะนำำ�ให้้คณะกรรมการ
เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้ถื�้ อื หุ้้น� เป็็นผู้พิ
�้ จาร
ิ ณาอนุุมััติิ

คณะอนุุกรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
จำำ�นวนสามคน โดยได้้รัับการแต่่งตั้้�งและคััดเลืือกจากกรรมการ
อิิสระที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้บ�้ ริิหารด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท
สำำ � หรัั บ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่่�ภายใต้้หััวข้้อ “โครงสร้้าง
การบริิหารจััดการ”

คุุณสมบััติิกรรมการตรวจสอบ
บริิ ษั ั ท กำำ � หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบ ทุุกคนเป็็ น
“กรรมการอิิสระ” โดยมีีคุุณสมบััติตา
ิ มข้้อกำำ�หนดของ ตลท. และ
กลต. อีีกทั้้�งบริิษััทกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมให้้สมาชิิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่่ควรเป็็นสมาชิิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริิษัทั มหาชนอื่่น� มากกว่่าสองบริิษัทั เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษัทั
จะเห็็นว่่าการเป็็นสมาชิิกในคณะกรรมการตรวจสอบของหลาย
บริิษััทในเวลาเดีียวกัันนั้้�นไม่่ทำำ�ให้้ความสามารถของกรรมการ
คนนั้้�นด้้อยลงในอัันที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�สมาชิิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบริิษััทเปิิดเผยความเห็็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำำ�ปีีและแบบแสดง
รายข้้อมููลประจำำ�ปีีด้้วย
สมาชิิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้้�นต้้องเป็็นผู้้�ซึ่่�งมีีความรู้้�
ทางด้้านการเงิิน ตามความเห็็นของคณะกรรมการของบริิษััท
หมายถึึงว่่า อย่่างน้้อยต้้องเคยปฏิิบััติิงานด้้านการเงิินและการ
บััญชีีขั้้�นพื้้�นฐานพอสมควร และสมาชิิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนต้้องเป็็นผู้้�ซึ่่�งมีีความชำำ�นาญอย่่าง
เพีียงพอในด้้านการบััญชีีหรืือการบริิหารจััดการทางการเงิิน
ตามความเห็็นของคณะกรรมการของบริิษััท
ปััจจุุบััน สมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งสามท่่าน เป็็นผู้้�มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์ ในการสอบทานงบการเงิินของบริิษััท
และมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นอย่่างดีี ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 ท่่านที่่�จบการศึึกษาด้้านบััญชีี
ได้้แก่่ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งประธานมีีวาระในการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ง 3 (สาม) ปีี และไม่่เกิินวาระการเป็็นกรรมการบริิษััท
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1)		สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงิินของทั้้�ง
บริิษััท และกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ารายงานเหล่่านั้้�นมีี
ความถููกต้้องและเพีียงพอ และทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับ
ผู้้ � ส อบบััญชีี ภายนอก และคณะผู้้ �บริิห ารกลุ่่ �ม (Group
Executive Committee) ผู้รั�้ บั ผิิดชอบในการจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินรายไตรมาสและประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจแนะนำำ�ให้้มีีการสอบทานหรืือตรวจสอบในเรื่่�องที่่�เกิิด
เป็็นประเด็็นหรืือเป็็นปััญหาโดยผู้้�สอบบััญชีีเพิ่่�มเติิมใน
ระหว่่างที่่� ผู้ ้ � ส อบบัั ญ ชีี ป ฏิิ บั ั ติ ิ ง านตรวจสอบบริิ ษั ั ท และ
กลุ่่�มบริิษััท
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2)		สอบทานระบบควบคุุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
รวมถึึงกระบวนการทางธุุรกิิจ และโครงสร้้างของเทคโนโลยีี
สารสนเทศ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสิ่่�งที่่�กล่่าวมานั้้�นมีีความเหมาะสม
และประสิิทธิิภาพ
3)		ให้้ความเห็็นชอบในเรื่่อ� งองค์์กรและคุุณสมบััติขิ องบุุคคลากร
ในสัังกััดฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัทั และกำำ�หนดระดัับ
ของความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบภายในจากฝ่่ายบริิหาร
ตลอดจนอนุุมััติิการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และการเลิิกจ้้าง
บุุคคลากรในสัังกััดหรืือที่่�สัังกััดหน่่วยงานอื่่�นที่่�มีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
4)		สอบทานการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงกฎเกณฑ์์ ประกาศและข้้อบัังคัับ
ของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอัันว่่าด้้วย
เรื่่อ� งของการปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกลุ่่ม� บริิษัทั
5)		พิิจารณา คััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสม
ที่่�จะได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้ส�้ อบบััญชีีของบริิษัทั รวมทั้้�งเสนอให้้
เปลี่่� ย นแปลงผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี ข องบริิ ษั ั ท และให้้คำำ � แนะนำำ �
ค่่าตอบแทนแก่่ผู้ส�้ อบบััญชีีนั้้น� เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความเป็็น
อิิสระของผู้ส�้ อบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบพึึงคำำ�นึึงถึึง
ปััจจัยั ต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย คืือการให้้บริิการอื่่น� ของผู้ส�้ อบ
บััญชีีที่่�นอกเหนืือไปจากตรวจสอบ ซึ่่�งมีีลัักษณะที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อัันกระทบต่่อความ
เป็็นอิิสระ ประสิิทธิิภาพ และการปฏิิบัติั งิ านเยี่่�ยงผู้ปร
�้ ะกอบ
วิิชาชีีพของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อความเป็็นอิิสระในการปรึึกษา
หารืือในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญให้้คณะกรรมการตรวจสอบประชุุม
เป็็นการส่่วนตััวที่่�มีีแต่่สมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีผู้้�แทนของฝ่่ายบริิหารอยู่่� ในที่่�ประชุุม
ด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 (หนึ่่�ง) ครั้้�ง
6)		พิิจารณารายการระหว่่างกัันอัันอาจนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งการนี้้�ให้้รวมถึึงความถููกต้้องและความ
ครบถ้้วนของการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรายการเกี่่�ยวโยง
นั้้�นๆ ของบริิษัทั ด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า รายการเกี่่�ยวโยง
กัันเหล่่านั้้�นเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับของ
ตลท. และมีีความเหมาะสมและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
บริิษััท
7)		จััดทำำ�รายงานกิิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อ
เผยแพร่่ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั รายงานนี้้�ให้้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ลงชื่่�อและรายงานดัังกล่่าว
นี้้�อย่่างน้้อยต้้องมีีข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
		- ความเห็็นในด้้านความถููกต้้อง ครบถ้้วน และความเชื่่�อ
ถืือได้้ของข้้อมููลในรายงานและในการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินของบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562

		- ความเห็็นในด้้านความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท
		- ความเห็็นในด้้านความเหมาะสมของการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััท
		- ความเห็็นในด้้านการปฏิิบััติิตามตามพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎ ประกาศ และ
ข้้อบัังคัับที่่�ออกตามพระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าว รวมทั้้�งกฎ
และข้้อบัังคัับของ ตลท. และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
		- ความเห็็นในด้้านการทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
		- จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จำำ�นวนครั้้ง� ของการเข้้าประชุุมของสมาชิิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่่ละคน
		- ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี้้�
		-	รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
8)		ดำำ�เนิินการให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยรวมและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
ตนเองเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
9) 	สอบทานความถููกต้้องของเอกสารอ้้างอิิงและแบบประเมิิน
ตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันของ
กิิจการตามโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต
10)		ปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้าที่่� อื่่ � น ตามที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายจากที่่� ปร ะชุุม
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ด้้วยเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1)		คณะกรรมการตรวจสอบต้้องประชุุมอย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้ง� ใน
ทุุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดืือน นอกจากการประชุุมตาม
ปรกติิที่่�กล่่าวมานี้้�แล้้ว สมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่่�งคนใดจะเรีียกประชุุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
การประชุุมครั้้ง� พิิเศษก็็ได้้ตามความจำำ�เป็็นแห่่งสถานการณ์์
ส่ว่ นวิิธีการ
ี เรีียกประชุุมและระเบีียบวิิธีีในการประชุุมให้้เป็็น
ไปตามที่่�สมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกััน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

2)		องค์์ประชุุมต้้องประกอบด้้วยสมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวนเกิินกึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนสมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งหมด
3)		ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� ของบริิษัทั เป็็นผู้�้ ได้้รัับเชิิญ
เข้้าประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็็ น การถาวร แต่่
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มต้้องออกจากที่่�ประชุุมใน
ระหว่่างที่่�มีีการพููดในเรื่่�องที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�ด้้วย หรืือเมื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสงค์์ จ ะประชุุมโดยไม่่มีี บุุ คคลอื่่� น นอกจากสมาชิิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบเท่่านั้้�นที่่�ร่่วมอยู่่�ในที่่�ประชุุม
4)		ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�จดบัันทึึก
รายงานการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้้การกำำ�กัับ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
โครงสร้้างคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� ง ประกอบด้้วย
กรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยสาม (3) คน ตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
แต่่งตั้้�ง
สำำ�หรัับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง และ
เลขานุุการคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง แสดงอยู่่�
ภายใต้้หััวข้้อ “โครงสร้้างการบริิหารจััดการ”
คุุณสมบััติิกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
สมาชิิกของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง ต้้องมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
รวมถึึงเข้้าใจหลัักการและการดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี ตลอดจนการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
ปััจจุุบัันสมาชิิกคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยงของ
บริิษัทั ทุุกคนเป็็นผู้ที่่�้ มี� คี วามรู้้แ� ละประสบการณ์์และมีีความเข้้าใจ
ในธุุรกิิจของบริิษััท อีีกทั้้�งมีีประสบการณ์์ ในการเป็็นกรรมการ
ในบริิษััทชั้้�นนำำ�ที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง มีีวาระในการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิษััท

1)		กำำ � หนดและเสนอขอบเขตการกำำ � กัั บ ดูู แ ลกิิ จการ ของ
กลุ่่�มบริิษััท ให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ และมอบหมาย
ให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มดำำ�เนิินงานและติิดตามการ
ปฏิิบััติิงาน
2)		สอบทานการบริิหารและการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ของกลุ่่ม� บริิษัทั ที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
3)		ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริิษััท
การประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
1)		คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง จะจััดให้้มีีการ
ประชุุมอย่่างน้้อย 4 (สี่่)� ครั้้ง� ต่่อปีี สมาชิิกของคณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง อาจเรีียกประชุุมพิิเศษตามที่่�
ต้้องการ วิิธีีการเรีียกประชุุมและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ
ประชุุม ต้้องได้้รัับการยอมรัับจากสมาชิิกของคณะกรรมการธ
รรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
2)		องค์์ประชุุมต้้องประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวนเกิินกึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนสมาชิิกทั้้�งหมด
3)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� หรืือตััวแทนที่่�ได้้รัับมอบหมาย
และหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุุม กำำ�กัับ
ดููแลของกลุ่่�ม อาจได้้รัับเชิิญเข้้าประชุุมคณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง เพื่่�อรายงานการติิดตามในเรื่่อ� ง
ของความเสี่่ย� งหลััก ๆ และแผนบริิหารและจััดการความเสี่่ย� ง
ของกลุ่่�มบริิษััท ตามกำำ�หนดการที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุุม กำำ�กัับ
ดููแลของกลุ่่ม� ต้้องออกจากที่่�ประชุุมในระหว่่างที่่�มีการ
ี หารืือ
ในเรื่่�องที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และหััวหน้้าหน่่วย
งานตรวจสอบภายในและควบคุุม กำำ�กัับดููแลของกลุ่่�ม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�ด้้วย หรืือเมื่่�อคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
และความเสี่่� ย ง ประสงค์์ จ ะประชุุมโดยไม่่มีี บุุ คคลอื่่� น
นอกจากสมาชิิกเท่่านั้้�น
4)		ให้้เลขานุุการของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความ
เสี่่�ยง เก็็บรัักษารายงานการประชุุม ตามที่่�คณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยงกำำ�หนด

บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความ
เสี่่�ยง ดัังนี้้�

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โครงสร้้างคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบ
ด้้วยกรรมการบริิษััท จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าสามคน โดยอย่่างน้้อย
หนึ่่�งในนั้้�นต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ

		(3)	กำำ�หนด ประเมิิน และเสนอแนะบุุคคล ผู้้�ที่่�มีีศัักยภาพ
อัันเหมาะสมแก่่ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญๆ ภายในกลุ่่�มบริิษััท
เช่่น
				 •	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

สำำ�หรัับรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และเลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
แสดงอยู่่�ภายใต้้หััวข้้อ “โครงสร้้างการบริิหารจััดการ”

				 •	สมาชิิกของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

คุุณสมบััติิกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

				 •	กรรมการของบริิษััทย่่อย

สมาชิิกของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ต้้องเป็็นผู้้�ซึ่่�งมีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
อย่่างถี่่�ถ้้วน

				 • ผู้แ�้ ทนของบริิษัทั ในการเป็็นกรรมการของบริิษัทั ร่่วม

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีวาระในการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเท่่ากัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการ
บริิษััท
บทบาทหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน มีีดัังต่่อไปนี้้�
1) ด้้านการสรรหา องค์์ประกอบและโครงสร้้าง
		(1) ทบทวนองค์์ประกอบของคณะกรรมการของบริิษััท
รวมทั้้�งโครงสร้้างของคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย
และบริิษัทั ร่่วม ทั้้ง� หมดภายในกลุ่่ม� บริิษัทั และโครงสร้้าง
ของคณะอนุุกรรมการของบริิษัทั การทบทวนดัังกล่่าว
ให้้กระทำำ�ทุุกปีี และเสนอผลการทบทวนดัังกล่่าวต่่อ
คณะกรรมการของบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
		(2)	พิิจารณา ประเมิิน และเสนอแนะบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมแก่่การได้้รัับการเสนอเข้้ารัับเลืือกตั้้�ง และ/
หรืือ เข้้ารัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป
เพื่่�อให้้คณะกรรมการของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ หรืือ
พิิจารณาและนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้ถื�้ อื หุ้้�น
เป็็นผู้พิ
�้ จาร
ิ ณาอนุุมััติิ (แล้้วแต่่กรณีี) ในกรณีีที่่เ� ป็็นการ
แต่่งตั้้�งบุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ว่่างลงโดย
คณะกรรมการของบริิษัทั เนื่่�องจากมีีกรรมการพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระให้้เสนอชื่่�อดัังกล่่าวล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 30 วัันก่่อนการประชุุมคณะกรรมการ
ครั้้�งถััดไป
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รายงานประจำ�ปี 2562

				 •	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�ม

		(4)	พิิ จาร ณาทบทวนข้้อเสนอของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่ม� ในเรื่่อ� งบุุคคลที่่�มีศัี กั ยภาพเหมาะสมที่่�จะได้้
รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นสมาชิิกในคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
�
หรืือเป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทย่่อย และ
ทำำ�การประเมิินอย่่างเป็็นอิิสระในตััวบุุคคลผู้้� ได้้รัับการ
เสนอชื่่อ� ดัังกล่่าวมานี้้� ในด้้านความเชี่่ย� วชาญ (expertise),
ทัักษะ(skill), ประสบการณ์์ (experience), ผลการ
ปฏิิบััติิงาน (performance) รวมทั้้�งคุุณสมบััติิส่่วนตััว
และคุุณสมบััติด้้า
ิ นวิิชาชีีพ ให้้คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ทำำ�การเสนอแนะผู้้� ได้้รัับการ
เสนอชื่่�อที่่�เห็็นว่่ามีีความเหมาะสมต่่อคณะกรรมการ
ของบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
		(5)	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริิษััท
2) ด้้านการพััฒนาผู้้�บริิหารและการวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
		(1)	สอดส่อ่ งดููแลบุุคคลต่่าง ๆ ที่่มี� ศัี กั ยภาพ และกระบวนการ
ของการพััฒนา และแผนการพััฒนาบุุคลากรสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง และสำำ�หรัับเตรีียม
ความพร้้อมให้้แก่่ผู้ที่่�้ มี� โี อกาสที่่�จะได้้รัับการเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� น
ตำำ�แหน่่งไปเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงภายในกลุ่่�มบริิษััท
		(2) ทบทวนแผนงานการสร้้างผู้้�สืืบทอดการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
สำำ�หรัับสมาชิิกในคณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการ
ซึ่่�งการทบทวนดัังกล่่าวให้้กระทำำ�เป็็นรายปีี
		(3) ทบทวนแผนการสร้้างผู้สื�้ บื ทอดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับ
สมาชิิกในคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย และสำำ�หรัับ
ผู้้ � ที่่ � เ ป็็ น ผู้้ � แ ทนของบริิ ษั ั ท ที่่� เ ข้้าไปเป็็ น กรรมการใน
บริิษััทร่่วม ซึ่่�งการทบทวนดัังกล่่าวให้้กระทำำ�เป็็นรายปีี

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

		(4) ทบทวนแผนการสร้้างผู้้ � สื ื บ ทอดการดำำ � รงตำำ � แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููงภายในกลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งการทบทวน
ดัังกล่่าวให้้กระทำำ�เป็็นรายครึ่่�งปีี และให้้กระทำำ�ร่่วมกัับ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
		(5)	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่น� ตามที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท
3) ด้้านการกำำ�หนดค่่าตอบแทน   
		(1)	จััดให้้มีีการทำำ�นโยบายและแผนเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน
ของทั้้�งกลุ่่ม� บริิษัทั เพื่่�อให้้กลุ่่ม� บริิษัทั และบริิษัทั ต่่าง ๆ
ภายในกลุ่่ม� บริิษัทั ใช้้ในการรัับบุุคลากร รัักษาบุุคลากร
ให้้ทำำ�งานอยู่่�ภายในกลุ่่�มบริิษััท และสร้้างเสริิมให้้
พนัักงานมีีความมุ่่�งหวัังและค่่านิิยมหลัักที่่�เป็็นอย่่าง
เดีียวกัันกัับของกลุ่่�มบริิษััท และในขณะเดีียวกัันสร้้าง
ความเชื่่�อมโยงเพื่่�อให้้ค่่าตอบแทนมีีความสััมพัันธ์์กัับ
ผลการปฏิิบััติิงาน
		(2)	พิิจารณากลั่่�นกรองและเสนอค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่
กรรมการของบริิษััท และสมาชิิกในคณะอนุุกรรมการ
แต่่ละคน รวมทั้้�งประธานคณะกรรมการของบริิษััท
และนำำ�เสนอค่่าตอบแทนดัังกล่่าวเพื่่�อขออนุุมััติิจาก
คณะกรรมการของบริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น แล้้วแต่่
กรณีี
		(3) อนุุมััติิผลการปฏิิบััติิงานและค่่าตอบแทนของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละบริิษัทั ในกลุ่่ม� รวมทั้้�ง
โบนััสและการปรัับอััตราเงิินเดืือนประจำำ�ปีีสำ�ำ หรัับบริิษัทั
และบริิษััทย่่อยในประเทศไทย
		(4) ทบทวนงบประมาณค่่าตอบแทนและการปรัับอััตราเงิิน
เดืื อ นประจำำ � ปีี รวมถึึ ง การจ่่ายโบนัั สปร ะจำำ � ปีี ข อง
บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศตามที่่�เลขาคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนนำำ�เสนอ
		(5)	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่น� ตามที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริิษััท

การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1)		คณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน ต้้องประชุุม
อย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งในทุุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดืือน
สมาชิิกคณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ท่่านใดท่่านหนึ่่�งจะเรีียกประชุุมคณะกรรมการสรรหา และ
พิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นการประชุุมครั้้�งพิิเศษก็็ได้้ตาม
ความจำำ�เป็็นแห่่งสถานการณ์์ ส่่วนวิิธีีการเรีียกประชุุมและ
ระเบีียบวิิธีใี นการประชุุม ให้้เป็็นไปตามที่่ส� มาชิิกคณะกรรมการ
สรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทนตกลงกััน
2)		องค์์ประชุุมต้้องประกอบด้้วยสมาชิิกคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน จำำ�นวนเกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
สมาชิิกคณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ทั้้�งหมด
3)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม ได้้รัั บ เชิิ ญ เข้้าประชุุม
คณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นประจำำ�
แต่่ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มต้้องออกจากที่่�ประชุุมใน
ระหว่่างที่่�มีีการพููดในเรื่่�องที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
มีีส่่วนได้้เสีียอยู่่�ด้้วย หรืือเมื่่�อคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ประสงค์์จะประชุุมโดยไม่่มีีบุุคคลอื่่�น
นอกจากสมาชิิกคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เท่่านั้้�นที่่�ร่่วมอยู่่�ในที่่�ประชุุม
4)		ให้้เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
มีีหน้้าที่่�จดบัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน ภายใต้้การกำำ�กัับของคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
5 คน ประกอบด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� (Group CEO),
ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บริิ ห ารกลุ่่ � ม งานการเงิิ น (Group CFO),
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) (CEO SCCCTH), ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท
สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (CEO SCCVN) และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� ทรััพยากรบุุคคล (Group HR and
Talents)
รายนามคณะผู้้�บริิหาร ปีี 2562 แสดงอยู่่�ในหััวข้้อ “โครงสร้้าง
การบริิหารจััดการ”

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คุุณสมบััติิ
เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีประสบการณ์์ ทั้้�งในด้้านธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการ มีีความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�ดีีมีีทัักษะในการวางแผน
กลยุุทธ์์ มีีความรัับผิิดชอบสููง และมีีความสามารถในการบริิหาร
จััดการให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจของบริิษััท
บทบาทหน้้าที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม ทำำ � หน้้าที่่� เ ป็็ น ประธานของ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� โดยได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการ
บริิษััท ผ่่านการสรรหาและพิิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� มีีความรัับผิิดชอบโดยรวมต่่อการ
บริิหารจััดการและผลประกอบการของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััทให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1)		ประสานงานและสอดส่่องดููแลกิิจกรรมของคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการ การบริิหารและ
การสอดส่่องดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท และ
สามารถดำำ � เนิิ น การตามเป้้ า หมายทางธุุรกิิ จ และบรรลุุ
งบประมาณประจำำ�ปีีได้้
2)		ออกคำำ�สั่่�งเรื่่�องสายการบัังคัับบััญชาสำำ�หรัับสมาชิิกของ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มทุุกคน รวมถึึงสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
สููงสุุดของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�ม
3)		ริิเริ่่ม� พััฒนาและบริิหารจััดการขั้้�นตอนการวางแผนกลยุุทธ์์
และแผนการเงิินของกลุ่่ม� บริิษัทั ตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้อนุุมััติิแล้้ว
4)		ตรวจสอบติิดตามและควบคุุมการดำำ�เนิินการตามแผนทาง
ธุุรกิิ จ และงบประมาณของกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท ที่่� ไ ด้้รัั บ อนุุมัั ติ ิ
จากคณะกรรมการบริิษัทั โดยการตััดสิินใจทางธุุรกิิจทั้้ง� ปวง
ต้้องสอดคล้้องกัับตารางอำำ�นาจอนุุมััติิ
5)		จัั ด ประชุุมและเป็็ น ประธานการประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม
6)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห าร เป็็ น ตัั ว แทนหลัั ก ของบริิ ษั ั ท
ในการสื่่�อสารกัับสื่่�อสาธารณะ
7)		สอดส่่องดููแลการทำำ�งาน และทบทวนผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของแต่่ละบริิษัทั เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา
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8)		เสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� การแต่่งตั้้ง� ใหม่่หรืือแต่่งตั้้ง� แทน ในตำำ�แหน่่ง
สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� (ยกเว้้นตำำ�แหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม) ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดของแต่่ละ
บริิษัทั หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารการเงิินของแต่่ละบริิษัทั ในกลุ่่ม�
เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เป็็นผู้้�พิิจารณา
9)		เสนอชื่่�อผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ สำำ�หรัับคณะกรรมการ
ของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วมเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา
10)		นำำ�เสนอแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งสมาชิิกเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม (ที่่�ไม่่ใช่่ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม) และผู้้�บริิหาร
สููงสุุดของแต่่ละบริิษััท เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
11)		อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ของกลุ่่�มบริิษััท (ยกเว้้นตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารการเงิิน
ของบริิษัทั ย่่อย) ตามที่่�ผู้บ�้ ริิหารสููงสุุดของแต่่ละบริิษัทั เป็็น
ผู้้�เสนอชื่่�อเพื่่�อพิิจารณา
12)		การปฎิิบััติิตามมติิของคณะกรรมการและของที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มอาจมอบหมาย
ให้้สมาชิิกของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
(ในกรณีีดัังกล่่าวประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม มีีหน้้าที่่�
ตรวจสอบดููแลการปฏิิบััติิตามมติิดัังกล่่าว)
13)		เสนอเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�ระเบีียบปฏิิบััติิขององค์์กร กำำ�หนด
ให้้เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
14)		ดำำ�เนิินการให้้มีีการส่่งต่่อหรืือสื่่�อสารข้้อมููลระหว่่างคณะ
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่่�เหมาะสม
การประชุุมของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
1)		ประธานคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม สามารถเรีียกประชุุม
ได้้บ่่อยครั้้� ง ตามที่่� เ หมาะสมกัั บ การดำำ � เนิิ น ธุุรกิิ จ ของ
กลุ่่�มบริิษััท โดยมีีการประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง
2)		สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� อาจแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรและระบุุเหตุุผล เพื่่�อขอให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มเรีียกประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้
3)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มจะต้้องจััดตารางการประชุุม
คณะเจ้้าหน้้าบริิหารกลุ่่�มล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี โดยสมาชิิก
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มทุุกคนมีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ดัังกล่่าว

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

4)		คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มมีีหน้้าที่่�เสนอวาระการประชุุม
ต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้การเรีียก
ประชุุมของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มสามารถกำำ�หนด
วาระการประชุุมได้้พร้้อมกััน

กระบวนการสััมภาษณ์์และคััดเลืือก ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้กลั่่
�้ น� กรองเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจ
ว่่ากรรมการมีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

5)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มอาจตััดวาระการประชุุมใดๆ
ออกไป หากมีีการเสนอข้้อมููลการประชุุมไม่่ครบถ้้วนหรืือ
ล่่าช้้า อย่่างไรก็็ตามประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� อาจเลืือก
เลื่่�อนการพิิจารณาวาระไปพิิจารณาในการประชุุมครั้้ง� ถััดไป

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้กระบวนการสรรหาผู้ดำ�้ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งมีีความ
โปร่่งใสและชััดเจน ปราศจากอิิทธิิพลของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมหรืือฝ่่ายจััดการ และสร้้างความมั่่น� ใจให้้กัับบุุคคลภายนอก
และให้้โอกาสผู้ถื�้ อื หุ้้�นในการเสนอชื่่อ� กรรมการเพื่่�อการพิิจารณา
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

6)		การประชุุมสามารถทำำ�โดยผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ได้้ตาม
ความจำำ�เป็็น และหากสมาชิิกทุุกคนของคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มเห็็นชอบเป็็นเอกฉัันท์์
7)		ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
และกรณีีไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้มอบหมายสมาชิิก
ของคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มคนใดคนหนึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ประธานที่่�ประชุุม และสามารถเชิิญบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่สมาชิิก
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มให้้เข้้าร่่วมประชุุมในฐานะที่่�
ปรึึกษาได้้
8)		นอกเหนืือจากการประชุุมปกติิแล้้ว ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มอาจเรีียกประชุุมเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการปรึึกษาหารืือใน
เรื่่�องสำำ�คััญ

หลัักปฏิิบััติิ 3.3
การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิิสระ กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิษัทั ดููแลให้้การสรรหาและคััดเลืือกมีีกระบวนการ
ที่่�โปร่่งใสและชััดเจน จึึงได้้แต่่งตั้้ง� และมอบหมายให้้คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้ดำ�้ �ำ เนิินการ ซึ่่ง� คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ ในการ
คััดเลืือก กลั่่�นกรอง และคััดสรรบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
เหมาะสม มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท มีีความเข้้าใจธุุรกิิจเป็็น
อย่่างดีี และสามารถบริิหารงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและแผนในอนาคตที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนดไว้้ได้้ เพื่่�อให้้ได้้กรรมการ กรรมการอิิสระและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดไว้้
และนำำ�เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
ก่่อนคณะกรรมการบริิษััทจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับ
กรณีีการแต่่งตั้้�งกรรมการ ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องได้้รัับข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการ
ตัั ด สิิ น ใจ สำำ � หรัั บ ตำำ � แหน่่งกรรมการและผู้ ้ � บ ริิ ห ารระดัั บ สูู ง
บริิษััทมีีการสรรหาโดยบริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านการสรรหา ซึ่่�ง
พิิจารณาคุุณสมบััติิของบุุคคลทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยผ่่าน

กรรมการแต่่ละรายต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นเกิิน
กึ่่�งหนึ่่�ง และในทุุกปีีคณะกรรมการบริิษััท ได้้เปิิดโอกาสให้้
กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการเสนอชื่่�อกรรมการที่่�มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนเหมาะสมให้้ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� กรรมการทุุกคนที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลง
คะแนนเสีียงนั้้�น ต้้องมีีคุุณสมบััติตา
ิ มข้้อบัังคัับบริิษัทั ข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง กฎระเบีียบของ ตลท. ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
การแต่่งตั้้�งกรรมการทดแทนกรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
ครบวาระในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ที่่�ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�นเลืือกตั้้�ง
กรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1.		ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
2.		ไม่่ใช้้วิิธีการ
ี ลงคะแนนเสีียงแบบสะสม ผู้ถื�้ อื หุ้้�นจะใช้้คะแนน
เสีียงที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียวเป็็นกรรมการใน
แต่่ละครั้้�งที่่�ใช้้คะแนนเสีียงเท่่านั้้�น
3.		หากมีีการเสนอชื่่อ� เพื่่�อรัับเลืือกตั้้�งมากกว่่าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�ว่่างลง บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา
เป็็นผู้้� ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�
จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�ง
ได้้รัับเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน
จำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้
ผู้้�เป็็นประธานคณะกรรมการเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ถ้้าตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลง เพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออก
ตามวาระ ให้้คณะกรรมการเลืือกผู้้�ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และไม่่มีี
ลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการ
ประชุุมกรรมการคราวถััดไป ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน
4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่� เว้้นแต่่วาระของกรรมการ
ที่่�ว่่างลงจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน
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ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงจนเหลืือน้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่�
จะเป็็นองค์์ประชุุมได้้ กรรมการที่่�เหลืืออยู่่�จะทำำ�การในนามของ
คณะกรรมการได้้เฉพาะการจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
เลืือกตั้้�งกรรมการแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างทั้้�งหมดเท่่านั้้�น
กรรมการซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนตามที่่�กล่่าว
ข้้างต้้นให้้อยู่่� ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของ
กรรมการที่่�ตนแทนเท่่านั้้�น
การสรรหากรรมการอิิสระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิิสระดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งได้้คััดสรรบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งในและต่่างประเทศ
โดยพิิจารณารายชื่่อ� จากบริิษัทั ที่่�ปรึกษาด้้า
ึ
นการสรรหาบุุคคลากร
และจากผู้้�ที่่�ถููกเสนอชื่่�อโดยผู้้�ถืือหุ้้�น (ถ้้ามีี)
นิิยามกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทตามคำำ�แนะนำำ�ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้พิิจารณา
ทบทวนปรัับนิิยามกรรมการอิิสระให้้มีีคุุณสมบััติิที่่�เข้้มกว่่าที่่�
กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
ได้้กำำ�หนดไว้้ว่่ากรรมการอิิสระต้้องถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�ง
(ร้้อยละ 1) ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท
หรืือบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้มี
�้ อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของ
ผู้ที่่�้ เ� กี่่�ยวข้้อง ของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย คณะกรรมการ
บริิษััทเห็็นสมควรเปลี่่�ยนสััดส่่วนการถืือหุ้้�นจากร้้อยละหนึ่่�ง
(ร้้อยละ 1) เป็็นร้้อยละศููนย์์จุุดห้้า (ร้้อยละ 0.5)
“กรรมการอิิสระ” ของบริิษััทต้้องคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1.		ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละศููนย์์จุุดห้้าของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออก
เสีี ย งทั้้� ง หมดของบริิ ษั ั ท หรืื อ บริิ ษั ั ท ใหญ่่ บริิ ษั ั ท ย่่อย
บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของ
กรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
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2.		ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นฝ่่ายบริิหาร ผู้ถื�้ อื หุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ
ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา
ที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้มี�้ อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั หรืือ
บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน
โดยมีีบริิษััทใหญ่่ร่่วมกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ทั้้�งนี้้�ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึง กรณีีที่่�กรรมการ
อิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3.		ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4.		ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ฝ่่ายบริิหาร ผู้ถื�้ อื หุ้้�นรายใหญ่่ ผู้ถื�้ อื หุ้้�นที่่�มีนัี ยั หรืือผู้มี
�้ อำี �ำ นาจ
ควบคุุมของผู้ที่่�้ มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลักษ
ั ณะดัังกล่่าว
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อ
ก.ล.ต. ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�
รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ
การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์
หรืือบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็น
หลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน
ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััท หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่อ
อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ
ของบริิษัทั หรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิบิ ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใด
จะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตาม
วิิธีการคำ
ี
�ำ นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�
รายการเกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อน
วัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
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5.		ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้ถื�้ อื หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้มี
�้ อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อน
วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
6.		ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจาก
บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้ถื�้ อื หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้มี�้ อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นผู้ถื�้ อื หุ้้�นที่่�มีนัี ยั
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อ ก.ล.ต.
7.		ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8.		ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็น
หุ้้�นส่ว่ นที่่�มีนัี ยั ในห้้างหุ้้�นส่ว่ น หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วม
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึกษาที่่
ึ
รั� บั เงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท หรืือ
บริิษััทย่่อย
9.		ไม่่มีีลักษ
ั ณะอื่่�นใดที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท		

หลัักปฏิิบััติิ 3.4
ค่่าตอบแทนกรรมการ
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนดำำ�เนิินการ
ตามกระบวนการที่่�โปร่่งใสและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�นเพื่่�อ
อนุุมััติเิ ป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยต้้องนำำ�เสนอนโยบาย วิิธีการ
ี หลัักเกณฑ์์
ในการให้้ค่่าตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่ง และต้้อง
มีีองค์์ประกอบค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม และเพีียงพอที่่�จะจููงใจ
ให้้คณะกรรมการนำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�ง
ระยะสั้้�นและระยะยาว อีีกทั้้ง� ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการจ่่ายค่่าตอบแทน
ที่่�เกิินควร

ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััท มีีองค์์ประกอบค่่าตอบแทนที่่�
เหมาะสม สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษัทั
โดยมีีการเปรีียบเทีียบจากมาตรฐานในอุุตสาหกรรม ประสบการณ์์
ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ ประโยชน์์
และคุุณค่่าที่่�ได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน รวมถึึงการเป็็นสมาชิิก
และการมีีบทบาทหน้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในคณะอนุุกรรมการด้้วย
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ
ทั้้�งในรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน โดยการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการในปััจจุุบันั เป็็นไปตามมติิที่่ปร
� ะชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 26 เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 ที่่�ได้้
อนุุมััติการกำ
ิ
�ำ หนดค่่าตอบแทนกรรมการและหลัักเกณฑ์์การจ่่าย
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทตาม
คำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้นำำ�เสนอ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การกำ�ำ หนดค่่าตอบแทนกรรมการ รููปแบบและจำำ�นวน
ค่่าตอบแทนที่่�สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
แต่่ละคน รวมทั้้�งค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละท่่านได้้รัับจากการ
เป็็นกรรมการของบริิษัทั ย่่อยด้้วย (ถ้้ามีี) ซึ่่�งปััจจุุบันั ไม่่มีีการจ่่าย
ค่่าตอบแทนให้้ผู้้�แทนของบริิษััท ในการเข้้าไปเป็็นกรรมการใน
บริิษััทร่่วม
ค่่าตอบแทนของผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่ไ� ด้้รัับ
อนุุมััติจาก
ิ คณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่�งเป็็นผลตอบแทนที่่�จูงู ใจและ
เหมาะสมกัับผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ดููแลให้้มีีการ
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� ตาม
มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติจาก
ิ คณะกรรมการบริิษัทั
ซึ่่�งประเมิินจากผลประกอบการของบริิษััท ผลงานเกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบัติั ตา
ิ มวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ ในระยะยาว และการพััฒนา
ผู้้�บริิหาร ซึ่่�งมีีการเสนอผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััท
ให้้ความเห็็นชอบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้สื่่�้ อ� สารผลการพิิจารณา
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มได้้รัับทราบ
สำำ�หรัับโครงสร้้าง คุุณสมบััติิ บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน
กรรมการ ปรัับใช้้ตามหลัักปฏิิบััติิ 3.2
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หลัักปฏิิบััติิ 3.5   
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทั กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดย
กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 ครั้้ง� ต่่อเดืือน
ซึ่่ง� บริิษัทั มีีการกำ�ำ หนดวัันประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นรายปีีก่่อนเริ่่ม� ปีีใหม่่
และแจ้้งให้้กรรมการแต่่ละคนทราบกำำ�หนดการดัังกล่่าวพร้้อมทั้้�ง
วาระที่่�สำ�ำ คััญตามรอบระยะเวลาของการประชุุมแต่่ละครั้้ง� เพื่่�อให้้
กรรมการสามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�งประธานกรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ร่่วมกัันพิิจารณากำำ�หนดเรื่่อ� งที่่�จะเข้้าวาระ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยต้้องพิิจารณาให้้แน่่ใจว่่า
ได้้รวมเรื่่�องสำำ�คััญไว้้แล้้ว โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคน
มีีอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท เข้้าสู่่�วาระการ
ประชุุม โดยบริิษััทจะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสาร
ประกอบการประชุุมให้้แก่่กรรมการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน
เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วม
การประชุุม
จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััทและลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�งในปีี 2562
มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 7 ครั้้�ง และมีีการส่่ง
รายงานผลการดำำ�เนิินงานและแผนการพััฒนาตามที่่ค� ณะกรรมการ
บริิษััทมอบหมายให้้คณะผู้้�บริิหารดำำ�เนิินการ ให้้คณะกรรมการ
บริิษััททราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััท
สามารถกำำ�กัับควบคุุมและ ดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและทัันการณ์์
กรรมการทั้้�งคณะเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการเฉลี่่�ยรวมกััน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 94 ของการประชุุมคณะกรรมการทั้้�งหมดที่่�
จััดในปีี 2562 โดยรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ
เป็็นรายบุุคคลแสดงอยู่่�ในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ
ประธานกรรมการได้้จััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการ
จะนำำ�เสนอเรื่่�องและอภิิปรายปััญหาสำำ�คััญกัันอย่่างรอบคอบ
โดยทั่่�วกััน ประธานกรรมการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�
รอบคอบ กรรมการทุุกคนได้้ให้้ความสนใจกัับประเด็็นทุุกเรื่่อ� ง
ที่่�นำำ�สู่่�ที่่�ประชุุม รวมทั้้�งประเด็็นการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทั้้�งนี้้�
กรรมการที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมไม่่มีีสิทิ ธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนและจะต้้องออกจากการประชุุมในระหว่่าง
การพิิจารณาวาระนั้้�น ๆ
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คณะกรรมการบริิษัทั สนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
�
เชิิญฝ่่ายจััดการหรืือผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่�อให้้ข้้อมููลและรายละเอีียดเพิ่ม
�่ เติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับวาระการประชุุมโดยตรงและเพื่่�อมีีโอกาสรู้้�จักั ผู้บ�้ ริิหารระดัับ
สููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
บริิษััทได้้จััดให้้กรรมการได้้รัับข้้อมููลและเข้้าอบรมในหลัักสููตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท เพื่่�อสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�และ
เพิ่่�มพููนความรู้้� ในการปฏิิบััติิงานดัังนั้้�นสามารถมั่่�นใจได้้ว่่า
กรรมการทุุกคนมีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีีถึงึ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของกรรมการและลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั และทุุกคน
ได้้อุุทิิศเวลาและความพยายามในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ให้้บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิษััทที่่�เข้้มแข็็ง ทุุกคนได้้แสดง
ความคิิดเห็็นของตนอย่่างเป็็นอิิสระ มีีการปรัับปรุุงตนเองให้้
ทัันสมััยอยู่่�ตลอดเวลา และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง และรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษััท และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายในการจำำ�กััดจำำ�นวนบริิษัทั
จดทะเบีียนที่่�กรรมการแต่่ละคนจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้ไม่่เกิิน 5 แห่่ง
ไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั เพื่่�อประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ ซึ่่�งในปััจจุุบัันไม่่มีีกรรมการ
คนใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนเกิิน 5 แห่่ง
สำำ�หรัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููง บริิษััทไม่่มีี
นโยบายที่่�อนุุญาตให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
มากกว่่า 2 บริิษััท ทั้้�งนี้้� ไม่่นัับรวมบริิษััทย่่อย บริิษััทในเครืือ
และบริิษัทั ร่่วมทุุนของบริิษัทั ซึ่่�งบริิษัทั มีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าไป
กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท
และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นต้้องได้้รัับความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทั ก่่อน โดยคณะกรรมการบริิษัทั
ได้้จััดให้้มีีระบบการรายงานการดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่�นของกรรมการ
และเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััทถืือนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
มีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่�ออภิิปราย
ปััญหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจโดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
ทราบถึึงผลการประชุุมนั้้�นด้้วย เมื่่�อครบรอบปีีการดำำ�เนิินงาน
2562 หลัั ง จากการรวบรวมข้้อมูู ล การประเมิิ น ตนเองของ
คณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการทั้้�งรายคณะและรายบุุคคล
ประธานกรรมการได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
โดยไม่่มีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 ครั้้�ง เพื่่�อมีีการหารืือและ
นำำ�ข้้อเสนอแนะมาจััดทำำ�แผนพััฒนาและติิดตามผล

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

หลัักปฏิิบััติิ 3.6
การกำำ�กับดู
ั แู ลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อย
และกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััท ไปลงทุุน  
การกำำ�กัับดููแลกิิจการในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมในเบื้้�องต้้นนั้้�น
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะทำำ�การสรรหา
และกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�เหมาะสม โดยนำำ�เสนอในที่่�ประชุุมของ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทำำ�การพิิจารณาอนุุมััติิและเสนอต่่อ
บริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทไปลงทุุน โดยการแต่่งตั้้�ง
กรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารสำำ�คััญที่่�จะเข้้ารัับผิิดชอบบริิหาร
งานและกิิจการในบริิษัทั ย่่อย มีีจำ�ำ นวนและตำำ�แหน่่งที่่�สอดคล้้อง
กัับสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
โดยการนี้้� กรรมการ และ/หรืือ ผู้บ�้ ริิหาร ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการบริิษัทั ตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น จะมีีภาระหน้้าที่่�ในการ
บริิหารจััดการงานและกิิจการของบริิษัทั ย่่อย และ/หรืือบริิษัทั ร่่วม
ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตาม แนวนโยบายและทิิศทางที่่�บริิษััท
ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั จะกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการและ/หรืือ
ผู้บ�้ ริิหารทำำ�หน้้าที่่�อย่่างดีีที่่สุุ� ดเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษัทั ย่่อย และ
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษัทั ในฐานะบริิษัทั แม่่ โดยกำำ�หนด
ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งอย่่างชััดเจน ซึ่่�งจะมีีการทบทวนเป็็นครั้้ง� คราวตาม
ความเหมาะสม และมีีการติดิ ตามดููแลให้้กรรมการและผู้บ�้ ริิหาร
บริิษัทั ย่่อยปฏิิบัติั ิให้้เป็็นไปตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตาม
กฎหมายด้้วย
สำำ�หรัับการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการที่่สำ� �ำ คััญในกลุ่่ม
� บริิษัทั
บริิษัทั กำำ�หนดขั้้�นตอนและผู้มี
�้ อำี �ำ นาจอนุุมััติตา
ิ มความสำำ�คััญและ
มููลค่่าของโครงการ หรืือกิิจการ และมีีการเสนอให้้คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยพิิจารณากลั่่�นกรองในกิิจการที่่สำ� �ำ คััญ เพื่่�อให้้การทำำ�งาน
ของฝ่่ายจััดการมีีความคล่่องตััวและโปร่่งใส อีีกทั้้�งง่่ายแก่่การ
สื่่�อสาร โดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�อนุุมััติิเอกสารที่่�กำำ�หนด
ขั้้�นตอนและผู้้�มีีอำำ�นาจดัังกล่่าว
ส่่วนในการดำำ�เนิินกิิจการโดยทั่่�วไป บริิษัทั จะกำำ�หนดแนวนโยบาย
ด้้วยการสื่่�อสารผ่่านการพิิจารณากำำ�หนดงบประมาณประจำำ�ปีี
รวมถึึงการทบทวน และการรายงานผลการดำำ�เนิินกิิจการเป็็น
รายไตรมาส ผ่่านการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ย่่อย ซึ่่ง� มีีตัวั แทน
ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อย
เข้้าร่่วมประชุุม นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้
กำำ�หนดให้้มีีวาระประจำำ�ในการพิิจารณารัับทราบผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัทั ย่่อยด้้วย จึึงมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษัทั มีีกลไกการกำำ�กัับดููแล
และระบบควบคุุมภายในบริิษััทย่่อยที่่�เหมาะสมรััดกุุมเพีียงพอ
ที่่�มีผี ลให้้การทำำ�รายการระหว่่างบริิษัทั ย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์สิ์ นิ หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญ
อื่่�นใดของบริิษัทั ย่่อยได้้รัับมติิจากที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้มีีการกำ�ำ หนดรููปแบบของรายงานต่่างๆ ของ
บริิษัทั ย่่อยให้้เป็็นรููปแบบและโครงสร้้างในลัักษณะเหมืือนหรืือ
ใกล้้เคีียงกััน เพื่่�อความสะดวกในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ตลอดจน
กำำ�หนดวางแบบผัังองค์์กรให้้เจ้้าหน้้าที่่�หรืือผู้้�จััดการในแผนก
และฝ่่ายต่่างๆ ในบริิษัทั ย่่อยจะต้้องแจ้้งรายงาน ตลอดจนปรึึกษา
หารืือ และแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ร่่วมกัับผู้้�บริิหารและผู้้�จััดการของ
บริิษัทั ที่่�ดูแู ลและรัับผิิดชอบในสายงานหรืือสายธุุรกิิจที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
ฉะนั้้�น มาตรการ และ/หรืือ ระบบในการควบคุุมกิิจการภายใน
บริิษััทย่่อย จึึงมีีลัักษณะสอดคล้้องหรืือเป็็นแบบเดีียวกัับระบบ
ของบริิษััท โดยกำำ�หนดกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทย่่อย จะต้้องทำำ�งานทั้้�งเชิิงรุุกและรัับ
ร่่วมกัันกัับผู้บ�้ ริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษัทั ซึ่่�งได้้มีีการติดิ ตาม
ดููแลให้้บริิษัทั ย่่อยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงาน การทำำ�รายการระหว่่างกััน การได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน
การทำำ�รายการสำำ�คััญต่่างๆ ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง

หลัักปฏิิบััติิ 3.7
การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการมีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานตนเองเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อร่่วมกััน
พิิจารณาผลงาน ปััญหาและแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไข ซึ่่ง� การประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการนั้้�นมีีการประเมิินแบบคณะ
และแบบรายบุุคคล โดยได้้กำำ�หนดบรรทััดฐานที่่จ� ะใช้้เปรีียบเทีียบกัับ
ผลปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์ และนำำ�ประเด็็นในการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการมาหารืือเพื่่�อการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพของคณะกรรมการ โดยมีีกระบวนการในการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานสรุุปได้้ ดัังนี้้�
เลขานุุการบริิษัทั จััดทำำ�และทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้มีีความถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่ห� น่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลกำำ�หนด และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและ
ความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่อ� ดำำ�เนิินการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน จากนั้้�น เลขานุุการ
บริิษัทั สรุุปผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ รวมถึึงข้้อดีีและ
ข้้อที่่�ควรปรัับปรุุง และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
พิิจารณาและดำำ�เนิินการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
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หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนนเต็็มใน
แต่่ละข้้อ (ระดัับการประเมิินจาก 0 = ควรปรัับปรุุง ไปจนถึึง 4 =
ดีีเยี่่�ยม) ผลการประเมิินประจำำ�ปีี 2562 ผลการประเมิินของ
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะอนุุกรรมการในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตาม
หลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่ดี� แี ละหลัักในการปฏิิบัติั ิ “จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ” ของบริิษััท มีีค่่าเฉลี่่�ยในระดัับดีีเยี่่�ยม
การประเมิินผลงานกรรมการเป็็นรายบุุคคลนั้้�น ใช้้กระบวนการ
ในการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงาน
เช่่นเดีียวกัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งคณะ ดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้แล้้วข้้างต้้น ซึ่่�งผลประเมิินพบว่่า
กรรมการของบริิษััท มีีคุุณสมบััติิและได้้ปฏิิบััติิภาระหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบอย่่างดีีเยี่่�ยมและเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ขี องกรรมการ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้นำำ�ผลการประเมิินดัังกล่่าว
ไปปรัับใช้้เพื่่อ� การพััฒนาการปฎิิบัติั หิ น้้าที่่�และพิิจารณาองค์์ประกอบ
คณะกรรมการอย่่างเหมาะสม

ลำ�ดับ
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หลัักปฏิิบััติิ 3.8
การอบรมและพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทั ถืือนโยบายส่ง่ เสริิมและอำำ�นวยความสะดวก
ให้้มีีการฝึกึ อบรมการให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้เ�้ กี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง กรรมการ
สรรหาและพิิ จาร ณาค่่าตอบแทน ผู้้ � บ ริิ ห ารและฝ่่ า ยจัั ด การ
เลขานุุการบริิษััท และบุุคลากรในงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาการ
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการเข้้ารัับการอบรมหลัักสูตรต่่า
ู
งๆ
ที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
สถาบัันในต่่างประเทศ การอบรมหลัักสูตรอื่่
ู น� ๆ ของหน่่วยงานอื่่�น
และการอบรมภายในบริิษััท
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทมากกว่่า
ร้้อยละ 80 ได้้เข้้าร่่วมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�กรรมการ / ผู้้�บริิหารระดัับสููง ดัังนี้้�

รายชื่อกรรมการ

รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2562

1

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

- Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลักสูตรประธานกรรมการ)

2

นายวันชัย โตสมบุญ

- DAP 7/04, DCP 7/01, AACP 19/15, CGI 10/15

3

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

- DAP 5/03, RCC 8/09, DCP 135/10, ACP 31/10, FGP 2/11,
ACEP 7/13, RCL 1/15, IOD National Director Conference 2018

4

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

- DAP 71/08, DCP 126/09, ACP 30/10, FGP 1/10, MFM 2/10,
MFR 10/2010, MIA 7/10, MIR 9/10, SFE 7/10, M&A 1/11,
RCC 14/12, RNG 2/12, CDC 7/13, HRP 4/13, ACEP 7/2013,
RMP 1/13, Inaugural CG Conference 2018 by SEC

5

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

- Institute of Business and Industrial Development (IBID1),
DAP 134/17

6

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

- DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, MIA 2/08, MIR 3/08,
QFR 5/07, RCP 18/08, SBM 1/17, ELP 16/19

7

นายประดาป พิบูลสงคราม

- DCP 149/11, ACP 37/11, FSD 14/11, MFM 8/12, MFR 14/12,
MIA 13/12, MIR 12/12, SFE 17/13, ACEP 8/13, HMS 4/14,
BMT 2/17, SBM 5/18

8

นายชรินทร์ สัจจญาณ

- DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16

9

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

10

นายศิวะ มหาสันทนะ

- CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18

รายงานประจำ�ปี 2562

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ลำ�ดับ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง

รวมการเข้าอบรมจนถึงสิ้นปี 2562

1

นายเอเดน จอห์น ไลนัม

- DAP 166/2019

2

นายศิวะ มหาสันทนะ

- CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18

3

นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

- DAP 166/2019

4

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

- DCP 265/2018, SBM 6/2019

ในการแต่่งตั้้� ง กรรมการใหม่่ บริิ ษั ั ท จะจัั ด ให้้มีี การ ส่่ ง มอบ
เอกสารและข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เป็็นประโยชน์์ ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของกรรมการใหม่่ อาทิิ คู่่�มืือกรรมการ ระเบีียบปฏิิบััติิองค์์กร
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ รวมถึึงการจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรม
การเข้้าใหม่่โดยการแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจ นโยบายและแนวทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้แก่่กรรมการใหม่่เพื่่�อให้้มีีความ
คุ้้�นเคยกัับธุุรกิิจและการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ซึ่่�งเชื่่�อมั่่�น
ได้้ว่่ากรรมการใหม่่ได้้รัับการแนะนำำ�และมีีข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้าที่่� รวมถึึ ง วัั ตถุุปร ะสงค์์ เป้้ า หมายหลัั ก
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร ตลอดจนลัักษณะธุุรกิิจและ
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกิิจการ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
รายงานให้้ทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ถึึงแผนพััฒนาและการสืืบทอดงาน
ซึ่่�งจะมีีการร่่วมจััดทำำ�กัับคณะกรรมการสรรหา และพิิจารณา
ค่่าตอบแทนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้มีีการเตรีียมพร้้อมและเป็็น
แผนที่่�ต่่อเนื่่อ� งในการสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�สำ�ำ คััญในระดัับฝ่่ายจััดการ
รวมทั้้�งตำำ�แหน่่งที่่�สำ�ำ คััญต่่างๆ สำำ�หรัับทุุกบริิษัทั ในกลุ่่ม� ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหารระดัับสููง

หลัักปฏิิบััติิ 3.9
การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการและเลขานุุการบริิษัทั
ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีกำำ�หนด
ประชุุมและวาระการประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้กรรมการ
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้
จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการแม้้ตามข้้อบัังคัับของ
บริิษัทั จะกำำ�หนดไว้้ให้้มีีการประชุุมเป็็นรายไตรมาส แต่่ในปีี 2562
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ
7 ครั้้�ง เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และลัักษณะการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท อีีกทั้้�งยัังได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการทราบทุุกเดืือน เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษัทั สามารถกำำ�กัับควบคุุมและดููแลการปฏิิบัติั ิ
งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและทัันการณ์์

คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีกลไกให้้กรรมการแต่่ละคน
คณะอนุุกรรมการแต่่ละชุุด รวมทั้้�งคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และฝ่่ายจััดการสามารถเสนอเรื่่อ� งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษัทั ต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้อย่่างอิิสระ และในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั มีีการสนับั สนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
เชิิญผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่ม
�่ เติิม
ในวาระการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้คณะกรรมการ
ได้้รู้้�จักั ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการพิิจารณาแผนการ
สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการบริิษัทั สามารถเข้้าถึึงสารสนเทศที่่�จำ�ำ เป็็นเพิ่่ม� เติิม
ได้้จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม เลขานุุการบริิษััท หรืือ
ผู้บ�้ ริิหารอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำ�ำ หนด
และในกรณีีที่่จำ� �ำ เป็็น คณะกรรมการบริิษัทั อาจจััดให้้มีีความเห็็น
อิิสระจากที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพภายนอกได้้
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ และดููแลกิิจกรรม
ของคณะกรรมการบริิษััทและประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
มติิคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนให้้
เลขานุุการบริิษัทั ได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ด้้านกฎหมาย การบััญชีี และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมถึึงหลัักสูตรรั
ู บั รอง (certified programme)
ต่่างๆ ที่่�เลขานุุการบริิษััทควรเข้้ารัับการอบรมด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิและประสบการณ์์
ของเลขานุุการบริิ ษั ั ท ที่่� เ หมาะสมที่่� จ ะปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้าที่่� ใ นการ
ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�
คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องทราบ ดููแลการจััดการเอกสารการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ และกิิจกรรม
ของคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามมติิคณะกรรมการ นอกจากนี้้� คณะกรรมการได้้เปิิดเผย
คุุณสมบััติิ และประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทในรายงาน
ประจำำ�ปีี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หลัักปฏิิบััติิ 4
สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหาร
บุุคลากร
หลัักปฏิิบััติิ 4.1
การสรรหาและพััฒนาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
และผู้้�บริิหารระดัับสููง  
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนดำำ�เนิินการสรรหาและพััฒนากรรมการ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงและบุุคคลากรของบริิษััท ให้้มีีความรู้้� ทัักษะ
ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ไปสู่่�เป้้าหมาย
การสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้เป็็นผู้พิ
�้ จาร
ิ ณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีการ
ี
สรรหาบุุคคลที่่� มี ี คุุ ณสมบัั ติ ิ เ หมาะสมในการดำำ � รงตำำ � แหน่่ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ชองรายชื่่� อ ผู้้ � ถู ู ก เสนอชื่่� อ เพื่่� อ หาบุุคคลที่่� มี ี คุุ ณสมบัั ติ ิ แ ละ
ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทเป็็น
ผู้้�อนุุมััติิ
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทย่่อย คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีอำ�ำ นาจทบทวนและอนุุมััติรา
ิ ยชื่่อ� บุุคคล
ซึ่่�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มเป็็นผู้้�นำำ�เสนอ และรายงานให้้
คณะกรรมการบริิษััททราบตาม
นอกจากนี้้� คณะกรรมการได้้กำำ � หนดให้้ ตำำ � แหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงานการเงิิน นอกจากมีีประสบการณ์์
ความเชี่่ย� วชาญที่่�เหมาะสมแล้้ว ต้้องผ่่านการอบรมตามประกาศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่่�องคุุณสมบััติิ
ผู้รั�้ บั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO) ด้้วย ซึ่่ง� CFO
ของบริิษััทได้้ผ่่านการอบรม CFO’s Oreintation Course แล้้ว
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องคณะกรรมการบริิษัทั
ได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (succession plan)
เพื่่�อเป็็นการเตรีียมสืืบทอดตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
และผู้้�บริิหารระดัับสููง และให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
รายงานผลการดำำ � เนิิ น งานตามแผนสืื บ ทอดตำำ � แหน่่งต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบปีีละ 2 ครั้้�ง
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รายงานประจำ�ปี 2562

การพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคคลากร
คณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการอบรมและ
พััฒนาแก่่กรรมการ ผู้บ�้ ริิหารและบุุคลากรภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�งการอบรมและพััฒนาด้้านต่่างๆ
ที่่�เพิ่ม�่ พููนความรู้้� ประสบการณ์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบัติั งิ าน
รายละเอีียดการพััฒนาผู้้�บริิหาร ปรากฏในหััวข้้อ 8.5 แนวทาง
และรููปแบบการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

หลัักปฏิิบััติิ 4.2
โครงสร้้างค่่าตอบแทนและการประเมิินผลที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการบริิษััทตามคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้กำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็น
เครื่่�องจููงใจให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง และบุุคลากรอื่่�น ๆ ทุุกระดัับ
ปฏิิบัติั งิ านให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักของ
องค์์กรและสอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของกิิจการในระยะยาว
คณะกรรมการบริิษััทตามคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้อนุุมััติิค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินเดืือน
ผลการดำำ�เนิินงานระยะสั้้�น ได้้แก่่ โบนััส และผลการดำำ�เนิินงาน
ระยะยาว ได้้แก่่ โครงการให้้สิิทธิิผู้้�บริิหารในการซื้้�อหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความผููกพัันต่่อองค์์กร (EJIP) ซึ่่�งมีี
ระยะเวลา 7 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2559 - 2565 โดยมีีการจัดั สััดส่ว่ นอย่่าง
เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ในการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนได้้
คำำ�นึึงถึึง ระดัับค่่าตอบแทนที่่�สูงู กว่่าหรืือเท่่ากัับระดัับอุุตสาหกรรม
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยคณะกรรมการบริิษััท
ดููแลให้้มีีการกำำ�หนดและสื่่�อสารนโยบายเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์การ
ประเมิินผลงานสำำ�หรัับทั้้�งองค์์กรอย่่างชััดเจน
คณะกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีบทบาทเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทน
และการประเมิินผลงานประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม โดยมีี
ส่ว่ นร่่วมในการให้้ความเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงาน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ที่่�คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนนำำ�เสนอ ซึ่่�งเป็็นเกณฑ์์การประเมิินผลงาน
ที่่�จูงู ใจให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� บริิหารกิิจการของบริิษัทั
ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์ และสอดคล้้อง
กัับผลประโยชน์์ของกิิจการในระยะยาว ซึ่่�งได้้สื่่�อสารให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ทราบเกณฑ์์การประเมิินเป็็นการล่่วงหน้้า
การประเมิินประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม� นั้้�นทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิ จาร ณาค่่าตอบแทนได้้รัั บ
มอบหมายให้้เป็็นผู้้�ประเมิิน และนำำ�เสนอผลการประเมิินและ
การจ่่ายค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม ต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งเป็็นกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารได้้ร่่วม
พิิจารณาด้้วยเสมอ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การอนุุมััติค่่าต
ิ อบแทนประจำำ�ปีีของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
ได้้พิิ จาร ณาผลประเมิิ น การปฏิิ บัั ติ ิ ห น้้าที่่� และปัั จจั ั ย อื่่� น ๆ
ประกอบด้้วย

หลัักปฏิิบััติิ 5
ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ 

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์และปััจจัยั
ในการประเมิินผลงาน ตลอดจนอนุุมััติิโครงสร้้างค่่าตอบแทน
ของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง และติิดตามให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม�
ประเมิินผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้สอดคล้้องกัับหลัักการประเมิิน
ดัังกล่่าว

หลัักปฏิิบััติิ 5.1
การสร้้างนวััตกรรม

สำำ�หรัับการประเมิินประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ของบริิษัทั และ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการของบริิษััทนั้้�น
พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยวััดผลประกอบการ
ของบริิษััท จากงานที่่�สำำ�คััญ ความสามารถ การพััฒนาตนเอง
การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งการนำำ�ผลสำำ�รวจความคิิดเห็็นจาก
พนัักงานมาใช้้ประกอบการพิิจารณาด้้วย
การตรวจสอบและประเมิินผลการทำำ�งานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม โดยคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนร่่วมพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนจะนำำ � เสนอผลการประเมิิ น การปฏิิ บั ั ติ ิ ง านของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดย
พิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานในปีีปััจจุุบััน ประกอบไปด้้วย
ปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1.		ผลประกอบการของธุุรกิิจ
2.		ผลการปฏิิบัติั งิ านส่ว่ นบุุคคล ตามหลัักเกณฑ์์ และเป้้าหมาย
ที่่�ได้้ทำำ�การตกลงไว้้ล่่วงหน้้า เช่่น
		2.1 งานที่่�สำำ�คััญ (KPIs)
		2.2	ภาระหน้้าที่่�หลััก (Critical Task)
		2.3 ความสามารถในการพัั ฒ นาตนเอง (Leadership
Competency)
นอกจากนั้้�น ยัังได้้นำำ�การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษัทั มาใช้้ประกอบการ
พิิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนด้้วย

การส่่งเสริิมนวััตกรรมที่่�ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
บริิษัทั ตระหนัักดีถึี งึ การให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรม อัันเนื่่อ� งจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยีี ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด
ความคาดหวัังของลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญที่่�
ต้้องการเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงในลัักษณะที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
หรืือสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันทั้้�งแก่่กิิจการ ลููกค้้า คู่่�ค้้า ตลอดจนสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
หลัักจริิยธรรมที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยการสนัับสนุุนของคณะกรรมการบริิษััทและคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่ม
� บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกิิจกรรมการสนัับสนุุน
ส่่ ง เสริิ ม ให้้เกิิ ด นวัั ตกรร มในองค์์ กร อย่่างยั่่� ง ยืื น ที่่� สำ ำ � คัั ญ
ดัังต่่อไปนี้้�
ด้้านการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน การสร้้างวััฒนธรรมอ
งค์์กรด้้านนวััตกรรม และการส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่
หรืือธุุรกิิจใหม่่
จากการส่ง่ เสริิมให้้บริิษัทั เป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรม กลุ่่ม� บริิษัทั
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของนวััตกรรม
อัันเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีและสภาพ
แวดล้้อมทางการตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยบริิษััทได้้มีีการ
ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างนวััตกรรม
อัันเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร โดยมีีการจัดั เสวนาและ
ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการอย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดทั้้�งปีี การนำำ�เสนอ
ผลงานด้้านนวััตกรรมในการปรัับปรุุงและเพิ่ม�่ ประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ (นวััตกรรมหลััก) รวมถึึงการสนัับสนุุนการพััฒนา
ความคิิดริิเริ่่ม
� ของกลุ่่ม
� พนัักงานนัักคิดิ รุ่่น� ใหม่่เพื่่�อค้้นหารููปแบบ
ธุุรกิิจใหม่่ในการสร้้างรายได้้และเป็็นกลไกที่่�จะช่่วยตอบสนอง
ความต้้องการของตลาดในโลกยุุคใหม่่ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
(นวััตกรรมใหม่่) โดยในปีี 2562 บริิษััท ได้้ก่่อตั้้�งกลุ่่�มพััฒนา
ธุุรกิิจใหม่่ เพื่่�อช่่วยผลัักดัันให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ด้้านการอำำ�นวยการและการสนัับสนุุนการเป็็นองค์์กรนวััตกรรม
อย่่างยั่่�งยืืน (Innovation Infrastructure)
บริิษััทตระหนัักดีีถึึงการสร้้าง สนัับสนุุนนวััตกรรมให้้เกิิดขึ้้�นใน
องค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน โดยในการนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
�
ได้้เข้้ามาเป็็ น ผู้้ � รั ั บ ผิิ ด ชอบโดยตรงกัั บ การกำำ � หนดนโยบาย
การบริิหารและการดำำ�เนิินงานของกิิจกรรมส่่งเสริิมนวััตกรรม
ต่่างๆ รวมถึึงการให้้การสนัับสนุุน อำำ�นวยความสะดวกต่่อ
พนัักงานในการริิเริ่่�ม และดำำ�เนิินโครงการนวััตกรรมต่่างๆ ให้้
เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนการให้้การ
สนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อการศึึกษาหรืือวิิจััยเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมต่่อการพััฒนาโครงการสร้้างสรรค์์ ให้้สามารถเกิิดขึ้้�น
ได้้จริิงในรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ (Business Model)
บริิษัทั ถืือว่่านวััตกรรมเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คััญ ที่่�จะช่่วยสร้้างคุุณค่่าร่่วม
ให้้มากขึ้้�นเพื่่�อประโยชน์์แก่่ธุุรกิิจ ลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษััท
จะมุ่่�งเน้้นการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและสนัับสนุุนกิิจกรรม
ต่่างๆ ตลอดจนการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ได้้มาซึ่่�งนวััตกรรมใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
ในอนาคต

หลัักปฏิิบััติิ 5.2
การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั คำำ�นึึงถึึงและให้้ความสำำ�คััญต่่อการสร้้างสรรค์์คุุณค่่าให้้กัับ
ผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย (Create Value for all Stakeholders)
อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษัทั มีีแนวทางการปฏิิบัติั ว่่า
ิ ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียต้้อง
ได้้รัับการดููแลจากบริิษััทตามสิิทธิิที่่�มีีตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือตามข้้อตกลงที่่�มีกัี บั บริิษัทั และต้้องมีีกระบวนการส่ง่ เสริิมให้้
เกิิดความร่่วมมืือและความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ระหว่่างบริิษัทั
กัับผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดเวลา ไม่่ว่่าจะเป็็น
พนัักงาน ชุุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สัังคม ผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือนัักลงทุุน ลููกค้้า คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� ภาครััฐ รวมถึึงคู่่�แข่่ง และ
ผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ และที่่�สำำ�คััญต้้องไม่่มีีการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็น
การละเมิิดสิิทธิิของผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย และกำำ�หนดมาตรการชดเชย
กรณีีผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียได้้รัับความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิ
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ละเมิิดสิิทธิิของผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย โดยมีีแนวปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียครอบคลุุมเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�
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1) ความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงานและลููกจ้้าง  
พนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็นรากฐานของ
ความสำำ�เร็็จ คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้บริิษัทั มีีนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิ ในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับอย่่าง
ยุุติิธรรมและเท่่าเทีียม โดยต้้องปฏิิบัติั ิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจริิยธรรมทางธุุรกิิจของ
บริิษััท และปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและลููกจ้้างอย่่างเป็็นธรรม
และเคารพสิิทธิิมนุุษยชน อัันได้้แก่่การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และค่่าผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�เป็็นธรรม การกำำ�หนดนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ใช้้แรงงานผิิดกฎหมาย แรงงานเด็็ก
และแรงงานสตรีีมีีครรภ์์ การจััดสวััสดิิการที่่�ไม่่น้้อยกว่่าที่่�
กฎหมายกำำ�หนดหรืือมากกว่่าตามความเหมาะสม การดููแล
สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การอบรม
ให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและส่ง่ เสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึง
เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีโอกาสพััฒนาทัักษะการทำำ�งานใน
ด้้านอื่่�น ๆ
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ที่่�ชัดั เจนและเป็็นรููปธรรมเกี่่�ยวกัับการดููแลเรื่่อ� งค่่าตอบแทน
และสวััสดิการ
ิ ของพนัักงาน ตลอดจนนโยบายด้้านการดููแล
สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งานโดยเปิิดเผย
ถึึงการปฏิิบััติิไว้้ให้้เป็็นที่่�รัับทราบเสมอ อัันได้้แก่่ นโยบาย
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
บุุคลากรของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
ทุุกคน ถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีคี วามสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งในการ
ที่่� จ ะขัั บ เคลื่่� อ นและผลัั กดั ั น ให้้บริิ ษั ั ท ไปสู่่� เ ป้้ า หมายที่่�
กำำ�หนดไว้้ บุุคลากรทุุกคนถืือเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยแห่่งความ
สำำ�เร็็จขององค์์กร ในการที่่�จะเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันให้้กัับบริิษััท พร้้อมทั้้�งการปฏิิบััติิงานต้้อง
เป็็นไปตามค่่านิิยม และวััฒนธรรมขององค์์กร โดยมิิได้้
มุ่่�งหวัังในเรื่่�องของผลสำำ�เร็็จในการทำำ�งานเท่่านั้้�นแต่่ต้้อง
ถึึงพร้้อมด้้วยจริิยธรรมและการปฏิิบััติิงานโดยเน้้นการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง กล้้าคิิด กล้้าทำำ� และห่่วงใย
ใส่่ใจอนาคตตามค่่านิิยมขององค์์กร
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดการบริิหารค่่าตอบแทนบนหลัักการ
และพื้้�นฐานของความยุุติิธรรมและความเสมอภาค โดยปััจจัยั
ที่่�ใช้้ในการบริิหารการพิิจารณาค่่าตอบแทนของพนัักงาน
ประกอบไปด้้วย ภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละ
ตำำ�แหน่่งงาน อััตราการจ่่ายของตลาดแรงงาน และความ
สามารถในการจ่่ายของบริิ ษั ั ท โดยอาศัั ย เทคนิิ ค การ
วิิเคราะห์์งาน การประเมิินค่่างาน การสำำ�รวจตลาดแรงงาน
และโครงสร้้างค่่าตอบแทนเป็็นเครื่่อ� งมืือในการช่่วยพิิจารณา

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รวมทั้้�งการพิิจารณาผลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานประจำำ�ปีี
ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�ใช้้ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้
สอดคล้้องกัับผลการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อสนัับสนุุนและเป็็นขวััญ
และกำำ�ลัังใจให้้กัับพนัักงานที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานสููงกว่่า
มาตรฐานที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะพิิจารณาจ่่าย
โบนััสให้้กัับพนัักงานทุุกคนขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการของ
บริิษัทั ในแต่่ละปีีเพื่่�อตอบแทนความทุ่่ม� เทในการปฏิิบัติั งิ าน
อย่่างเต็็มที่่�ตลอดปีีที่่�ผ่่านมา

และความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิผล ปััจจัยั เชิิงบููรณาการ
เพื่่�อความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืนตามแนวเจตนารมณ์์ของบริิษัทั
คืือ การสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย การสร้้างทััศนคติิ
ที่่�ดีีด้้านความปลอดภััย และให้้ฝัังแน่่นในกลุ่่�มคนของ
องค์์กร และต้้องถ่่ายทอดไปสู่่�กลุ่่�มลููกค้้าเพื่่�อให้้พวกเขามีี
ส่ว่ นร่่วมในการปฏิิบัติั ตา
ิ มกระบวนต่่าง ๆ ด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย และควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้

นอกเหนืือจากเงิินเดืือนและโบนััสแล้้ว บริิษััทได้้จััดให้้มีี
สวััสดิการอื่่
ิ
น� ๆ แก่่พนัักงานทุุกคนเพื่่�อบรรเทาภาระค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�รงชีีพ และคงมาตรฐานการครองชีีพให้้เหมาะสม
กัับสภาวะเศรษฐกิิ จ ได้้ เช่่น เงิิ น สบทบกองทุุนสำำ �รอง
เลี้้�ยงชีีพ, ค่่าครองชีีพ, รถรัับส่่งพนัักงาน, เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน,
ประกัันชีีวิติ , ประกัันสุุขภาพ, เงิินช่่วยเหลืือค่่าเล่่าเรีียนบุุตร
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บ ริิ ษัั ท ได้้มีี การทบทวนและเปลี่่� ย นแปลง
สวััสดิิการของบริิษััทอยู่่�เป็็นระยะเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพเศรษฐกิิจ สัังคม และการดำำ�เนิินชีีวิติ ให้้สอดคล้้องกัับ
ยุุคสมััยมากขึ้้�น เช่่น เปิิดทางเลืือกให้้พนัักงานสามารถเลืือก
ประกัันสุุขภาพประเภทความคุ้้�มครองกรณีีผู้ป่
�้ ว่ ยนอกแบบ
กำำ�หนดจำำ�นวนต่่อครั้้ง� ต่่อปีี หรืือแบบคุ้้ม� ครองต่่อปีีไม่่กำำ�หนด
จำำ�นวนครั้้�ง เป็็นต้้น

บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องการสื่่�อสาร แบ่่งปัันข้้อมููล ข่่าวสาร
ถ่่ายทอดความรู้้� เช่่น เกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบและขั้้�นตอน
การทำำ�งาน การประเมิินความเสี่่�ยงของสภาพการณ์์ที่่�เป็็น
อัันตรายในสถานประกอบการ การซ่่อมบำำ�รุุงไซโลอย่่างไร
ให้้เกิิดความปลอดภััยให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างเป็็นประจำำ�สม่ำำ�� เสมอ
ทั้้� ง ยัั ง รณรงค์์ ใ นเรื่่� อ งการขัั บ ขี่่� อ ย่่างปลอดภัั ย สำำ � หรัั บ
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นแฟรนไชส์์ปีีละสองครั้้�ง เพื่่�อให้้เกิิดการ
ส่่ ง มอบสิิ น ค้้าและบริิ การที่่ � มี ี ค วามปลอดภัั ย ในระดัั บ
มาตรฐานสากล อีีกทั้้ง� บริิษัทั ยัังมีีข้้อกำำ�หนดให้้ผู้ข�้ นส่ง่ ต้้อง
จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล สััญลัักษณ์์
เครื่่�องหมายด้้านความปลอดภััยต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการ
บริิหารจััดการด้้านความ ปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพใน
พื้้�นที่่�ของลููกค้้าแฟรนไชส์์

บริิษััทได้้จััดให้้มีีการจััดอบรมพนัักงานให้้มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจในการบริิหารจััดการเงิิน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
อยู่่�เสมอ รวมทั้้�งได้้จััดให้้มีีโครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้าง
และลููกจ้้าง (Employee Joint Investment Program:
EJIP) อีีกด้้วย
2) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
บริิ ษั ั ท ให้้ความสำำ � คัั ญ กัั บ การบริิ ห ารจัั ด การด้้านความ
ปลอดภััยให้้แก่่ลููกค้้า โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้
มีีการปฏิิบัติั ิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
และคำำ � นึึ ง ถึึ ง สุุขภาพ ความปลอดภัั ย ความเป็็ น ธรรม
การเก็็บรัักษาข้้อมููลลููกค้้า การบริิการหลัังการขายตลอด
ช่่วงอายุุสิินค้้าและบริิการ การติิดตามวััดผลความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าเพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�ง
การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และการส่ง่ เสริิมการขาย (sales
conduct) ต้้องกระทำำ�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ไม่่ทำำ�ให้้เกิิด
ความเข้้าใจผิิด หรืือใช้้ประโยชน์์จากความเข้้าใจผิิดของ
ลููกค้้า ซึ่่�งมีีบริิบทสอดคล้้องตามวิิสัยั ทััศน์์ด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย โดยพัันธกิิจหลัักของบริิษััท มุ่่�งมั่่�น
ให้้พนัักงาน ผู้รั�้ บั เหมา และลููกค้้าทุุกคนต้้องมีีความรู้้ค� วาม
เข้้าใจ และปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบขั้้�นตอนการทำำ�งาน เพื่่�อ
ความปลอดภััยของทั้้�งตนเองและผู้้�อื่่�น ทุุกกิิจกรรมต้้อง
ได้้รัับการดำำ�เนิินการภายใต้้ระบบการจััดการอาชีีวอนามััย

3) ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้้า
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้มีีกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และเงื่่�อนไขสััญญาหรืือข้้อตกลงที่่�เป็็นธรรม การช่่วยให้้
ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและยกระดัับความสามารถในการ
ผลิิตและให้้บริิการ ให้้ได้้มาตรฐาน ชี้้�แจงและดููแลให้้คู่่�ค้้า
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนและปฏิิบััติิต่่อแรงงานตนเองอย่่าง
เป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
ติิดตามตรวจสอบและประเมิินผลคู่่�ค้้า เพื่่�อพััฒนาการ
ประกอบธุุรกิิจระหว่่างกัันอย่่างยั่่�งยืืน
และเพื่่�อเป็็นการคััดสรรพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่มี� วิี สัิ ยั ทััศน์์ และ
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจในทิิศทางเดีียวกัับบริิษัทั จึึงมีีการ
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และแนวทางการคััดเลืือกคู่่�ค้้าอัันเป็็น
หนึ่่�งในผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย จากคุุณสมบััติเิ บื้้�องต้้นของคู่่�ค้้า ดัังนี้้�
		(1) ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์
		(2) ความสมเหตุุสมผลด้้านราคาและคุุณภาพ
		(3) นโยบายด้้านการให้้บริิการ
		(4)	การจััดการด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน
		(5)	การปฏิิ บั ั ติ ิ ใ ห้้สอดคล้้องตามกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้อง
การบัังคัับใช้้แรงงาน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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		(6)	การต่่อต้้านการทุุจริิตติิดสิินบน
		(7)	การจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
		(8)	การต่่อต้้านการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดวิิธีีการจััดการด้้านการจััดซื้้�อ
จััดหาเชิิงกลยุุทธ์์ และแนวทางการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
คู่่�ค้้า การคััดสรรคู่่�ค้้าต้้องเป็็นไปอย่่างมีีศัักยภาพ เพื่่�อ
แสดงให้้เห็็นถึึงการบริิหารอย่่างมีีความรัับผิิดชอบในระบบ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน หากคู่่�ค้้ารายใดไม่่ผ่่านคุุณสมบััติที่่ิ กำ� �ำ หนดไว้้
บริิษััท จะวางแผนปฏิิบััติิ ให้้แก่่คู่่�ค้้าเพื่่�อแก้้ไขข้้อจำำ�กััด
ดัังกล่่าวให้้ลุุล่่วงและติิด ตามผลประเมิินความคืืบหน้้า
พร้้อมทั้้�งให้้ความช่่วยเหลืือต่่อคู่่�ค้้าเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ความสามารถและปรัับปรุุงผลการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นไป
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทที่่�ขยายไปยััง
คู่่�ค้้า
บริิษััทได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณของคู่่�ค้้า (SCCC Supplier
Code of Conduct) เมื่่�อปีี 2555 เพื่่�อกำำ�หนดเงื่่�อนไขการ
ร่่วมกัันทางธุุรกิิจ โดยคู่่ค้้าจ
� ะต้้องลงนามตอบรัับคำำ�มั่่�นยืืนยััน
การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณดัังกล่่าวเพื่่�อเป็็นพัันธสััญญา
ระหว่่างกัันก่่อนเริ่่�มทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััท
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้า อัันเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� กัันและกััน โดยในปีี 2558 คณะกรรมการ
บริิหารมีีมติิเห็็นชอบให้้มีีการทบทวนนโยบายการจััดซื้้�อ
จััดหา เพื่่�อเป็็นกรอบการปฏิิบััติงิ านจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าหรืือ
บริิการที่่�สร้้างความคุ้้� มค่่าสูู งสุุด ทั้้� งนี้้� เพื่่� อให้้มั่่� นใจว่่า
กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาเป็็นไปอย่่างมีีระบบ เป็็นธรรม
โปร่่งใสในทุุกขั้้�นตอน ทั้้�งการประกวดราคา การประเมิินและ
คััดเลืือกคู่่�ค้้า และสนัับสนุุนให้้คู่่�ค้้าดำ�ำ เนิินการธุุรกิิจอย่่างมีี
จรรยาบรรณ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
4) ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้มีีการนำ�ำ ความรู้้แ� ละประสบการณ์์
ทางธุุรกิิจมาพััฒนาโครงการที่่�สามารถสร้้างเสริิมประโยชน์์
ต่่อชุุมชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม มีีการติิดตามและวััดผล
ความคืืบหน้้าและความสำำ�เร็็จในระยะยาว
บริิษัทั มุ่่ง� มั่่�นสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Create Shared Value) และ
ความผููกพันั ที่่�ดีต่่ี อชุุมชนรอบโรงงาน ในเขตอำำ�เภอแก่่งคอย
และอำำ�เภอมวกเหล็็ก จัังหวััดสระบุุรีี โดยบริิษััท ได้้จััด
กิิจกรรม เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมและให้้การสนัับสนุุนการพััฒนา
ชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืนในทุุกชุุมชนรอบโรงงานรวมทั้้�งสาธารณชน
โดยรวมใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ การส่ง่ เสริิมการศึึกษา การสนัับสนุุน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของชุุมชน และการสนัับสนุุนการ
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พััฒนาสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้
กำำ�หนดเป็็นนโยบายและเปิิดเผยถึึงการปฏิิบััติิไว้้ให้้เป็็น
ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
5) ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีการป้้องกััน ลด จััดการ
และดููแลให้้มั่่�นใจว่่าบริิษัทั จะไม่่สร้้างหรืือก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ในทางลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุมการใช้้วััตถุุดิิบ
การใช้้พลัังงาน (สำำ�หรัับการผลิิต ขนส่่งหรืือในสำำ�นัักงาน)
การใช้้น้ำำ�� การใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียน การดููแลและฟื้้�นฟูู
ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
ประกอบธุุรกิิจ การปลดปล่่อยและจััดการของเสีียที่่�เกิิดจาก
การประกอบธุุรกิิจ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เป็็นต้้น
บริิษัทั นำำ�ระบบบริิหารงานด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม มาใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านควบคู่่�
ไปกัับดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิติ ปููนซีีเมนต์์ของบริิษัทั โดยนำำ�ระบบ
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO: 14001) มาใช้้เพื่่�อให้้เกิิดการ
พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัับพััฒนาธุุรกิิจ อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้
บริิษััทลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััตถุุดิิบและพลัังงาน
การบำำ�บััดมลพิิษ เสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ให้้กัับองค์์กร
6) การแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเป็็นธรรม
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีการประกอบธุุรกิิจอย่่าง
เปิิดเผยโปร่่งใสและไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
อย่่างไม่่เป็็นธรรม บริิษััทมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะดำำ�รงการค้้า
ขายและส่่งเสริิมให้้มีีการแข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม
โดยบริิษัทั จะไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืนื หรืือขััดต่่อ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขัันทางการค้้า หรืือที่่�อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่ง ซึ่่�งแนว
ปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของการปฏิิบัติั ตา
ิ มจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของบริิษััท
7) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุนให้้บริิษััทอื่่�น ๆ และคู่่�ค้้ามีีการ
ประกาศนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิ ต และคอร์์ รั ั ปชั ั น
รวมทั้้�งมีีนโยบายไม่่รัับของขวััญ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดนโยบาย
ให้้พนัักงานและผู้บ�้ ริิหารของบริิษัทั ปฏิิเสธการรัับของขวััญ
ของที่่�ระลึึกหรืือผลประโยชน์์อื่่�น ๆ รวมทั้้�งได้้จััดให้้มีีการ
ฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิ ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััท
อย่่างสม่ำำ��เสมอ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิ ษั ั ท ได้้การรัั บ รองเป็็ น สมาชิิ ก แนวร่่วมปฏิิ บั ั ติ ิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิตในปีี 2560 และจะ
มีีการยื่่�นขอต่่อการรัับรองในปีี 2563

หลัักปฏิิบััติิ 5.3
การจััดสรรและการจััดการทรััพยากร
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ส่่ ง เสริิ ม ให้้มีี การ ใช้้ทรัั พ ยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งทรัั พ ยากรทางการเงิิ น ทรัั พ ยากรที่่� ใช้้ ใน
กระบวนการผลิิ ต ทรัั พย์ ์ สิ ิ น ทางปัั ญ ญา ทรัั พ ยากรบุุคคล
ทรััพยากรธรรมชาติิ รวมถึึงด้้านสัังคมและความสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ
โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและเปิิดเผยถึึงการปฏิิบัติั ไิ ว้้ให้้เป็็นที่่ท� ราบ
คณะกรรมการบริิษััทได้้ส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรเชิิงอนุุรัักษ์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดููแลรัักษาแหล่่งทรััพยากรที่่�ไม่่อาจทดแทนได้้
และนำำ�วััสดุุทุุติิยภููมิิ (secondary materials) กลัับมาใช้้ใหม่่
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการประกอบธุุรกิิจ
ของบริิษััทดำำ�เนิินไปอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ยึึดมั่่�นในกิิจกรรม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ โดยได้้คำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นและผลกระทบการนำำ�ทรััพยากร
ต่่าง ๆ มาใช้้ และผลกระทบต่่อกัันและกัันในการใช้้ทรััพยากร
แต่่ละประเภท รวมถึึ ง ผลกระทบและการพัั ฒ นาทรัั พ ยากร
ตลอดสาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนัักว่่า รููปแบบ
ธุุรกิิจ (business model) ที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรที่่�ต่่างกัันด้้วย ดัังนั้้�น ในการตััดสิินใจเลืือกรููปแบบธุุรกิิจ
บริิษััทต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบและความคุ้้�มค่่าที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อ
ทรััพยากร บนพื้้�นฐานของการมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบ
และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการได้้ดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการ ฝ่่ายจััดการได้้มีีการทบทวน พััฒนาดููแล
การใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายในและภายนอก
อยู่่�เสมอ
คณะกรรมการบริิษััทส่่งเสริิมให้้มีีการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรม
พนัักงานในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและเปิิดเผย
ถึึงการปฏิิบััติิไว้้ให้้เป็็นที่่�ทราบ

หลัักปฏิิบััติิ 5.4
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการ
บริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของกิิจการ โดยกำำ�กัับดููแลให้้บริิษัทั ดำำ�เนิินการ
ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการใช้้เทคโนโลยีี โดยมอบหมายให้้บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจ ผู้�้ ให้้บริิการด้้านเทคนิิค
การจัั ด การและพัั ฒ นาระบบข้้อมูู ล แก่่บริิ ษั ั ท ในกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง เป็็นผู้ดู�้ แู ลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทในกลุ่่�ม
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จััดให้้มีีนโยบายในเรื่่อ� งการจััดสรรแ
ละการบริิ ห ารทรัั พ ยากรด้้านเทคโนโลยีี สารส นเทศ ได้้แก่่
นโยบายการใช้้งานทรััพย์์สิินด้้านเทคโนโลยีีอย่่างเหมาะสม ซึ่่�ง
ครอบคลุุมถึึงการจััดสรรทรััพยากรให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อรองรัับในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถจััดสรร
ทรััพยากรได้้เพีียงพอตามที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยได้้มีีการกำำ�หนด
หลััก เกณฑ์์และปััจจััย ในการกำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของ
แผนงานด้้านเทคโนโลยีี สารส นเทศ เช่่น ความเหมาะสม
สอดคล้้องกัั บ แผนกลยุุทธ์์ ผลกระทบต่่อการดำำ � เนิิ น ธุุรกิิ จ
ความเร่่งด่่วน ในการใช้้งาน งบประมาณและทรััพยากรบุุคคล
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความสอดคล้้องกัับรููปแบบธุุรกิิจ
(business model) ในการนี้้� บริิษัทั อิินทรีี ดิิจิติ อล จำำ�กััด ได้้ให้้
บริิการครอบคลุุมตั้้�งแต่่การวางแผนกลยุุทธ์์ทางด้้านเทคโนโลยีี
ด้้านสารสนเทศและดิิจิติ อลเพื่่�อให้้สอดคล้้องและส่ง่ เสริิมกลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจของกลุ่่ม
� บริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวงจนไปถึึงการดููแล
และพััฒนาระบบที่่มี� อี ยู่่ใ� ห้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดและตอบสนองความต้้องการของผู้้� ใช้้งานทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กรตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
ในการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแล
ให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรครอบคลุุมถึึงการบริิหาร
และจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วย เช่่น
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (business continuity
management) การบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของระบบสารสนเทศ (incident
management) การบริิหารจััดการทรััพย์สิ์ นิ สารสนเทศ (asset
management) เป็็นต้้น
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีนโยบายและมาตรการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ ซึ่่�งบริิษััท อิินทรีี
ดิิจิิตอล ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างยอดเยี่่�ยมจนได้้รัับประกาศนีียบััตร
ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวััลการบริิหารข้้อมููลความ
ปลอดภััยยอดเยี่่�ยม จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd. ซึ่่�งคลอบคลุุมระบบการรัักษาความปลอดภััย
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ของข้้อมููล ในการรัักษาความลัับ (confidentiality) การรัักษา
ความน่่าเชื่่�อถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล
(availability) รวมทั้้�งป้้องกัันมิิ ให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทาง
มิิชอบ หรืือมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

หลัักปฏิิบััติิ 6
ดููแลให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิบััติิ 6.1
ระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ในการรัักษาความลัับ (confidentiality) เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้้อมููล
รั่่ว� ไหล การรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้
ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้ง� การจััดการข้้อมููลที่่อ� าจมีีผลกระทบ
ต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information) นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้กรรมการ ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููง และ
พนัักงาน ตลอดจนบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ที่่�ปรึกษา
ึ ทาง
กฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ปฏิิบััติิตามระบบการรัักษา
ความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล การประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
มีีการปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง
ของในประเทศและในระดัับสากล จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีระบบควบคุุม
ภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และสอดคล้้องกัับกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและการ
ดำำ�เนิินงาน ลดความเสี่่ย� งจากการดำำ�เนิินงานและสร้้างความมั่่�นใจ
ว่่ามีีมาตรการป้้องกัันการทุุจริิตอย่่างสมเหตุุสมผล
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง กลั่่�นกรองในการ
พิิจารณาเพื่่�ออนุุมััติิความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ การระบุุความเสี่่�ยง
(ความเสี่่�ยงด้้านกลยทุุธ์์ (strategic risk) ความเสี่่�ยงด้้านการ
ปฏิิบัติั งิ าน (operational risk) ความเสี่่ย� งด้้านการเงิิน (financial
risk) และความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
(compliance risk) ที่่�ได้้พิิจารณาปััจจัยั ทั้้�งภายนอกและภายใน
องค์์กรที่่�อาจส่่งผลให้้บริิษััท ไม่่สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้ การอนุุมััตินิ โยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับ
ได้้ของกิิจการ สำำ�หรัับเป็็นกรอบการปฏิิบััติิงานในกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงของทุุกคนในองค์์กรให้้เป็็นทิิศทางเดีียวกััน
ซึ่่�งได้้มีีการประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่�เกิิดขึ้้น� ของความเสี่่�ยง
ที่่�ได้้ระบุุไว้้เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยง และมีีวิิธีีจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสม
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คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในการติิดตามและประเมิิน
ผลประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
ให้้ความสำำ�คััญกัับสััญญาเตืือนภััยล่่วงหน้้าและดููแลให้้มีีการ
ทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง

หลัักปฏิิบััติิ 6.2
การจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ได้้จัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบที่่�
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระ สมาชิิก
คณะกรรมการตรวจสอบทุุกคนเป็็นกรรมการอิิสระ มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of
Audit Committee) (รายละเอีียดปรากฏตามหลัักปฏิิบััติิ 3
เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล บทบาทหน้้าที่่�ของ
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะอนุุกรรมการ)
ซึ่่�งคลอบคลุุมหน้้าที่่�ตามที่่�ระบุุในหลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีกลไกหรืือเครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย เช่่น เอื้้�ออำำ�นวยให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรีียกผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ข้้อมููล การได้้หารืือ
ร่่วมกัับผู้ส�้ อบบััญชีี การแสวงหาความเห็็นที่่เ� ป็็นอิิสระจากที่่�ปรึกษา
ึ
ทางวิิชาชีีพอื่่�นใดมาประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ อีีกทั้้�งได้้จััดให้้มีีบุุคคลหรืือหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการพััฒนาและสอบทานประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิิจารณาและให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบ
การบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในและเปิิดเผยรายงาน
การสอบทานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเรื่่�องการควบคุุมภายในและการบริิหารความ
เสี่่�ยง ปรากฏในหััวข้้อการควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

หลัักปฏิิบััติิ 6.3
การจััดการความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทได้้ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างบริิษััทกัับฝ่่ายบริิหาร
คณะกรรมการ หรืือผู้ถื�้ อื หุ้้น� รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์
อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููลและโอกาสของบริิษััท และการทำำ�
ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััท ในลัักษณะที่่�
ไม่่สมควร
การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและการดููแลการใช้้ข้้อมููล 
ภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ในการรัั กษา ความลัั บ (confidentiality) การรัั กษา ความ
น่่าเชื่่อ� ถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability)
รวมทั้้�งการจััดการข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
(market sensitive information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
บริิษััทได้้ดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน
ตลอดจนที่่�ปรึึกษาภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิตามระบบการ
รัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
เพื่่�อปฏิิบัติั ตา
ิ มหลัักการกำ�ำ กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี ในเรื่่อ� งมาตรการ
ป้้องกััน กรณีีที่่กรร
� มการ ผู้บ�้ ริิหาร และพนัักงาน ใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่�อหาผลประโยชน์์ ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้อื่่�้ น� ในทางมิิชอบ (Abusive
self-dealing) คณะกรรมการบริิษััท ได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบาย
การกำำ�หนดวัันห้้ามซื้้�อขายหุ้้�นบริิษัทั (Blackout Period Policy)
ซึ่่�งต่่อมาได้้มีีการปรับั ปรุุงเป็็น นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในและ
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ (Insider Trading Policy) ห้้ามกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ตลอดจนบุุคคลที่่�ส่่วนรู้้�ข้้อมููลภายใน
ทำำ�การซื้้�อหรืือขายหุ้้�นของบริิษัทั ในช่่วง 30 วััน ก่่อนวัันเผยแพร่่
ข้้อมููลงบการเงิิน และข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน และไม่่น้้อยกว่่า
24 ชั่่�วโมง หลัังจากเปิิดเผยข้้อมููลรายงานด้้านการเงิินดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าไม่่มีีการแสวงหาประโยชน์์จากข้้อมููลที่่�
ยัังมิิได้้มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณชนอัันจะนำำ�ไปสู่่�การเอาเปรีียบ
บุุคคลภายนอก และกรรมการและผู้้�บริิหารต้้องแสดงรายงาน
และจััดส่่งรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ฯ
ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่ง
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัันนัับจากวัันที่่มี� การ
ี เปลี่่�ยนแปลง และแจ้้งให้้เลขานุุการ
บริิษััทรัับทราบเพื่่�อจััดทำำ�สรุุปจำำ�นวนหลัักทรััพย์์ของกรรมการ
และผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคลให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััททราบ
ในการประชุุม คณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง และเปิิดเผยข้้อมููล
การถืือครองหลัักทรััพย์ดั์ งั กล่่าวในรายงานประจำำ�ปีี โดยได้้แจ้้ง
บทลงโทษหากมีี การฝ่ ่ าฝื ื น หรืื อ ไม่่ปฏิิ บั ั ติ ิ ตา มนโยบายและ
ข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวด้้วย

นโยบายข้้างต้้นยัังเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของการปฏิิบัติั ตา
ิ มจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของบริิษััทในเรื่่�องการใช้้ทรััพย์์สิิน และข้้อมููลของ
บริิษััทอีีกด้้วย
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััทกำำ�หนดเรื่่�องการใช้้ข้้อมููล
ภายในว่่า “การนำำ�เอาข้้อมููลภายในจากเอกสารข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะ มาใช้้ประกอบต่่อการตััดสิินใจของนัักลงทุุนในการ
ซื้้�อ ขาย หรืือถืือครองหลัักทรััพย์บ์ ริิษัทั เป็็นเรื่่อ� งที่่�ผิดิ จริิยธรรม
และผิิดกฎหมายและส่่งผลให้้มีีการดำำ�เนิินการทางวิินััยและ
ทางอาญา”
หากมีีข้้อสงสััยเกี่่ย� วกัับการใช้้ข้้อมููลภายใน ให้้ปรึึกษาฝ่า่ ยกฎหมาย
บริิษััทจะมีีการทบทวนรายชื่่�อบุุคคลภายในให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน กำำ�หนดแนวทางการรัักษา ข้้อมููลภายใน
และทำำ�การแจ้้งแนวทางและนโยบายข้้างต้้นให้้ทุุกคนในองค์์กร
ถืือปฏิิบััติิ และติิดตามผลการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มีีการทบทวนรายชื่่�อผู้้� ใช้้ข้้อมููล
ภายในซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�รัับรู้้�และถืือครองข้้อมููลสำำ�คััญและที่่�ยััง
ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจจุุบั
ั นั และ
ทำำ�การแจ้้งแนวทางและนโยบายข้้างต้้นให้้ทุุกคนในองค์์กรไม่่ว่่า
จะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนถืือปฏิิบััติิและได้้
ตระหนัักถึึงบทลงโทษกรณีีฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบาย
และข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวด้้วย โดยติิดตามผลการปฏิิบััติิอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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รููปรายงานข้้อมููลการถืือครองหลัักทรััพย์์โดยกรรมการและผู้้�บริิหาร ปีี 2561 และ ปีี 2562 มีีดัังนี้้�
การถืือหุ้้�น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้้�บริิหาร
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร

คู่สมรส และ สัดส่วน
คู่สมรส และ สัดส่วน
บุตรที่ยัง การถือหุ้น กรรมการ/ บุตรที่ยัง การถือหุ้น
กรรมการ/
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
นิติภาวะ

รวม
จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม/ลด 
ระหว่างปี
(หุ้น)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1.

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

2.

นายวันชัย โตสมบุญ

3.

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

-

-

-

-

-

-

-

4.

นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์

-

-

-

-

-

-

-

5.

นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส

-

-

-

-

-

-

-

6.

นายสตีเฟน แพทริก กอร์

-

-

-

-

-

-

-

7.

(ดร. กิตติมศักดิ์) ฮาราล์ด ลิงค์

8.

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายประดาป พิบูลสงคราม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216,926

-

211,992

-

13. นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์

-

-

-

-

-

-

-

14. นายฟิลลิป ริชาร์ท

-

-

-

-

-

-

-

15. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

-

-

-

-

-

-

-

10. นายชรินทร์ สัจจญาณ

98,456

45,598

-

-

0.0330

0.0153

89,723

38,483

-

-

0.0301

0.0129

8,733

7,115

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายเอเดน จอห์น ไลนัม
12. นายศิวะ มหาสันทนะ

0.0728

0.0711

4,934

ผู้บริหาร

หมายเหตุุ สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของปีี 2561 และ ปีี 2562 คำำ�นวณจากทุุนจดทะเบีียน 2,980 ล้้านบาท ซึ่่�งเรีียกชำำ�ระแล้้ว 2,980 ล้้านบาท

การทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นอกจากการควบคุุมดููแลเรื่่อ� งการใช้้ข้้อมููลภายในแล้้ว การดููแล
เรื่่�องการทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับ
บริิษััท เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�ง คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้ดููแลให้้มีี
การจัั ด การและติิ ด ตามรายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้งของ
ผลประโยชน์์ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีแนวทางและวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อให้้การ
ทำำ � รายการดัั ง กล่่าวเป็็ น ไปตามขั้้� น ตอนการดำำ � เนิิ น การและ
การเปิิด เผยข้้อมููล ตามที่่� ก ฎหมายกำำ �หนดและเป็็ น ไปเพื่่� อ
ผลประโยชน์์ของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ โดยที่่�
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
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จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััท ได้้กำำ�หนดเรื่่�องความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ว่่า “ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เป็็นสถานการณ์์
ที่่�ผลประโยชน์์ส่่วนตััว ทั้้�งด้้านการเงิินหรืือรููปแบบอื่่�น ส่่งผลต่่อ
ความสามารถของพนัักงานในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เพื่่�อผละประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษััท ดัังนั้้�น พนัักงานควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�พนัักงานคิิดว่่าอาจเป็็นการขััดผลประโยชน์์ หรืือก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และพนัักงานควรรายงานให้้
หััวหน้้างานทราบเพื่่อ� แก้้ไขสถานการณ์์อย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส”

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ทั้้�งนี้้� บริิษััท กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
อนุุมััติิหรืือตััดสิินใจสั่่�งซื้้�อสั่่�งจ้้างมีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ตน
หรืือญาติิของตนเข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษัทั และ/หรืือ บริิษัทั ย่่อย
ในรอบระยะ 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา การเปิิดเผยข้้อมููลนี้้� ต้้องทำำ�ปีีละ
1 ครั้้ง� และสามารถกระทำำ�โดยผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเปิิดเผย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อนนั้้�น ได้้มีีการปฏิิบััติิอย่่าง
ต่่อเนื่่�องมาเป็็นระยะเวลาหนึ่่�งแล้้ว และบริิษััท พบว่่าพนัักงานมีี
ความตระหนัักมากขึ้้�นในความสำำ�คััญในเรื่่อ� งความโปร่่งใส และ
การไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�ขััดต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััท
การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ ให้้กรรมการต้้อง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณาวาระการ
ประชุุมคณะกรรมการ และบัั นทึึ ก ไว้้ ในรายงานการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ด้้วยทุุกครั้้ง� และคณะกรรมการบริิษัทั ยัังได้้
ดููแลให้้กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในลัักษณะที่่�
อาจทำำ�ให้้กรรมการรายดัังกล่่าวไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่าง
อิิสระ และงดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุมพิิจารณาใน
วาระนั้้�น นอกจากนี้้�กรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องรายงานการมีี
ส่ว่ นได้้เสีียของตนเองและผู้เ�้ กี่่�ยวข้้องเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงและ
ส่่งรายงานให้้เลขานุุการบริิษัทั จััดทำำ�รายงานสรุุปให้้คณะกรรมการ
ทราบในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�งด้้วย

หลัักปฏิิบััติิ 6.4
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตการ
คอร์์รััปชััน
บริิษัทั ได้้ประกาศใช้้นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ตั้้�งแต่่
ปีี 2555 และปลููกฝังั วััฒนธรรมองค์์กรดังั อุุดมการณ์์ที่่ไ� ม่่อนุุญาต
ให้้มีีการให้้สิินบนหรืือคอร์์รััปชัันอย่่างเด็็ดขาดมาโดยตลอด
และในปีี 2558 ได้้ร่่วมลงนามในคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์แนวร่่วม
ปฏิิบััติิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต และได้้ประกาศนีียบััตรรัับรองฐานะ
สมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
จากโครงการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2560
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติินโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
และคอร์์รัปชั
ั นั และได้้กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั ไิ ว้้ในนโยบาย ดัังนี้้�

1. ผู้้�นำำ�องค์์กรปฏิิบััติิให้้เป็็นแบบอย่่าง ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
		(1) คณะกรรมการ ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานมีีหน้้าที่่�ปฏิิบัติั ตา
ิ ม
กฎหมายและข้้อบัังคัับท้้องถิ่่�นว่่าด้้วยการต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชััน จะต้้องไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชัันใน
ทุุกรููปแบบ แม้้ว่่าจะเป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจ ครอบครััว
เพื่่�อน หรืือผู้้�อื่่�น และต้้องยึึดมั่่�นในจริิยธรรมอย่่าง
เคร่่งครััด
		(2) บริิษััทมีีนโยบายเป็็นกลางทางการเมืือง โดยจะไม่่ให้้
การช่่วยเหลืือในการสนัับสนุุนพรรคการเมืือง กลุ่่�ม
การเมืือง รวมถึึงบุุคคลในทางการเมืืองไม่่ว่่าทางตรง
หรืือทางอ้้อม และห้้ามมิิให้้บุุคคลหนึ่่ง� บุุคคลใดสนัับสนุุน
และบริิจาครวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการ
สนัับสนุุนทางการเมืือง ซึ่่�งผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิธุุรกรรม
ตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทจะไม่่สามารถอนุุมััติิ
ธุุรกรรมใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสนัับสนุุนทางการเมืือง
ในทุุกรููปแบบ
		(3)	กระบวนการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ต้้องสะท้้อนถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นต่่อนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
		(4)	การจััดซื้้�อจััดจ้้าง ต้้องปฏิิบัติั ตา
ิ มนโยบายและระเบีียบ
ปฏิิบััติิ ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อความ
โปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ทุุกขั้้�นตอน
2. สิินบน ค่่าอำำ�นวยความสะดวก เงิินที่่�จ่่ายคืืนอย่่างลัับ ๆ
และเงิินบริิจาค
		(1)	ห้้ามเสนอ สััญญาว่่าจะให้้สิินบน หรืือตกลงที่่�จะรัับสิินบน
		(2)	ห้้ามทำำ�หรืือจััดการ การจ่่ายค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือ
“จ่่ายเงิินคืืนอย่่างลัับ ๆ หรืือไม่่ถููกกฎหมาย” หาก
พนัักงานได้้รัับการร้้องขอให้้กระทำำ�การดัังกล่่าว หรืือมีี
ข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการชำำ�ระเงิิน พนัักงานควรแจ้้งให้้
ผู้้�จััดการสายงาน เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและปฏิิบััติิตาม
หรืือที่่�ปรึึกษากฎหมายทราบ
		(3)	ห้้ามเสนอหรืื อ บริิ จาคในนามของกลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท โดย
ไม่่ได้้รัับการอนุุมััติจาก
ิ ผู้มี�้ อำี �ำ นาจตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ใน
Manual of Authority การบริิจาคที่่�ถููกต้้องตาม
กฎหมายและจริิยธรรมสามารถกระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องเป็็น
ไปตามแผนงานชุุมชนสััมพัันธ์์ และ/หรืือ โครงการ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้อม (CSR)
ของกลุ่่ม
� บริิษัทั นอกจากนี้้� องค์์กรเหล่่านั้้�นจะต้้องเป็็น
นิิติบุุิ คคลที่่�ได้้รัับอนุุญาตและถููกต้้องตามกฎหมาย เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าการบริิจาคจะไม่่ถููกนำ�ำ ไปใช้้ในการติิดสิินบน
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3. การตรวจสอบ
		(1)	จััดให้้มีีกลไกที่่�โปร่่งใสสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน
ที่่�เหมาะสม
		(2)	จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและการประเมิินความ
เสี่่ย� งที่่�เหมาะสมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อป้้องกัันสถานการณ์์
การคอร์์รััปชััน รวมถึึงทบทวนและประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านการคอร์์รัปชั
ั นั ในการปฏิิบัติั งิ านอย่่างน้้อยปีีละครั้้ง�
4. การฝึึกอบรม และการสื่่�อสาร
		(1)	จััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารและฝึึกอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ให้้แก่่บุุคลากรของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้เกิิดความรู้้แ� ละความเข้้าใจ
อย่่างแท้้จริิงเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
รวมถึึงให้้สามารถแจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอแนะ และข้้อ
ร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับการคอร์์รัปชั
ั นั ได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดยมีี
มาตรการคุ้้�มครองผู้แ�้ จ้้งและรายงานเบาะแสอย่่างชััดเจน
		(2)	จะต้้องมีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชนเกี่่�ยวกัับ
นโยบาย และมาตรการ การต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและ
สื่่�อสารไปยัังพนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้้า และสาธารณะชนผ่่าน
ทางช่่องทางการสื่่�อสารทั้้�งภายในและภานนอกบริิษััท
5. การปกป้้องคุ้้�มครอง
		(1)	พนัักงานที่่�ปฏิิเสธการรัับหรืือการให้้สิินบน หรืือพนัักงาน
ที่่�รายงานการกระทำำ�ไม่่สุุจริิตของบุุคคลอื่่�น อาจกัังวล
เกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการส่่งเสริิมการเปิิดเผยและสนัับสนุุนให้้ทุุกท่่าน
ทำำ�การแจ้้งพฤติิกรรมอัันมิิชอบ หากว่่าการรายงานนั้้�น
กระทำำ�โดยสุุจริิต ถึึงแม้้ท้้ายที่่�สุุดแล้้วจะปรากฎว่่าเป็็น
การสำำ�คััญผิิดก็็ตาม
		(2) บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจว่่าจะไม่่มีีใครได้้รัับ
ผลร้้ายใด ๆ จากการปฏิิเสธการมีีส่ว่ นร่่วมในการติิดสิินบน
หรืือคอร์์รัปชั
ั นั หรืือเนื่่�องมาจากการรายงานโดยสุุจริิต
อััน เกิิด จากการสงสัั ยว่่ามีี การติ ิ ด สิิ น บนจริิ ง หรืื อ มีี
ความเป็็นไปได้้ว่่ามีีการติดิ สิินบนหรืือมีีการคอร์์รัปชั
ั นั
ในเรื่่�องอื่่�น ๆ เกิิดขึ้้�นหรืืออาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ผลร้้ายดัังกล่่าว รวมถึึง การเลิิกจ้้าง การลงโทษทางวิินัยั
การคุุกคาม หรืือการปฏิิบััติิอื่่�นใดที่่�เป็็นภััยอัันเป็็น
ผลมาจากการรายงานการกระทำำ�โดยมิิชอบ
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		(3) หากท่่านเชื่่�อว่่าท่่านได้้รัับผลร้้ายใด ๆ ให้้แจ้้งผู้้�จััดการ
ในสายงานของท่่าน และเจ้้าหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล หรืือ
ที่่�ปรึกษาก
ึ
ฎหมายโดยทัันทีี โดยจะมีีการสอบสวนเรื่่อ� ง
ดัังกล่่าว และหาทางเยีียวยา
นอกเหนืือจากการตรวจสอบ การฝึึกอบรมและการสื่่�อสารตาม
ที่่�ได้้ระบุุไว้้ข้้างต้้นแล้้ว การติิดตามผลการปฏิิบััติิการป้้องกััน
การมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชัันรวมถึึงการกำำ�หนดให้้
กรรมการและพนัักงานทุุกคน มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบและปฏิิบััติิ
ตามนโยบายนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โดยมีีแนวปฏิิบััติิเรื่่�องของการ
บัันทึึกข้้อมููลทางการเงิิน รวมถึึงจััดให้้มีีการทบทวนเอกสารหลัักฐาน
การแสดงเหตุุผลทางธุุรกิิจในการจ่่ายเงิินให้้แก่่บุุคคลภายนอก
อย่่างเคร่่งครััด และกำำ�หนดให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตรวจสอบ
การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่สอดคล้้องต่่อความเป็็นจริิง และพฤติิการณ์์
ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การทุุจริิตเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
รายละเอีียดสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใต้้
หมวด นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ > การกำำ�กัับดููแลกิิจการ (https://
www.siamcitycement.com/th/investor/governance)

หลัักปฏิิบััติิ 6.5
กลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีี
มีีการชี้้�เบาะแส
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีกลไกและกระบวนการ
จััดการ โดยมีีการบันั ทึึก ติิดตามความคืืบหน้้า แก้้ไขปััญหา และ
รายงานข้้อร้้องเรีียนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และดููแลให้้มีีการจััด
ช่่องทางเพื่่�อการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีความสะดวกและมีีมากกว่่า
หนึ่่�งช่่องทาง รวมทั้้�งเปิิดเผยช่่องทางการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนไว้้ใน
website และรายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มีีนโยบายและแนวทางที่่�ชััดเจน
ในกรณีีที่่�มีีการชี้้�เบาะแส โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้ง
เบาะแส รวมทั้้�งมีีกระบวนการตรวจสอบข้้อมููล การดำำ�เนิินการ
และรายงานต่่อคณะกรรมการ รวมทั้้�งดููแลได้้ให้้มีีมาตรการ
คุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแสที่่�แจ้้งเบาะแสด้้วยเจตนา
สุุจริิต

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้สนัับสนุุนให้้มีีนโยบายรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) โดยให้้ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย
สามารถรายงานและแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ความผิิด การฝ่่าฝืืน
กฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การปฏิิบัติั งิ าน
การทำำ�ธุุรกรรม หรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นครหลวง ผ่่านทางช่่องทางที่่�เรีียกว่่า INSEE Speak Up ซึ่่�งดููแล
โดยบุุคคลภายนอกที่่�เป็็นมืืออาชีีพ โดยข้้อมููลที่่�ได้้รัับแจ้้งมา
จะได้้รัับการตรวจสอบตามกระบวนการสืืบหาข้้อเท็็จจริิง และ
กระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและ
แจ้้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรืือการสอบสวนได้้มีีการ
รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััท
ตามลำำ�ดัับ ตััวอย่่างการกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว ได้้แก่่ การทุุจริิต
การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับงบการเงิิน การติิดสิินบนและคอร์์รััปชััน
การลัั ก ทรัั พย์ ์ การประพฤติิ มิ ิ ช อบ การใช้้ทรัั พย์ ์ สิ ิ น และ
ข้้อมููลบริิษััทในทางที่่�ผิิด การฝ่่าฝืืนนโยบายการให้้หรืือรัับของ
กำำ�นััล การเลี้้�ยงรัับรอง และสิินน้ำำ��ใจ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ผู้้�รายงานและแจ้้งเบาะแสจะได้้รัับการคุ้้�มครองจากการ
ตอบโต้้ โดยเฉพาะในกรณีีที่่�การร้้องเรีียนนั้้�นมาจากเหตุุสงสััย
และได้้มีีการรายงานด้้วยเจตนาสุุจริิต และได้้รัับการพิิสููจน์์
ภายหลัังพบว่่าไม่่มีีมููลเหตุุตามข้้อร้้องเรีียน โดยผู้้�รายงานและ
แจ้้งเบาะแส สามารถร้้องขอความคุ้้�มครองเป็็นกรณีีพิิเศษได้้
หากพบว่่ามีีการคุุกคามในรููปแบบต่่าง ๆ อัันเนื่่�องมาจากการ
เปิิดเผยข้้อมููล
ช่่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มีี 4 ช่่องทาง
ครอบคลุุม 5 ประเทศ ดัังนี้้�
1.	สายด่่วน:		ประเทศไทย 001 800 441 0657
							รหััสการเข้้าถึึง:72235
							ประเทศเวีียดนาม 120 324 19
							รหััสการเข้้าถึึง:72235
							ประเทศบัังกลาเทศ 000 800 091 031
							รหััสการเข้้าถึึง:72235
							ประเทศศรีีลัังกา 011 242 2173
							รหััสการเข้้าถึึง:72235
							ประเทศอิินโดนีีเซีีย 001 803 441 476
							รหััสการเข้้าถึึง:72235
2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk
3. เว็็บไซต์์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup

กระบวนการดัังกล่่าวจึึงเป็็นช่่องทางที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่ม�
สามารถรายงานหรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อบริิษััท หรืือเรื่่�องที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั ซึ่่�งมีีผู้รั�้ บั เรื่่อ� งร้้องเรีียน กระบวนการสอบสวน การรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท มีีกระบวนการจััดการเรื่่�องที่่�ร้้องเรีียน
มีีนโยบายหรืือแนวทางในการปกป้้องพนัักงานหรืือผู้้�รายงาน
หรืือแจ้้งเบาะแสอย่่างชััดเจน มีีการพััฒนาขั้้�นตอนการสืืบหา
ข้้อเท็็จจริิงในแต่่ละเบาะแสที่่�ได้้รัับแจ้้ง นอกจากนี้้� ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย
สามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการบริิษััท ได้้ที่่� Email:
companysecretary@siamcitycement.com
บริิษััท มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงไว้้ซึ่่�งมาตรฐานระดัับสููงในเรื่่�อง
ของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังคำำ�มั่่�นว่่า บริิษััทจะเป็็นองค์์กร
ที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต มีีจริิยธรรม และความโปร่่งใส เช่่นนี้้�
การแจ้้งเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจนั้้�น สามารถช่่วยให้้บริิษััท มั่่�นใจว่่าบุุคลากรของบริิษััท
ได้้รัับการคุ้้�มครองจากสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�เหมาะสม

หลัักปฏิิบััติิ 7
รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผย
ข้้อมููล 
หลัักปฏิิบััติิ 7.1
การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล 
สำำ�คััญ
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความรัับผิิดชอบในการดููแลให้้ระบบการ
จััดทำำ�รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่าง ๆ
ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน
และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างโปร่่งใส ครบถ้้วน
และทัันเวลา ทั้้�งในส่่วนของข้้อมููลทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููล
ทางการเงิิ น เช่่น ผลงานของบริิ ษั ั ท ในรอบปีี ที่่ � ผ่่านมาของ
คณะกรรมการบริิษััทและคณะอนุุกรรมการ นโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม และการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่าง ๆ ผ่่าน
ช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกัันและน่่าเชื่่อ� ถืือ
ตามมาตรฐานและกฎข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท.
โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
จััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล มีีความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ที่่�
เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และมีีจำำ�นวนเพีียงพอ โดย
บุุคลากรดัังกล่่าวหมายรวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงสายงานบััญชีี
และการเงิิน ผู้้�จััดทำำ�บััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน เลขานุุการบริิษััท
และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

4. แอพพลิิเคชั่่�นบนมืือถืือ: “SpeakingUp”
	รหััสการเข้้าถึึง: InseeSpeakup
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีกระบวนการจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินที่่�มีคุุี ณภาพ และมั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลที่่�แสดงในรายงาน
ทางการเงิินมีีความถููกต้้อง เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�
รัับรองโดยทั่่�วไป และผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ
และต้้องมีีการรายงานความรัับผิิดชอบของกรรมการต่่อรายงาน
ทางการเงิินควบคู่่�รายงานของผู้้�สอบบััญชีีอิิสระที่่�ได้้รัับความ
เห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำำ�ปีี โดยในการ
ให้้ความเห็็นชอบการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินนั้้น� คณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้พิิจารณาปััจจัยั เรื่่อ� งผลการประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบควบคุุมภายใน ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานทาง
การเงิิน และข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุม
ภายใน รวมทั้้�งข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีผ่่านการสื่่�อสารใน
ช่่องทางอื่่�น ๆ ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์และ
นโยบายของบริิษััทแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึง
งบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 สะท้้อนฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้บริิษัทั จััดทำำ�
คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (management
discussion and analysis หรืือ MD&A) เพื่่�อประกอบการ
เปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบ
ข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
นอกจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว และในกรณีี
ที่่�การเปิิดเผยข้้อมููลรายการใดเกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการรายใด
รายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้้�นต้้องดููแลให้้การเปิิดเผย
ในส่่วนของตนมีีความครบถ้้วนถููกต้้อง

หลัักปฏิิบััติิ 7.2
สภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการติิดตามและ
ประเมิิ น ฐานะทางการเงิิ น ของกิิ จการ และมีี การรา ยงานต่่อ
คณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยร่่วมกัับฝ่่ายจััดการเพื่่�อหา
ทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีีสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 7.3
การแก้้ไขปััญหาทางการเงิิน
ในการอนุุมััติิการทำำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่�
ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้น� อนุุมััติคิ ณะกรรมการต้้องมั่่น� ใจได้้ว่่า การทำำ�รายการ
ดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการ
สภาพคล่่องทางการเงิินหรืือความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากิิจการมีีแผนในการ
แก้้ไขปััญหาหรืือมีีกลไกอื่่�นที่่จ� ะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้
และติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด และดููแลให้้กิิจการประกอบธุุรกิิจด้้วย
ความระมััดระวััง และปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผย
ข้้อมููล โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นธรรมต่่อผู้มี
�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย ซึ่่�งรวมถึึง
เจ้้าหนี้้� ตลอดจนติิดตามการแก้้ไขปััญหา โดยให้้ฝ่่ายจััดการ
รายงานสถานะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และคณะกรรมการบริิษัทั จะต้้อง
มั่่�นใจได้้ว่่า การพิิจารณาตััดสิินใจใดๆ ในการแก้้ไขปััญหาทาง
การเงิินของบริิษััท ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีการใดจะต้้องเป็็นไปอย่่าง
สมเหตุุสมผล

หลัักปฏิิบััติิ 7.4
การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาความเหมาะสมในการเปิิดเผย
ข้้อมููลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม และการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบการรายงานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในประเทศ
หรืือในระดัับสากล ซึ่่�งได้้กำำ�หนดไว้้เป็็นนโยบายและเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำ�ำ คััญ
และสะท้้อนการปฏิิบััติิที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าแก่่กิิจการ
อย่่างยั่่�งยืืนอยู่่�เสมอ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดให้้มีีหน่่วยงาน
หรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อการทำำ�หน้้าที่่� “ผู้แ�้ ถลงข่่าว”
ของบริิษัทั โดยต้้องเป็็นผู้ที่่�้ มี� คี วามเหมาะสมกัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก
ค่่านิิยมและสามารถสื่่�อสารกัับตลาดทุุนได้้เป็็นอย่่างดีี ผู้ที่่�้ ไ� ด้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้ทำำ�หน้้าที่่�นี้้�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง
จึึงได้้กำำ�หนดให้้ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบ
ในการให้้ข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอก
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รายงานประจำ�ปี 2562

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
เปิิดเผยข้้อมููลสู่่�สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิิบััติิ
การสื่่�อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััท และจััดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบงานเกี่่�ยวกัับ
“นัักลงทุุนสััมพัันธ์์” (Investor Relations หรืือ IR) เพื่่�อสื่่�อสาร
กัับบุุคคลภายนอก เช่่น ผู้ล�้ งทุุน นัักลงทุุนสถาบััน นัักลงทุุนทั่่�วไป
นัักวิเิ คราะห์์ และภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
โดยเปิิดโอกาสให้้สามารถเข้้าพบผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้ตาม
ความเหมาะสม เป็็ น ข้้อมูู ล ที่่� ไ ด้้เปิิ ด เผยต่่อสาธารณะแล้้ว
โดยข้้อมููลที่่�เปิิดเผยต้้องถููกต้้อง ไม่่ทำำ�ให้้สำำ�คััญผิิด และเพีียงพอ
ต่่อการตััดสิินใจของนัักลงทุุน และต้้องมั่่�นใจได้้ว่่าการสื่่�อสาร
และการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม
เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่่องทางที่่�เหมาะสม ปกป้้องข้้อมููลลัับ
และข้้อมููลที่่�มีีต่่อผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้
เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
ในการปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้ถื�้ อื หุ้้�นและนัักลงทุุน บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้ถื�้ อื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและโปร่่งใส ผู้ถื�้ อื หุ้้�น
จะได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารสำำ�คััญครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบันั และได้้รัับ
ความสะดวกในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษััท และที่่�สำำ�คััญ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องไม่่มีีการเพิ่่�มวาระการประชุุม หรืือ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญใด ๆ โดยไม่่แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ล่่วงหน้้า
ในการสร้้างสััมพัันธ์์กัับนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััท
มอบหมายให้้ผู้้ � รั ั บ ผิิ ด ชอบงานเกี่่� ย วกัั บ นัั ก ลงทุุนสัั ม พัั น ธ์์
ผู้รั�้ บั ผิิดชอบงานเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และผู้รั�้ บั ผิิด
ชอบเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น ดูู แ ลจัั ด กิิ จกรร มอย่่าง
เหมาะสมอยู่่�เสมอ เช่่น การเยี่่�ยมชมกิิจการ และการทำำ�กิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (รายละเอีียดสามารถดููได้้จากหััวข้้อ
“ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม” ของรายงานประจำำ�ปีี)

หลัักปฏิิบััติิ 7.5
ผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทคืือ นายเกษม
มาไกรเลิิ ศ ในปีี 2562 บริิ ษั ั ท ได้้มีี การพ บปะนัั กวิ ิ เ คราะห์์
ประมาณ 50 คน อีีกทั้้�งได้้มีีการทำำ�จดหมายข่่าวรายไตรมาส
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และในกรณีีที่่�นัักลงทุุนต้้องการติิดต่่อสอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
บริิษัทั สามารถติิดต่่อได้้ที่่�ช่่องทางต่่อไปนี้้�

ที่่�อยู่่� 

ฝ่่ายการเงิินและการควบคุุม
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
199 อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 11
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ +66 2 797 7165
อีีเมล
kasem.makrailert@siamcitycement.com

คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดทิิศทางและ
สนัับสนุุนงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น การจััดให้้มีีหลัักปฏิิบัติั ิ
ในการให้้ข้้อมููล นโยบายหรืือหลัักปฏิิบััติิการจััดการข้้อมููลที่่�มีี
ผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผย
ข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สม่ำำ��เสมอ เช่่น การพบปะ
นัักวิเิ คราะห์์เกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริิษัทั การทำำ�จดหมาย
ข่่าวเพื่่�อนำำ�เสนอฐานะการเงิินของบริิษััท เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิ 7.6
การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้การเผยแพร่่ข้้อมููล
นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดและผ่่านช่่องทาง
ของ ตลท. แบบแสดงรายการข้้อมูู ล ประจำำ � ปีี (แบบ56-1)
และรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านเว็็บไซต์์ของ
บริิษัทั ที่่� www.siamcitycement.com ซึ่่�งมีีการปรับั ปรุุงข้้อมููล
ให้้เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�เสมอและครบถ้้วนตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน

หลัักปฏิิบััติิ 8
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
หลัักปฏิิบััติิ 8.1
การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องสิิทธิิและผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น (รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบััน) อย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยบริิษัทั ต้้องไม่่กระทำำ�การอัันเป็็นการละเมิิดหรืือริิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท มีีนโยบายในการส่่งเสริิมและอำำ�นวยความ
สะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิพื้้�นฐานตามกฎหมายและส่่งเสริิม
สนัั บ สนุุน อำำ � นวยความสะดวกในการใช้้สิิ ท ธิิ ข องผู้ ้ � ถื ื อ หุ้้� น
อัันได้้แก่่ การเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุม
ผู้ถื�้ อื หุ้้น� ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าด้้วยตนเองหรืือโดยการมอบฉัันทะ การเลืือกตั้้�ง
หรืือถอดถอนกรรมการ การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ทุุกรููปแบบ และการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ต่่อบริิษััท เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือแก้้ไข
ข้้อบัั ง คัั บ และหนัั ง สืื อ บริิ ค ณห์์ส นธิิ การลดทุุนหรืื อ เพิ่่ � มทุุน
และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น

ก่่อนวัันประชุุมนานเพีียงพอ ซึ่่�งหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ
เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้จััดทำำ�เป็็นภาษาอัังกฤษทั้้�งฉบัับ และ
เผยแพร่่พร้้อมกัับฉบัับภาษาไทย

คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจในเรื่่อ� งสำำ�คััญของบริิษัทั ประเด็็นที่่�กำ�ำ หนดในกฎหมาย
และประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อทิิศทางการดำำ�เนิินงานของ
กิิจการ ได้้ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมและผ่่านการพิิจารณา
และ/หรืือการอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น

หลัักปฏิิบััติิ 8.2
การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการบริิษััทดููแลสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถ
เสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาบรรจุุเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเป็็น
วาระการประชุุม ซึ่่�งหากกรณีีคณะกรรมการบริิษัทั ปฏิิเสธเรื่่อ� งที่่�
ผู้ถื�้ อื หุ้้�นเสนอบรรจุุเป็็นวาระต้้องแจ้้งเหตุุผลให้้ที่่�ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น
ทราบ อีีกทั้้ง� ได้้กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการในการที่่�จะทำำ�ให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�น
ส่ว่ นน้้อยสามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการสรรหา และแต่่งตั้้�งกรรมการ
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องผู้ถื�้ อื หุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นผู้ถื�้ อื หุ้้�นคนหนึ่่�งหรืือหลายคนซึ่่�งถืือ
หุ้้�นและมีีสิิทธิิออกเสีียงนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 14,900,000
หุ้้�น (คิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััท) ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ต่ำำ��มาก อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้ถื�้ อื หุ้้�นส่ว่ นน้้อยสามารถเลืือกตั้้�ง
กรรมการที่่�เป็็นอิิสระเพื่่�อดููแลผลประโยชน์์แทนตนได้้ โดย
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าว
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า 3-4 เดืือนก่่อนวัันประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้า และเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทด้้วย
สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้ถื�้ อื หุ้้�นปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�นเสนอเพิ่ม�่ วาระการประชุุม ชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อ
ดำำ�รงตำำ�เหน่่งกรรมการ และส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ในระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 - 15 มกราคม
2563 โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าที่่�ชััดเจน
และเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั https://
www.siamcitycement.com/th/investor/annual ทั้้�งนี้้�
ไม่่มีีผู้ถื�้ อื หุ้้�นส่ง่ คำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวาระการประชุุมแต่่อย่่างใด
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้หนัังสืือนััดประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้น� มีีข้้อมููลที่่�
ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอต่่อการใช้้สิิทธิิของผู้ถื�้ อื หุ้้�น ได้้มีี
การกำำ�หนดวาระการประชุุมไว้้เป็็นเรื่่อ� ง ๆ อย่่างชััดเจน มีีการส่ง่
หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดููแลให้้
บริิษัทั แจ้้งกำำ�หนดการประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระและความเห็็น
ของคณะกรรมการต่่อ ตลท. และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
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คณะกรรมการบริิษััทดููแลให้้บริิษััทมีีการให้้ข้้อมููล วััน เวลา
สถานที่่� และวาระการประชุุม โดยมีีคำ�ำ ชี้้แ� จงและเหตุุผลประกอบ
ในแต่่ละวาระระบุุในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ/หรืือใน
เอกสารประกอบวาระการประชุุม โดยไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็น
การจำำ�กััดโอกาสของผู้ถื�้ อื หุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษัทั
โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้
ประกอบด้้วย
1)		วััน เวลา และสถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2)		วาระการประชุุม โดยระบุุว่่า เป็็นวาระเพื่่�อทราบหรืือเพื่่�อ
อนุุมััติิ รวมทั้้�งแบ่่งเป็็นเรื่่�องๆ อย่่างชััดเจน เช่่น ในวาระ
ที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการ ได้้แยกเรื่่อ� งการเลืือกตั้้�งกรรมการและ
การอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการเป็็นแต่่ละวาระ
3)		วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล และความเห็็นของคณะกรรมการ
ในแต่่ละวาระการประชุุมที่่�เสนอ ซึ่่�งรวมถึึง
		(1) วาระอนุุมััติจ่่า
ิ ยปัันผล - นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล อััตรา
เงิินปัันผลที่่เ� สนอ จ่่ายพร้้อมทั้้ง� เหตุุผลและข้้อมููลประกอบ
ในกรณีีที่่�เสนอให้้งดจ่่ายปัันผล ควรให้้เหตผุุลและ
ข้้อมููลประกอบเช่่นกััน
		(2) วาระแต่่งตั้้�งกรรมการ - ระบุุ ชื่่�อ อายุุ ประวััติการศึ
ิ
กษา
ึ
และการทำำ�งาน จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนและบริิษััท
ทั่่�วไปที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
สรรหาประเภทของกรรมการที่่�เสนอและในกรณีีที่่เ� ป็็น
การเสนอชื่่�อกรรมการเดิิมกลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อีีกครั้้ง� ให้้ระบุุข้้อมููลการเข้้าร่่วมประชุุมปีีที่่ผ่่า
� นมา และ
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท
		(3) วาระอนุุมััติค่่าต
ิ อบแทนกรรมการ - นโยบายและหลัักเกณฑ์์
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการแต่่ละตำำ�แหน่่ง
และค่่าตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
		(4) วาระแต่่งตั้้�งผู้ส�้ อบบััญชีี - ชื่่อ� ผู้ส�้ อบบััญชีี บริิษัทั ที่่�สังั กััด
ประสบการณ์์ทำำ�งาน ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี
ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�น
4)		หนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่�กระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5)		ข้้อมููลประกอบการประชุุมอื่่�น ๆ เช่่น ขั้้�นตอนการออกเสีียง
ลงคะแนน การนัับและแจ้้งผลคะแนนเสีียง สิิทธิิของหุ้้�น
แต่่ละประเภทในการลงคะแนนเสีียง ข้้อมููลของกรรมการ
อิิสระที่่�บริิษัทั เสนอเป็็นผู้รั�้ บั มอบฉัันทะจากผู้ถื�้ อื หุ้้�น เอกสาร
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องแสดงก่่อนเข้้าประชุุม เอกสารประกอบการ
มอบฉัันทะและแผนที่่�ของสถานที่่�จััดประชุุม เป็็นต้้น

คณะกรรมการบริิษััทได้้ส่่งเสริิมการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทได้้นำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์และระบบ
Barcode มาใช้้ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและ
แสดงผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว
ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้
สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�

คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุม
ผู้ถื�้ อื หุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และ
เอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน

ประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น มีีหน้้าที่่�ดูแู ลให้้
การประชุุมให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั จััดสรรเวลาสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุมที่่�
กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมอย่่างเหมาะสม และเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความเห็็นและตั้้�งคำำ�ถามต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทได้้

การกำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ประชุุม ได้้คำำ�นึึงถึึงความสะดวก
ในการเข้้าร่่วมประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นช่่วงเวลาการประชุุมที่่�
เหมาะสมและเพีียงพอต่่อการอภิิปราย และสถานที่่�จัดั ประชุุมที่่�
สะดวกต่่อการเดิินทาง มีีระบบขนส่ง่ มวลชนเข้้าถึึงและเพีียงพอ
เพื่่�อให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�นสามารถเดิินทางเข้้าร่่วมการประชุุมได้้อย่่างสะดวก
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลไม่่ให้้มีีการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการ
จำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุม หรืือสร้้างภาระให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�นจนเกิินควร
และได้้ดููแลให้้จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะไปพร้้อมหนัังสืือเชิิญ
ประชุุม อีีกทั้้ง� เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมและหนัังสืือมอบฉัันทะ
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.siamcitycement.com) เพื่่�อให้้
ผู้ถื�้ อื หุ้้�นมีีทางเลืือกและได้้รัับการอำำ�นวยความสะดวกจากบริิษัทั
ในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าประชุุมได้้ด้้วยตนเอง โดยไม่่ได้้กำำ�หนด
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องนำำ�เอกสารหรืือหลัักฐาน
แสดงตนเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในแนวทางปฏิิบััติิของหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะด้้วย
คณะกรรมการบริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยตนเองได้้ สามารถมอบฉัันทะให้้แก่่กรรมการอิิสระ
ของบริิษัทั หรืือบุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
แทนตนได้้ โดยสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ
ข และเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระมากกว่่า 1 คน เพื่่�อเป็็นทางเลืือก
ในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั มีีนโยบายในการสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบััน
เข้้าร่่วมประชุุม จึึงได้้จััดให้้มีีการติดิ ต่่อประสานงานระหว่่างบริิษัทั
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบัันและ/หรืือคััสโตเดีียน (custodian)
ที่่�เป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�นให้้นัักลงทุุนต่่างประเทศในการ
ตรวจสอบรายชื่่อ� จำำ�นวนหุ้้�น และเอกสารประกอบการมอบฉัันทะ
ก่่อนการประชุุม เพื่่�อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารใน
วัันประชุุม

เพื่่�อให้้ผู้ถื�้ อื หุ้้�นสามารถร่่วมตััดสิินใจในเรื่่อ� งสำำ�คััญได้้ กรรมการ
ในฐานะผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นจะไม่่สนัับสนุุน
การเพิ่ม�่ วาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น
โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููล
ก่่อนตััดสิินใจ
คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการทุุกคน รวมทั้้ง� คณะผู้บ� ้ ริิหาร
และกรรมการบริิษััทย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกครั้้�ง เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
บริิษััทดำำ�เนิินการประชุุมอย่่างโปร่่งใสและมีีกลไกที่่�สามารถ
ตรวจสอบได้้ ก่่อนเริ่่ม� การประชุุม ประธานมอบหมายให้้เลขานุุการ
บริิษัทั แจ้้งจำำ�นวนและสััดส่ว่ นผู้ถื�้ อื หุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยตนเองและของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การประชุุม การลงคะแนนเสีี ย งและการนัั บ คะแนนเสีี ย ง
ให้้ที่่�ประชุุมทราบ รวมทั้้�งการจััดสรรเวลาอย่่างเหมาะสมเพื่่�อ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามและแสดงความคิิดเห็็น และใน
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีการบัันทึึกคำำ�ถามคำำ�ตอบและ
ผลคะแนนในแต่่วาระว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นเห็็นด้้วย คััดค้้าน และงด
ออกเสีียงเป็็นอย่่างไร รวมถึึงมีีการบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการ
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและกรรมการที่่�ลาประชุุมด้้วย
ก่่อนการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ประธานเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
แสดงความคิิดเห็็น ให้้คำำ�แนะนำำ� หรืือซัักถาม ประธานคณะกรรมการ
และสมาชิิกคณะผู้บ�้ ริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นผู้ต�้ อบคำำ�ถาม พิิจารณา
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้ถื�้ อื หุ้้�นเพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป
ตามเหมาะสม
ในกรณีีที่่ว� าระใดมีีหลายรายการ ประธานที่่�ประชุุมได้้จััดให้้มีีการ
ลงมติิแยกในแต่่ละรายการ เช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�ง
กรรมการเป็็นรายบุุคคลในวาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ การลง
คะแนนเสีียงดำำ�เนิินตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด ผู้ถื�้ อื หุ้้�นมีีอิสร
ิ ะ
ในการอนุุมััติิ ปฏิิเสธ หรืืองดเว้้นการออกเสีียงในแต่่ละเรื่่�อง
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ของวาระ ในกรณีีปกติถืิ อื ตามคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้ถื�้ อื หุ้้�น
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียง หนึ่่�งหุ้้�นนัับเป็็นหนึ่่�งเสีียง ในกรณีี
ที่่�นัับคะแนนได้้เท่่ากััน ประธานที่่�ประชุุมมีีสิิทธิิออกเสีียงชี้้�ขาด
คณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียง
ในวาระที่่�สำ�ำ คััญ และส่ง่ เสริิมให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้ตร
�้ วจนัับ
หรืือตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุม และเปิิดเผยผลการ
ลงคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ในแต่่ละวาระ
ให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและ
การจััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและ
ครบถ้้วน โดยได้้ดููแลให้้บริิษััท ได้้แจ้้งมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
ระบุุผลการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสีียงเป็็น “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย” และ “งดออกเสีียง”
โดยจััดส่่งในรููปแบบจดหมายข่่าวไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ภายในวัันเดีียวกััน
หลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเสร็็จสิ้้�น
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีการบัันทึึกการชี้้�แจงขั้้�นตอนการ
ลงคะแนน และวิิธีีการแสดงผลคะแนนให้้ที่่�ประชุุมทราบก่่อน
ดำำ�เนิินการประชุุม รวมทั้้�งการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งประเด็็น
หรืือซัักถาม มีีการบัันทึึกคำำ�ถามคำำ�ตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่่ละวาระว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�น เห็็นด้้วย คััดค้้าน และงดออกเสีียง
อย่่างไร รวมทั้้�งมีีการบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
และกรรมการที่่�ลาประชุุมด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้ดููแลให้้การจััดส่่งสำำ�เนารายงานการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน
14 วัันนัับจากวัันประชุุมผู้ถื�้ อื หุ้้�น โดยดููแลให้้รายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นบัันทึึกข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�

8. การปฏิิบััติิตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในเรื่่�องอื่่�น ๆ
การปฏิิบััติิตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น ๆ ใน
เรื่่�องการปกป้้องสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ มีีดัังนี้้�
		1.		 โครงสร้้างการถืือหุ้้น� ของบริิษัทั กลุ่่ม� บริิษัทั ไม่่มีีการถืือหุ้้น�
ไขว้้หรืือการถืือหุ้้�นแบบปิิรามิดิ ในกลุ่่ม
� บริิษัทั และไม่่มีี
โครงสร้้างแบบกลุ่่ม
� ธุุรกิิจที่่มี
� การทำ
ี
�ำ รายการระหว่่างกััน
ในลัักษณะที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
		2.		 บริิษัทั มีีหุ้้น� free float เกิินกว่่าร้้อยละ 15 ของหุ้้�นที่่�ออก
แล้้วทั้้�งหมด
		3.		 บริิษัทั เปิิดเผยการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้บ�้ ริิหารทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีทุุกปีี และ
คณะกรรมการของบริิษััท ไม่่มีีการถืือหุ้้�นรวมกัันเกิิน
ร้้อยละ 25 ของหุ้้�นที่่�ออกแล้้วทั้้�งหมด
		4.		 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ดููแลให้้บริิษัทั เปิิดเผยโครงสร้้าง
ผู้ถื�้ อื หุ้้�นอย่่างโปร่่งใสโดยแจกแจงกลุ่่ม� ผู้ถื�้ อื หุ้้�นรายใหญ่่
และสััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยของบริิษััทได้้อย่่าง
ชััดเจน อีีกทั้้ง� มีีการเปิิดเผยการถืือหุ้้น� ของกรรมการและ
ผู้บ�้ ริิหารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
ทุุกปีี
		5.		 ในกรณีีที่่มี
� การซื้้
ี
อ� คืืนหุ้้�นของบริิษัทั บริิษัทั จะไม่่ละเลย
ต่่อการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

• 	รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วน
กรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม ไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม

		6.		 บริิษัทั ไม่่มีีการกีดี กัันหรืือสร้้างอุุปสรรคในการเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกััน

•		วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการ
ลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง) ของแต่่ละ
วาระ

		7.		 บริิษััทไม่่ละเลยต่่อการเปิิดเผยถึึงข้้อตกลงระหว่่าง
ผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders agreement) ที่่�มีีผลกระทบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น (ถ้้ามีี)

•		ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่�ประชุุมที่่�สำำ�คััญ

		8.		ปััจจุุบันั บริิษัทั มีีหุ้้น� ประเภทเดีียว คืือหุ้้�นสามััญ ในการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับ
หนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
		9.		 ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่มีีรายการที่่�เป็็นการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่บริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทย่่อย
		10.	กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ไม่่มีีประวััติิการถููก
ลงโทษตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

11. ในปีีที่ผ่�่ า่ นมา บริิษัทั ไม่่มีีกรณีฝ่ี า่ ฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
หลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการระหว่่างกััน หรืือหลัักเกณฑ์์
การซื้้�อขายสิินทรััพย์์
12. บริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของรายงานประจำำ�ปีี โดยมีีการเปิิดเผย GRI
Index
13. แนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียด้้านต่่าง ๆ  เช่่น
1) คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญใน         
เรื่่อ� งสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
จึึงดููแลให้้มีีการกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย และสุุขภาพอนามััยใน
สถานที่่�ทำำ�งาน และเปิิดเผยสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
หรืืออััตราการหยุุดงานหรืืออััตราการเจ็็บป่่วยจากการ
ทำำ�งานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ  ในปีี 2562 การเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ
ถึึงขึ้้�นหยุุดงานของพนัักงานบริิษััทย่่อยและคู่่�ธุุรกิิจ 
จำำ�นวน 0.29 ราย ต่่อหนึ่่ง� ล้้านชั่่ว� โมงการทำำ�งาน และ
อุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของคู่่�ธุุรกิิจ จำำ�นวน 2 ราย
2) การกำำ�หนดวิิธีีการและแนวปฏิิบััติิ ในการไม่่ละเมิิด 
ต่่อเจ้้าหนี้้�คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อ
ภาระความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�ม บริิษััท 
ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือ
และเป็็นธรรมให้้แก่่เจ้้าหนี้้� โดยมีีนโยบายและแนวทาง
ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้� ดัังนี้้�
(1) ปฏิิบัติั ติ ามพัันธสััญญา และเงื่่อ� นไขการชำำ�ระหนี้้�
ต่่าง ๆ ที่่�ตกลงไว้้อย่่างเคร่่งครััด และครบถ้้วน
ทั้้�งในแง่่การชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�  และดอกเบี้้�ยตาม
กำำ�หนดเวลา ดููแลหลัักทรััพย์์ค้ำ�ปร
�ำ ะกััน รวมถึงึ
ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
(2) บริิหารจััดการเงิินทุุนให้้มีีโครงสร้้างที่่เ� หมาะสม
เพื่่�อให้้เจ้้าหนี้้�มั่่�นใจในฐานะการเงิิน และความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�ที่่�ดีีของบริิษััท 

3) การเคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพสิิทธิิ ในทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาของบุุคคลอื่่�น โดยมีีนโยบายให้้กรรมการ 
ผู้้บ� ริิหาร พนัักงานและบุุคคลอื่่�นใดที่่ก� ระทำำ�การในนาม
ของบริิษััท  เคารพและปกป้้อง และหลีีกเลี่่�ยงการล่่วง
ละเมิิ ด สิิ ทธิ ิ ใ นทรัั พ ย์์ สิ ิ น ทางปัั ญ ญาของบุุ ค คลอื่่� น
ขณะเดีียวกััน กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคล
อื่่น� ใดที่่ก� ระทำำ�การในนามของบริิษัท จ
ั ะต้้องปกป้้องและ
ตรวจสอบดููแลทรััพย์์สิินทางปััญญาของบริิษััท  เพื่่�อ
ประโยชน์์ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในหลััก
ในการปฏิิบััติิ “จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ” ขององค์์กร         
รวมถึึงกำำ�หนดไว้้ ในนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น นโยบาย
การใช้้งานทรััพย์์สิินด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่าง
เหมาะสม นโยบายการจำำ�แนกชั้้�นความลัับและจััดการ
ข้้อมููล เป็็นต้้น
14. ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�ไม่่ ใช่่การเงิิน         
เพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความมั่่�นใจและได้้รัับความพึึงพอใจ  
สููงสุุดในบริิการ  บริิษััทจััดให้้มีีศููนย์์บริิการอิินทรีีที่่�ให้้       
ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงการให้้
คำำ�ปรึึกษาเกี่่ย� วกัับวิิธีีการแก้้ปัญ
ั หา การบริิการหลัังการ 
ขาย รวมถึึงรัับข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ เมื่่�อเกิิดปััญหา และ
จััดให้้มีีกระบวนการบริิหารจััดการเพื่่�อสร้้างสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีกัับลููกค้้า คืือจััดให้้มีีการสำำ�รวจวััดผลของคุุณภาพ
บริิการต่่อความผููกพัันระยะยาวของลููกค้้า (Net Promoter
Score หรืือ NPS) เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงการทำำ�งานและ        
การให้้บริิการเพื่่�อยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าให้้
สููงขึ้้�น และความรู้้�สึึกโดยรวมว่่าจะสนัับสนุุนบริิษััท 
ต่่อไปหรืือไม่่ ในระดัับใด ลููกค้้าของบริิษัท จึึ
ั งมั่่�นใจได้้ว่า่
การบริิการหลัังการขาย การดููแลใกล้้ชิิดต่่อคุุณภาพ
สิินค้้า ทำำ�ให้้สินิ ค้้าของบริิษัท 
ั เข้้าไปอยู่่�ในใจของลููกค้้า
จนเกิิดความภัักดีีต่่อตราสิินค้้าของบริิษัท จ
ั ากระดัับการ
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนองค์์กร  (Net Promoter Score หรืือ
NPS) ของปีี 2562 ซึ่่�งรัักษาระดัับที่่�ดีีไว้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

(3) หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
ข้้อหนึ่่�งข้้อใดได้้ หรืือตามที่่�ตกลงไว้้ บริิษััท         
จะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าโดยไม่่ปกปิิด 
ข้้อเท็็จจริิง เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ ไขปััญหา

โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับตััวชี้้�วััดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในเว็็บไซต์์ของบริิษััท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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การแขงขัน
ทักษะว�ชาชีพชางกอสราง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำ�กัด (มหาชน)
สาขางานปู
น ป107
2562

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 50 ปีี ของการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิ ิ จ ของบริิ ษั ั ท 
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ได้้ยึึดมั่่น� การดำำ�เนิินกิิจการ 
อยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักธรรมาภิิบาลที่่ดีี� ในการดำำ�เนิินธุุรกิจ  
ิ และด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม  สิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม ตอบสนองความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียสำำ�คัญ
ั ทุุกฝ่่าย ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าจะเป็็นรากฐานข
องการเติิบโต ก้้าวหน้้าของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต 
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ไว้้เป็็นแนวทางหลัักในการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งหมด 7 ประการสำำ�คัญ
ั
ดัังนี้้�
1. การประกอบกิิจการตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� เพื่่�อ
ให้้เกิิดความโปร่่งใส  เคารพในสิิทธิิมนุุษยชน และปฏิิบััติ       ิ
อย่่างเท่่าเทีียมเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย อาทิิ
พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า และชุุมชน
2. การดููแลพนัักงานและเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ตามหลัักสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน และกฎหมายแรงงาน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. การดููแลและใส่่ ใจในลููกค้้า (Customer) และผู้้�จััดหาสิินค้้า
(Supplier) โดยรัับฟัังความคิิดเห็็น เพื่่�อตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้า และสร้้างความสััมพัันธ์์ ความผููกพัันกัับ
ผู้้�จััดหาสิินค้้าอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อเสริิมสร้้างมููลค่่าร่่วมกััน
4. ความใส่่ ใ จในสิ่่� ง แวดล้้ อ มและการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น
ส่่งเสริิมและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม และ
ลดผลกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชน โดยยึึดมาตรฐาน
สููงสุุดในการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
5. การใส่่ ใจในชุุมชนและการพััฒนาสัังคม โดยการสนัับสนุุน
การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืนในทุุกชุุมชนในพื้้�นที่่ปร
� ะกอบการ 
และสาธารณชนโดยรวม

การให้้ความสำำ�คัญ
ั และการส่่งเสริิมความผููกพััน
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่า การได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�ดีีจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย       
สำำ�คััญถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  โดยบริิษััทฯ  
กำำ�หนดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างกัันอย่่างเปิิดกว้้างและ  
สม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่ง� ข้้อมููล ความคิิดเห็็น และความผููกพััน
ที่่�ดีีต่่อกััน อัันจะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ 
ดัังต่่อไปนี้้�
รากฐานสำำ�คัญ
ั ให้้ธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างเข้้มแข็็ง
ทำำ�ให้้ธุรกิ
ุ จส
ิ ามารถกำำ�หนดนโยบาย แผนงานต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
เหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ความเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรม
ใหม่่ ๆ ในการทำำ�งาน หรืือในการแก้้ ไขปััญหา
ช่่วยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของธุุรกิิจ  และช่่วยสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

6. การกำำ�กับั ดููแลและรายงาน ให้้มีีการติิดตามดููแลและรายงาน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงทางด้้าน
สัังคม ให้้สาธารณชนรัับทราบทางช่่องทางต่่าง ๆ เพื่่�อรัับฟััง
ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อง และนำำ�ข้อ้ เสนอแนะเหล่่านั้้�น
มาพิิจารณาเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนด  และวิิเคราะห์์ความต้้องการของผู้้�มีี 
ส่่วนได้้เสีีย รวมถึงึ การสื่่�อสารสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
สำำ�คััญไว้้เป็็นแนวทาง และมีีการนำำ�ข้้อมููล  ความเห็็นของผู้้�มีี 
ส่่วนได้้เสีียเหล่่านั้้�น มาใช้้ประโยชน์์ ในการวางแผนกลยุุทธ์์ และ
กิิจกรรมทางธุุรกิิจให้้มีีความเหมาะสมมากขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ

7. การต่่อต้้านทุุจริิต และคอร์์รััปชััน โดยจะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความโปร่่งใส  และมีีจรรยาบรรณ รวมถึึงการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนด ระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด

โดยสรุุปบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายและแนวทางการสร้้างความผููกพััน
กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ ดัังนี้้�
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผูมีสวนไดเสีย

แนวทางการสรางความผูกพันที�สำคัญ

ลูกคา

• การสำรวจความคิดเห็นลูกคาอยางสม่ำเสมอ
• การจัดการประชุมกลุมยอย และการเยี�ยมเยียนลูกคาอยางสม่ำเสมอ
• การพัฒนาชองทางการสือ� สาร การทำธุรกิจยอยดวยระบบออนไลน
เพือ� ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
• การพัฒนาผลิตภัณฑ

พนักงาน

•
•
•
•

การพัฒนาใหผูบังคับบัญชามีภาวะผูนำ ใสใจดูแลพนักงาน
การสงเสริมการมีสวนรวม และการสื�อสารแบบสองทางในองคกร
พัฒนาสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
สำรวจความคิดเห็นพนักงานเปนประจำ

ชุมชน

•
•
•
•
•

การสำรวจความคิดเห็นชุมชนอยางเปนทางการเปนประจำ
การพัฒนาชองทางสื�อสาร ทั�งที�เปนทางการและไมเปนทางการ
การเปดใหผูนำชุมชน และประชาชนเขาเยี�ยมชมโรงงาน
สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำคัญตางๆ
การจัดตั�งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนคณะกรรมการ
ที�ปรึกษา (Advisory Panel) ดานการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน

ผูจัดหาสินคาและบร�การ

• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผูจัดหาสินคาและบริการ
(Supplier Code of Conduct)
• การประกาศนโยบายการจัดหาอยางยั�งยืน และการนำไปปฏิบัติ
(Sustainable Procurement & Guidelines)
• การจัดประชุมเพื�อการสื�อสารที�ดี และการฝกอบรมพัฒนาดานตางๆ

ตอบสนองทุกความตองการ
เพ�อ่ เปนสวนหนึง� ของ
ความสำเร�จลูกคา

ดูแลพนักงานใหมสี ภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยที�ดีในการทำงาน รวมถึง
ความเปนอยูที�ดี ตลอดจนโอกาสในการ
พัฒนาความกาวหนาในการทำงาน

ดำเนินงานดานความร�บผิดชอบตอชุมชน
ทั�ง CSR-In Process คือ การปองกันหร�อ
ลดผลกระทบ จากการดำเนินงานที�มีตอ
ชุมชนรวมถึงการทำโครงการสนับสนุน
การพัฒนาอยางยัง� ยืนตาง ๆ ของชุมชน หร�อ
ทีเ� ร�ยกวา CSR-After Process อยางตอเนือ� ง

สงเสร�มความรวมมือ และใหการสนับสนุน
ที�ดีตอกัน เพ�่อสรางโอกาสทางธุรกิจ และ
ความเจร�ญกาวหนาเติบโตไปดวยกัน

ผูถือหุน

• การประชุมผูถือหุนประจำป
ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลพรอมไปกับ • การสือ� สาร และการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีสว นรวมในกิจกรรม CSR
หรือดานอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ อยางสม่ำเสมอ
การสรางความเจร�ญกาวหนาอยางยั�งยืน

ใหกับองคกร

ภาคราชการ
และองคกรภายนอก

• ศึกษากฎหมาย และการดำเนินงานทุกดานใหสอดคลองกับขอกำหนดของ
กฎหมาย
• การเขารวมประชุม สัมมนา แลกเปลี�ยนขอคิดเห็นกับทางราชการพรอมกับ
การใหการสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนาตางๆ
• การมีสวนรวมสนับสนุน หรือดำเนินโครงการเพื�อสังคม ประเทศชาติของ
ทางราชการ หรือองคกรภายนอกตางๆ เชน มูลนิธิชัยพัฒนา

สื�อมวลชน

• การสนับสนุนขอมูลขาวสาร ผลการดำเนินงาน และความกาวหนาในโครงการ
สำคัญตางๆ ใหกับสื�อมวลชนอยางสม่ำเสมอ
• การเปดโอกาสใหสื�อมวลชนเขาพบผูบริหาร เยี�ยมชมโรงงาน รวมถึงการทำ
กิจกรรมเพื�อสังคม และสิ่งแวดลอมรวมกันอยูเสมอ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใหความ
รวมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีสว นรวมใหการสนับสนุน
กิจกรรม หร�อโครงการตาง ๆ ทีเ� ปนประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติ

ws

Ne

เพ�อ่ ใหสอ�ื มวลชนตาง ๆ มีความเขาใจทีด� ตี อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการสำคัญตาง ๆ ทำใหสามารถ
สื�อสารไดถูกตอง และเหมาะสมตอไปยัง
ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยทั�วไป

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หุ้้�นยั่่�งยืืน Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2562
จากแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ที่่อ� ยู่่�บนพื้้�นฐานของหลัักการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ  
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีีตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้บริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด  (มหาชน) ได้้รัับการคััดเลืือกจาก
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ให้้เป็็นบริิษััทที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อ
หุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำำ�ปีี 2562 ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์
ระหว่่าง 30,000-100,000 ล้้านบาท โดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ได้้
ทำำ�การประเมิินและวััดผลจากการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน    
ที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� มิิติด้ิ า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม มิิติด้ิ า้ นสัังคม  และมิิติเิ ศรษฐกิิจ 
รวมถึึงบรรษััทภิบิ าล (Environment, Social Governance : ESG)
ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดนโยบาย การตั้้�งเป้้าหมาย และการนำำ�นโยบาย
ไปปฏิิบััติิ เพื่่�อมุ่่�งสร้้างระบบนิิเวศของการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
บริิษัท ปูู
ั นซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม  ตลอดจนพยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยในช่่วง
ปีีที่ผ่�่ า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้มีีการพััฒนาการบริิหารจััดการและส่่งเสริิม
ธรรมาภิิบาล ดัังนี้้�

ผลการประเมิินมาตรฐานการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ระดัับ “ดีีเลิิศ”
เป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อกััน
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้รับั ผลการประเมิินมาตรฐานการกำำ�กับั ดููแล 
กิิจการ ระดัับ ‘ดีีเลิิศ’ ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 4 จากสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน (CAC - Collective Action Coalition against
corruption)
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองให้้เป็็นสมาชิิก “แนวร่่วมปฏิิบััติิในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน” เป็็นระยะเวลา 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18
สิิงหาคม 2560 ถึึงวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563 ในปีี 2562 บริิษััทฯ
ยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการสื่่�อสารและจััดอบรมเกี่่ย� วกัับนโยบาย
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทุุกคน
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่าง
โปร่่งใสและเป็็นไปตามกฎหมาย
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คู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุรุ กิิจ (Code of Business Conduct)
- กุุญแจสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในระดัับภููมิิภาค
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้บัังคัับใช้้คู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ 
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง กัั บ บริิ ษั ั ท ฯ และบริิ ษั ั ทย่ ่ อ ยในประเทศไทย
ศรีีลัังกา เวีียดนาม บัังกลาเทศ และอิินโดนีีเซีีย นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังได้้จััดอบรมคู่่�มืือจรรยาทางธุุรกิิจ  ให้้กัับพนัักงาน
ที่่�เข้้าใหม่่ ในทุุกระดัับ เพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าใจถึึงแนวปฏิิบััติ             ิ
ในการทำำ�ธุุรกิิจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
พนัักงานของบริิษััทฯ จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต 
และสอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล
และเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนความมุ่่�งมั่่�นในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
และการทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรของบริิษััทฯ ด้้วยความโปร่่งใส 
ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต บริิษัทั ฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบาย “No-Gift Policy”
โดยขอความร่่วมมืือจากพนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
ปฏิิเสธการรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด 
และในกรณีที่ี ไ�่ ด้้มีีการรัับของมา พนัักงานจะต้้องรายงานการรัับ
ของในช่่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่่�อแสดงความโปร่่งใส 
ของพนัักงานเอง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่่องทางร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสในระดัับภููมิิภาค (INSEE
Speak Up)

โครงการสนัับสนุุนพััฒนาการของสัังคม และ
ชุุมชนที่่�สำำ�คััญในปีี 2562

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินการให้้บริิการช่่องทางร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแส ที่่�เรีียกว่่า “INSEE Speak Up” ครอบคลุุมใน
ทุุกประเทศที่่�บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ช่่องทาง INSEE
Speak Up ให้้บริิการโดยบุุคคลภายนอกที่่�เป็็นอิิสระ และมีีการ
จััดตั้้�งคณะกรรมการกลั่่�นกรองข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อตรวจสอบ
วิิเคราะห์์ และสอบสวนเรื่่อ� งที่่มีี� การร้้องเรีียนเข้้ามาเพื่่�อปรัับปรุุง
กระบวนการทำำ�งาน การกำำ�กัับดููแล และวััฒนธรรมของบริิษััทฯ
ช่่องทาง INSEE Speak Up ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณค่่าของ
องค์์กรในการ “ทำำ�สิ่่�งถููกต้้อง” และสร้้างวััฒนธรรมการรายงาน
เมื่่�อเห็็นการกระทำำ�ที่่ผิ� ดิ กฎหมายหรืือพฤติิกรรมที่่ย� อมรัับไม่่ได้้
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ 

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด  (มหาชน) มีีความตระหนััก
และใส่่ใจในความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยดำำ�เนิินธุุรกิจิ อยู่่�บนพื้้�นฐานของหลัักธรรมาภิิบาล (Corporate
Governance) เพื่่�อมุ่่�งที่่�จะสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Create Shared
Value) และความผููกพัันที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญทุุกฝ่่าย
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาสัังคม  
ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับชุุมชนโดยรอบหน่่วยผลิิตในพื้้�นที่่�
ต่่างๆ และในทุุกประเทศที่่�บริิษััทฯ ได้้เข้้าไปดำำ�เนิินการ ทั้้�งที่่        �
เป็็นกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในกระบวนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ  (CSR-In Process) รวมถึึงกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อ       
สัังคมที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  (CSR-After
Process) โดยอาศััยความรู้้�  ความชำำ�นาญ และทรััพยากรของ
บริิษััทฯ เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

การควบคุุมกำำ�กัับดููแล
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้มีีการกำำ�หนดบทบาทและความรัับผิิดชอบ
ของการควบคุุมกำำ�กัับดููแล  ในการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องในประเทศไทย และบริิษัทย่
ั อ่ ยในต่่างประเทศ
นอกเหนืื อ ไปจากการจัั ดร ะบบการควบคุุ ม กำำ �กั ั บ ดููแลแล้้ ว 
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�รายงานการตรวจสอบติิดตามผลการปฏิิบััติิตาม
กฏหมายด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งรายงานข้้อมููลจากการเปิิดเผย         
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ประจำำ�ปีีของผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน
และรายงานการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันให้้กัับคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบประจำำ�ไตรมาส
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมด้้านการควบคุุม
กำำ�กัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจในการ 
ปฏิิบััติิงานของพนัักงานให้้เป็็นไปตามแนวทาง นโยบาย และ      
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยหลีีกเลี่่�ยง         
ความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีีการฝ่่าฝืืนกฎหมาย นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังพััฒนา
การสื่่�อสารและสื่่อ� การเรีียนรู้้� ให้้เข้้าถึงึ ง่่ายเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
แก่่พนัักงาน โดยเน้้นการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น�

รางวััลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม CSR-DIW Continuous
Award 2019 จััดโดยกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม มอบให้้โรงงานในกลุ่่�มบริิษัทปูู
ั นซีีเมนต์์นครหลวง
ที่่�จัังหวััดสระบุุรีี ทั้้�งโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ทุุกโรงงาน โรงงาน
ผลิิตอินิ ทรีีมอร์์ต้า้ ร์์ และโรงงานอิินทรีี อีีโคไซเคิิล บริิษัท ส
ั ยามซิิตี้้�
พาวเวอร์์ จำำ�กััด (โรงไฟฟ้้าจากลมร้้อน) ถืือเป็็นเครื่่�องยืืนยัันใน
ความสำำ�เร็็จด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�สำำ�คััญของบริิษััท 
ในกลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง

โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมสัังคมที่่�สำำ�คััญ
โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนในประเทศไทย
โครงการ “โรงเรีียนสีีเขีียว”

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับกองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ในการสร้้างสถานศึึกษาให้้กัับเด็็ก เยาวชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
และมีีความขาดแคลน โดยได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องมา
เป็็นปีีที่่� 10  ซึ่่�งในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ก่่อสร้้างสถานศึึกษา
แห่่งใหม่่ที่่�บ้้านห้้วยปุ้้�ม อำำ�เภอเชีียงคำำ�  จัังหวััดพะเยา โดย  
มุ่่�งหวัังให้้เป็็นสถานศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพแก่่เด็็กในชุุมชน และ
เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ของชุุมชนในการดููแลรัักษาทรััพยากร 
ธรรมชาติิ สิ่่ง� แวดล้้อม โดยโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
อิินทรีีอาสาที่่�บ้้านห้้วยปุ้้�มนี้้� ถืือเป็็นสถานศึึกษาแห่่งที่่� 31
ตลอดระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมาของโครงการฯ มีีเด็็กที่่อ� าศััยอยู่่�ใน
พื้้� น ที่่ � ห่ ่ า งไกลความเจริิ ญ มากกว่่ า 52,000 คน ได้้ รั ั บ
ประโยชน์์จากโครงการนี้้� และเป็็นศููนย์์กลางของการเรีียนรู้้�
ผ่่ า นการมีีส่่ ว นร่่ ว มจากหลากหลายภาคส่่ ว น เช่่ น  จาก
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน รวมไปถึงึ พนัักงานของบริิษัทั ฯ
ในการไปออกค่่าย “อิินทรีีอาสา” เพื่่�อช่่วยสร้้างโรงเรีียน
โครงการ “สวนมิ่่�งมงคล เฉลิิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”

เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว 
รััชกาลที่่� 9 เนื่่�องในวโรกาสเฉลิิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  
84 พรรษา ในปีี 2554 และเพื่่�อสะท้้อนถึงึ ค่่านิิยมองค์์กรของ   
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ใส่่ใจชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ
จึึงได้้จัดสร้
ั า้ งสวนมิ่่�งมงคลฯ ขึ้้�นบนพื้้�นที่่ติ� ดกั
ิ บั ถนนมิิตรภาพ  
อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี  ให้้เป็็นสวนสาธารณะเพื่่�อ   
ประชาชนได้้ ใช้้ออกกำำ�ลัังกายและทำำ�กิิจกรรมสัันทนาการ 
ต่่าง ๆ เป็็นจุุดพัักรถให้้กัับประชาชนที่่�เดิินทาง ช่่วยสร้้าง        
คุุณค่า่ ให้้กับั ชุุมชนท้้องถิ่่�นในการนำำ�สิินค้้า OTOP มาจำำ�หน่่าย
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ตลอดจนเป็็นสวนสาธารณะต้้นแบบด้้าน
ความเป็็นมิิตรกับั สิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นห้้องเรีียนสีีเขีียวขนาดใหญ่่
ที่่�ให้้ความรู้้�  และส่่งเสริิมจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับ
ประชาชน และเยาวชนทั่่�วไป  โดยสวนมิ่่�งมงคลฯ ถืือเป็็น
สวนสาธารณะต้้นแบบที่่�ได้้รัับรางวััล  Thailand Energy
Awards จากกระทรวงพลัังงาน และ ASEAN Energy
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รายงานประจำ�ปี 2562

Awards ในปีี 2558 ระดัับดีีเด่่นด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ประเภทอาคารสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงานอาคาร
ออกแบบ สำำ�หรัับภููมิิอากาศร้้อนชื้้�น (Tropical Building)
โครงการ “อิินทรีีปะการััง สร้้างสรรค์์อย่่างยั่่�งยืืน”

บริิษััท  ฯ ได้้ร่่วมมืือกัับกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่ปีี 2559
ในการดำำ�เนิินโครงการ  “อิินทรีีปะการััง สร้้างสรรค์์อย่่าง
ยั่่�งยืืน” ซึ่่�งเป็็นโครงการเพื่่�อฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ตาม
แนวชายฝั่่ง� ทะเล ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์ขึ้้น� อย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยนำำ�คอนกรีีตผสมเสร็็จที่่�เหลืือจากการนำำ�ไปส่่งให้้ลููกค้้า
มาเทใส่่แบบหล่่อที่่�เตรีียมไว้้เพื่่�อทำำ�เป็็นบ้้านปะการัังเทีียม
ตามแนวคิิด CSR ที่่เ� รีียกว่่า การสร้้างคุุณค่า่ ร่่วม (Creating
Shared Value) เพื่่�อให้้ ได้้ประโยชน์์ทั้้�งด้้านลดการกำำ�จััด   
ของเสีียและเพื่่�ออนุุรักั ษ์์ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
คืืนความสมบููรณ์์ให้้ท้อ้ งทะเลไทย โดยในปีี 2562 ทางบริิษัทั ฯ
ได้้ทำ�ำ การผลิิตปะการัังเทีียมจากเศษคอนกรีีตเหลืือคืืนจาก
ลููกค้้า จำำ�นวน 105 แท่่ง   และมีีแผนงานที่่�จะส่่งมอบให้้           
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งได้้นำ�ำ ไปวางใต้้ท้อ้ งทะเล
บริิเวณเกาะล้้าน จัังหวััดชลบุุรีี  ในช่่วงต้้นปีี 2563 เพื่่�อเป็็น
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของปลาและสััตว์์ทะเลต่่อไป
โครงการ “อิินทรีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ แบ่่งปัันความรู้้�”   ประกอบ
ไปด้้วย 2 กิิจกรรมหลัักๆ คืือ
อิินทรีีห่่วงใย...ปลอดภััยไปด้้วยกััน 
บริิษัทั ฯ ได้้มอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยของบริิษัทั ฯ
เป็็นวิิทยากรไปดำำ�เนิินการอบรม ให้้ความรู้้� และสร้้างความ
ตระหนัักเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งานและชีีวิิต 
ประจำำ�วััน ให้้กัับนัักศึึกษาของวิิทยาลััยเทคนิิคในสัังกััด 
กระทรวงศึึกษาธิิการ  ที่่�จะต้้องฝึึกงานในภาคอุุตสาหกรรม
และภาคธุุรกิิจ  เช่่น การสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตราย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่่วนบุุคคล (PPE) ให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการกู้้�ชีีพด้้วย
วิิธีีปั๊๊ม� หััวใจ (CPR ) การใช้้ถังั ดัับเพลิิง การหนีีไฟ และการขัับขี่่�
ปลอดภััย รวมถึึงการจััดอบรมให้้กัับช่่างฝีีมืือแรงงาน ณ 
สถาบัันพััฒนาฝีีมืือแรงงาน ของกรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน รวมจำำ�นวน 10 แห่่ง โดยปีี 2562 นี้้� เป็็นปีีที่�่
3 ของโครงการ มีีผู้้ผ่� า่ นการอบรมไปแล้้วกว่่า 2,000 คน  
อิินทรีีช่่างก่่อสร้้าง 4.0  
โครงการฝึึกทัักษะฝีีมือื ด้้านงานก่่อสร้้าง การใช้้วัสดุ
ั กุ่ อ่ สร้้าง
ต่่างๆ เช่่น ปููนซีีเมนต์์ อิฐิ มวลเบาอบไอน้ำำ� 
� และวััสดุทด
ุ แทน
ไม้้ ค อนวููด  โดยได้้ รั ั บ ความรู้้ �ทั้้ � ง ภาคทฤษฎีีและปฏิิ บั ั ติ ิ
หลัักสููตรวิิชาชีีพ 18 ชั่่ว� โมง เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะฝีีมือื  สามารถ 
นำำ�ไปต่่อยอดและสร้้างโอกาสในการทำำ�อาชีีพเสริิม เพิ่่�มรายได้้
ให้้ผู้้�มีีรายได้้น้้อย เป็็นการสนองตอบต่่อนโยบายภาครััฐ       
ในการพััฒนาทัักษะฝีีมืือแรงงานด้้านวิิชาชีีพก่่อสร้้างเพื่่�อ   
ยกระดัั บ ฝีี มื ื อ แรงงานรองรัั บ ไทยแลนด์์ 4.0 โดยมีี 
ครููวิิทยาลััยเทคนิิค ช่่างโยธาในสัังกััด อบต. และช่่างก่่อสร้้าง
ทั่่�วไป ที่่�ผ่่านการอบรมในปีีนี้้�แล้้วกว่่า 500 คน
โครงการ “สนัับสนุุนการแข่่งขัันทัักษะวิิชาชีีพช่่างก่่อสร้้าง
ทัักษะงานปููน และงานคอนกรีีต”          

ได้้ เ รีียนรู้้ � ก ารใช้้ ง านไฮดรอลิิ ก ซีีเมนต์์ หรืื อ ปููนอิิ น ทรีี 
เพชรพลััส ซึ่ง�่ เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ใหม่่ก่อ่ นเข้้าสู่่�สนามการแข่่งขััน
อีีกด้้วย
โครงการฉลาดคิิดพิิชิิตขยะ…. Think Waste Wise
เป็็นโครงการที่่� บริิษััท อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด และบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ กรมส่่งเสริิม
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม  เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้แ� ละส่่งเสริิมด้้านการจััดการ
ขยะที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ มีีการนำำ�ขยะกลัับไปใช้้               
ประโยชน์์สููงสุุดและลดปริิมาณขยะให้้น้อ้ ยลงให้้กับั เยาวชน  
โดยในปีี 2562 ได้้เริ่่ม
� ดำำ�เนิินโครงการกัับ 3 โรงเรีียน ได้้แก่่
โรงเรีียนชุุมชนนิิคมทัับกวางสงเคราะห์์ 1 โรงเรีียนนิิคม
ทัั บ กวางสงเคราะห์์ 2 อำำ � เภอแก่่ ง คอย จัั ง หวัั ดสร ะบุุ รีี 
และโรงเรีียนบ้้านเขาตะแบก อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี  
กิิจกรรมหลัักของโครงการครอบคลุุม การให้้ความรู้้�ด้้าน
การบริิหารจััดการขยะ สื่่�อการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งสนัับสนุุน
อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ เช่่น ถัังขยะสีี การจััดตั้้ง� ธนาคารขยะ เป็็นต้้น  
ตลอดจนการนำำ�ตััวแทนครููและนัักเรีียน ไปศึึกษาดููงาน           
โรงเรีียนปลอดขยะที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ 
โครงการหมู่่�บ้้านสีีเขีียว (INSEE Green Village)
เป็็นโครงการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่ทำ� �กั
ำ บั ชุุมชนที่่�
ตั้้�งอยู่่�รอบโรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของบริิษัทั ฯ ที่่จั� งั หวััดสระบุุรีี  
ซึ่่ � ง ดำำ � เนิิ น การมาตั้้� ง แต่่ ปี ี 2554 โดยได้้ มีี การขยายผล              
โครงการภายใต้้บริิบทและความต้้องการของหมู่่�บ้้านที่่      �
แตกต่่ า งกัั น ออกไป กิิ จ กรรมประกอบด้้ ว ย การอบรม
ให้้ ค วามรู้้ �  “สีีเขีียว” การปลููกต้้ น ไม้้ เ พิ่่� ม พื้้� น ที่่ � สีี เขีียว 
การจััดการระบบน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��ใช้้ การคััดแยกขยะและจััดตั้้�ง
ธนาคารขยะของหมู่่�บ้้าน

บริิ ษั ั ท ฯ ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น สำำ �นั ั ก งานคณะกรรมการการ 
อาชีีวศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ อย่่างต่่อเนื่่�องมากว่่า 20 ปีี
ในการจััดการแข่่งขัันทัักษะวิิชาชีีพระดัับอาชีีวะศึึกษา สาขา
ช่่างก่่อสร้้าง ทัักษะงานปููนและงานคอนกรีีต ทั้้�งในระดัับ
ภููมิิภาคและระดัับประเทศ เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาทัักษะ
สร้้างประสบการณ์์การทำำ�งานจริิงให้้กัับนัักศึึกษาวิิทยาลััย
เทคนิิค สาขาช่่างก่่อสร้้างทั่่�วประเทศ ให้้มีีฝีมืี อื ที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
โดยปีี 2562 นี้้� บริิษััทฯ สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานแข่่งขััน
รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ เงิินรางวััล  และของรางวััล 
รวมมููลค่่ากว่่า 800,000 บาท รวมทั้้�งจััดฝึกึ อบรมให้้นักั ศึึกษา

ในปีี 2562 ได้้ขยายผลกิิจกรรมเพิ่่�มเติิมคืือการจััดการขยะ
พลาสติิกเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการรณรงค์์การลดขยะตั้้�งแต่่
ต้้นทางและเน้้นการจััดการขยะแบบครบวงจร กิิจกรรมนี้้�มีี 
ผู้้เ� ข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 35 ครััวเรืือน และจะขยายผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีีต่อ่ ๆ ไป อีีกหนึ่่ง� กิิจกรรมคืือ “เรืือนเพาะชำำ�กล้้าไม้้เพื่่�อ
การฟื้้�นฟููเหมืืองแร่่ ปููนอิินทรีี” ซึ่่�งดำำ�เนิินการเป็็นปีีที่่� 2 โดย
ต้้นกล้้าไม้้ที่่�ผลิิตได้้จะถููกส่่งมอบสู่่�โครงการฟื้้�นฟููเหมืืองแร่่
ของปููนอิินทรีีหลัังสิ้้�นสุุดการทำำ�เหมืือง ถืือเป็็นการสร้้าง
รายได้้ ให้้แก่่ชุุมชนได้้อีีกทางหนึ่่�ง กิิจกรรม “บ้้านน่่าอยู่่� 
คู่่�ผัักปลอดสาร” ได้้ดำ�ำ เนิินการที่่ห� มู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลทัับกวาง เป็็น
การส่่งเสริิมการออกแบบพื้้�นที่่�ใช้้สอยที่่�มีีจำำ�กััดเพื่่�อจััดทำำ� 
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แปลงปลููกผัักสวนครััวปลอดสารพิิษ พร้้อมนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้
มาดััดแปลงตกแต่่งแปลงปลููก นอกจากนี้้� ยัังมีีกิิจกรรม
“ครอบครััวนัักอนุุรัักษ์์” ซึ่่�งดำำ�เนิินการที่่�เป็็นปีีที่่� 2 ที่่�หมู่่�ที่่� 2
และขยายผลไปยัังหมู่่�ที่่� 8 ตำำ�บลทัับกวาง โดยร่่วมมืือกัับ
บริิษัท ส
ั ยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำ�กั
ำ ด 
ั ให้้ความรู้้แ� นะแนวคิิดเรื่่อ� ง
การลดใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในครััวเรืือนจากการปรัับพฤติิกรรม
ในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยจััดการประกวดการลดใช้้ ไฟฟ้้า
โครงการอิินทรีีอาสาพััฒนาโรงเรีียนและศาสนสถาน 
เป็็นโครงการที่่�ถููกออกแบบเพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัั ก งานปููนอิิ น ทรีี  โดยอาศัั ย ความรู้้ �  ความเชี่่ � ย วชาญ
เฉพาะทาง เช่่น ด้้านงานช่่าง งานไฟฟ้้า งานออกแบบโครงสร้้าง
งานสีี  งานปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ เป็็นต้้น เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของโรงเรีียน ชุุมชน หรืือศาสนสถานต่่างๆ
รอบพื้้�นที่่โ� รงงาน ในปีี 2562 นี้้� ปููนอิินทรีี ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ 
อิินทรีีอาสา ปรัับปรุุงโรงเรีียน จำำ�นวน 3 แห่่ง และวััดอีีก           
2 แห่่ง
โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนของกลุ่่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นครหลวงในภููมิิภาค
โครงการ “เด็็กหนึ่่�งคน หนึ่่�งต้้นไม้้” โดยอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา

การเดิินทางสีีเขีียว  เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การสร้้างผู้้�นำำ�ในอนาคตที่่�รัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม
อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกาได้้ขยายโครงการที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ “เด็็กหนึ่่ง� คน
หนึ่่�งต้้นไม้้” ให้้มากยิ่่�งขึ้้�นไปอีีกในปีีนี้้� โดยการร่่วมกัับแผนการ 
โคลััมโบ (Colombo Plan) อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกาจะร่่วมเฉลิิมฉลอง
การเกิิดของเด็็ก ๆ ทุุกคนด้้วยการมอบของขวััญซึ่่�งเป็็นการ 
ตั้้�งชื่่�อต้้นผลไม้้ต่่าง ๆ เป็็นชื่่�อของเด็็ก ๆ โครงการนี้้�มุ่่�งหวัังที่่�       
จะสร้้างแรงบัันดาลใจและจุุดประกายให้้กัับเยาวชนที่่�มีีอายุุ
ระหว่่าง 5-15 ปีี
โครงการของอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกาในแผนงานโคลััมโบปีีนี้้ ถูู
� กขยาย
ออกไปเพื่่�อให้้เข้้าถึึงเยาวชนมากยิ่่�งขึ้้�นในพื้้�นที่่�เขตพุุทธาราม
(Puttalam) และอนุุราธปุุระ (Anuradhapura) โดยร่่วมมืือกัับ
มููลนิิธิทิ ารานา (Tarana Foundation) และกองทุุนเด็็ก ศรีีลัังกา
(Child Fund Sri Lanka) ในการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันเพื่่�อให้้            
เกิิดประโยชน์์กัับนัักเรีียนในพื้้�นที่่� อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกายัังได้้          
ดำำ�เนิินการร่่วมกัับเขตการศึึกษาพุุทธาราม นัักบวชและครููใน
ชุุมชนเพื่่�อดำำ�เนิินการในโครงการนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ ให้้นัักศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับบริิษัทั ฯ ในโครงการ 
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โดยคาดหวัังว่่านัักศึึกษาเหล่่านี้้�จะปฏิิบัติั ติ ามในลัักษณะเดีียวกััน
เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ในอนาคต
โครงการนี้้�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีเยี่่�ยมในการร่่วมมืือกัันของภาครััฐ
และภาคเอกชน (Public Private Partnership - PPP) อย่่างมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อมและคนรุ่่�นหลััง
อย่่างเป็็นรููปธรรม ในปีีนี้้บ� ริิษัทั ฯ ได้้เข้้าถึงึ เด็็กนัักเรีียนประมาณ 
4,660 คน จาก 11 โรงเรีียนในเขตพุุทธาราม และ 1,156 คน
จาก 16 โรงเรีียนในเขตอนุุราธปุุระ ซึ่่�งในปีี 2561 บริิษััทฯ
ได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับเยาวชนกว่่า 706 คน ที่่�มาจากโรงเรีียน
ประถมศึึกษา 10 แห่่ง ในเขตอนุุราธปุุระ
จุุดเด่่นของโครงการ คืือ บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งระบบติิดตามและ
ข้้อมููลทางภููมิิศาสตร์์ (Geographic Information System-GIS)
ซึ่่ง� เป็็นระบบติิดตามที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนจากมููลนิิธิเิ ด็็กศรีีลัังกา
และ ‘ว้้อยซ์์’ (Voice) พัันธมิิตรจากชุุมชนท้้องถิ่่�น ในการติิดตาม
การเจริิญเติิบโตของสวนผลไม้้ด้ว้ ยระบบดิิจิทัิ ลั ผ่่านแอปพลิิเคชััน
กููเกิ้้ล 
� แมพส์์ (Google map) โดยมีีการสนัับสนุุนและประสานงาน
ภายในอย่่างใกล้้ชิิดจากเด็็กนัักเรีียน ผู้้�ปกครอง และคุุณครูู 
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของโรงเรีียนต่่าง ๆ ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการตามลำำ�ดับั
ด้้วยโครงการ “เด็็กหนึ่่�งคน หนึ่่�งต้้นไม้้” นี้้� อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา
ได้้วางแผนที่่�จะนำำ�เสนอไปยัังโรงเรีียนต่่าง ๆ ทั่่�วทั้้�งศรีีลัังกา
ในปีีต่่อ ๆ ไป เนื่่�องด้้วยการเป็็นองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นในการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีอย่่าง
ยั่่�งยืืนในอนาคตให้้กัับคนรุ่่�นหลัังต่่อไป

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการสร้้างชุุมชนสุุขภาพดีีของอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา

กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของ ชิิป มง อิินทรีีซีเี มนต์์ คอร์์ปอเรชั่่น กั
� มั พููชา

บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนชุุมชนต่่าง ๆ ที่่�ด้้อยโอกาส 
ในเขตพุุทธาราม (Puttalam) และ Aruwakkalu โดยมีีเป้้าหมาย
ที่่จ� ะปรัับปรุุงคุุณภาพ ยกระดัับสาธารณสุุขและความเป็็นอยู่่�ของ
ชาวบ้้านหลายร้้อยคนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�เหล่่านี้้� โดยส่่วนหนึ่่�งของ
ความพยายามนี้้� บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีศููนย์์การแพทย์์สองแห่่งสำำ�หรัับ
ให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาด้้านการแพทย์์และจ่่ายยาให้้กับั ชาวบ้้านโดยไม่่คิดิ
ค่่าใช้้จ่า่ ย โดยมีีการให้้บริิการด้้านการแพทย์์สองครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์
แก่่ชุุมชนในเขต  Eluwankulam พุุทธาราม และชุุมชนด้้อย
โอกาสอื่่�น ๆ อีีกสองถึึงสามแห่่งในบริิเวณโดยรอบ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีหน่่วยแพทย์์ออกตรวจเยี่่�ยมปีีละครั้้�งในเขต
พุุทธาราม Aruwakkalu และกอลล์์ เพื่่�อให้้บริิการการตรวจ          
รัักษาและให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการแพทย์์โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายแก่่
ชุุมชนโดยรอบของบริิษัทั ฯ ด้้วย และจากการขอความช่่วยเหลืือ
ของแพทย์์ประจำำ�อิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา Dr. S. Dematapitiya ได้้
มีีแพทย์์เฉพาะทางอีีกหลายท่่านเสนอตััวเข้้าร่่วมเพื่่�อให้้การ        
สนัับสนุุนโครงการนี้้�ที่จั�่ ดั เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีของอิินทรีีซีีเมนต์์ ลัังกา
อีีกด้้วย

บริิษััท ชิิป  มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น เริ่่�มทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมในช่่วงต้้นปีี 2560 เพีียงไม่่กี่เ�่ ดืือนหลัังจากเริ่่ม� การก่่อสร้้าง
โรงงาน และเป็็นเวลาหนึ่่ง� ปีีก่อ่ นที่่จ� ะมีีการเปิิดโรงงานอย่่างเป็็น
ทางการในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีี 2561 กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่บ� ริิษัทั ฯ
นำำ�มาดำำ�เนิินการจะอยู่่�บนรากฐานของความต้้องการด้้านต่่าง ๆ
ของชุุมชน ผ่่านการประเมิินความต้้องการทั้้�งภายนอกและ
ภายในชุุมชน บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการในลัักษณะนี้้�เพื่่�อให้้เกิิด          
ความมั่่� น ใจว่่ า กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คมของบริิ ษั ั ท ฯ จะสามารถ   
ตอบสนองความต้้องการของชุุมชนต่่าง ๆ ได้้อย่่างแท้้จริิง

ผลงานที่่เ� กิิดขึ้้น� : ชาวบ้้านกว่่าร้้อยคนได้้รับั บริิการทางการแพทย์์
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ทุุกสััปดาห์์ภายใต้้โครงการนี้้�

บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะให้้การบริิหารจััดการและการใช้้ทรัพั ยากร 
ธรรมชาติิของกััมพููชาเป็็นไปอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
ตลอดจนมีีการใช้้ทรัพ
ั ยากรบุุคคลที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญซึ่่ง� มีีอย่่าง
มากมายในองค์์ ก รเพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ ถึ ึ ง เป้้ า หมายนี้้� นอกจากนี้้�
บริิษัทั ฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะหาแนวทางต่่าง ๆ ที่่มีี
� นวััตกรรมในการ 
ช่่วยลดผลกระทบจากการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ด้้วยโครงการอนุุรัักษ์์น้ำำ��  (net water positive) และทำำ�ให้้ ได้้
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของประชาชนโดยไม่่ให้้คนรุ่่�นหลัังได้้รับั ผลกระทบโครงการและ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมหลัักของบริิษััทฯ จะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการศึึกษา
การใช้้ ถ นนอย่่ า งปลอดภัั ย  สิ่่� ง แวดล้้ อ ม สาธารณสุุ ข และ
การพัั ฒ นาด้้ า นสาธารณููปโภคต่่ า ง ๆ ของชุุ ม ชน ซึ่่ � ง เป็็ น                  
แนวทางเดีียวกัันกัับเป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ
สุุดท้้ายนี้้� ชิิป  มง อิินทรีีซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น มีีความมุ่่�งมั่่�น         
อย่่างมากที่่จ� ะพััฒนาธุุรกิจิ และการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ด้้วยการ
สร้้ า งความสมดุุ ลร ะหว่่ า งปัั จ จัั ย ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ สั ั ง คม
และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่ต้� อ้ งพึ่่ง� พาซึ่่ง� กัันและกัันในมิิติขิ องการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน และด้้วยสิ่่�งเหล่่านี้้� จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล 
ชนะเลิิศในการ ประกวดด้้านกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของ Eurocham
ในเดืือนมิิถุุนายน 2562
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แผนงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(SD Roadmap)
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดแผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยกำำ�หนด 
เป้้าหมายระยะยาว และแผนงานสำำ�คัญ
ั ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนทั้้�งหมด 
6 หััวข้อ้  ตั้้�งแต่่ปีี 2552 เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
และเพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณค่่าร่่วมด้้านเศรษฐกิิจ  สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมให้้
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายมากขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยในช่่วงที่่�ผ่่านมาแผนงานโดยรวมมีีความก้้าวหน้้าไปในทิิศทางที่่�
น่่าพอใจ สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดได้้ ในบางหััวข้้อ และในบาง
หััวข้้อมีีผลงานต่ำำ��กว่่าแผนงานที่่�กำำ�หนดอัันเนื่่�องมาจากปััจจััยภายนอก
ที่่มีี
� ความท้้าทายมากขึ้้�น และยากต่่อการควบคุุม  อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ
ยัังคงมีีความใส่่ใจ  และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป  เพื่่�อ
ให้้แผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของเรามีีความก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ต่่อไปในอนาคต 

			 การลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอน
			 ไดออกไซด์์สู่่�อากาศ

			 การส่่งเสริิมจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์
			สิ่่�งแวดล้้อมให้้กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

			 การมีีส่ว่ นร่่วม
			 และการพััฒนาชุุมชน

ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ มีีอััตราการ
ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เท่่ากัับ
693 กิิโลกรััมต่่อตัันซีีเมนต์์  ซึ่ง�่ ดีีขึ้้�นกว่่าปีี
2561 เล็็กน้้อย โดยปััจจััยขัับเคลื่่�อนสำำ�คัญ
ั
ยัังคงมาจากการมุ่่�งเน้้นการใช้้เชื้้�อเพลิิง
ทดแทนทดแทน (Alternative Fuels)     
ให้้มากขึ้้น�  จากโครงการรื้้�อร่่อนขยะพลาสติิก
จากหลุุมฝัังกลบขยะชุุมชน (RDF Project)
มาใช้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ทดแทน ซึ่่ � ง มีีความ
ก้้าวหน้้าเป็็นอย่่างดีี  และปััจจััยขัับเคลื่่�อน
ที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งมาจากนวััตกรรม
การผลิิตปููนซีีเมนต์์ที่เ�่ ป็็นมิิตรกับั สิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่เ� รีียกว่่า ปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิก (Hydraulic
Cement) ซึ่่�งมีีอััตราส่่วนผสมของปููนเม็็ด 
(percent Clinker Factor) ที่่�ลดลง ทำำ�ให้้
มีีความเป็็นมิิตรกับั สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้น� และ
มีีคุุณสมบััติกิ ารใช้้งานที่่ดีีขึ้้
� น�  ซึ่่ง� ได้้รับั การ  
ตอบรัับจากลููกค้้าทุุกภาคส่่วนเป็็นอย่่างดีี
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

แนวคิิด “โลกน่่าอยู่่� คู่่�หััวใจสีีเขีียว” (Green
Heart) ได้้ถููกกำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อใช้้รณรงค์์       
เสริิมสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมให้้กับั
พนัั ก งาน ลููกค้้ า  คู่่�ค้้ า  ตลอดจนชุุ ม ชน
มาตั้้� ง แต่่ ปี ี 2552 ซึ่่ � ง มีีการดำำ � เนิิ น งาน
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ได้้รับั การยอมรัับ
ว่่ า เป็็ น  ผู้้ �ผลิ ิ ตปูู นซีีเมนต์์ ร ายแรกของ           
ประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 5 “เครืือข่่าย
สีีเขีียว” (Green Industry Level 5- Green
Network) สำำ�หรัับทุุกโรงงานผลิิตในปีี
2557 และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้
ได้้รัับการต่่ออายุุมาตรฐานอุุตสาหกรรม
ระดัับ 5 ในปีี 2561 ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้มีี 
โอกาสแบ่่งปัันความรู้้� ประสบการณ์์ ให้้กัับ
หน่่วยงานต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก ทั้้�งภาครััฐ  
ภาคเอกชน ที่่ม
� าเยี่่ย� มชม ดููงานตลอดช่่วง
เวลาที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน

บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยผลิิตของทุุก
บริิษัทั ฯ ในกลุ่่�มบริิษัทปูู
ั นซีีเมนต์์นครหลวง
ประเทศไทย ต้้องมีีการจััดทำำ�แผนงานการ
สร้้างความผููกพัันกัับชุุมชน เป็็นประจำำ�ปีี
ทุุกปีี  โดยครอบคลุุมทั้้�ง CSR-In Process
กัับ CSR-After Process รวมถึึงให้้มีีการ 
สื่่�อสารที่่ดีีกั
� บั ชุุมชน การเปิิดกว้้างส่่งเสริิม
ให้้ชุมุ ชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดโครงการ 
และการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อการพััฒนา
ชุุมชนต่่าง ๆ  

โดยสรุุปรวม ผลงานการลดการปลดปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สู่่�อากาศ ตั้้�งแต่่
ปีีฐาน 2550 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ สามารถ 
ลดได้้แล้้ว 57 กิิโลกรััมต่่อตัันซีีเมนต์์ หรืือ
ลดลงแล้้วร้้อยละ 7.5 ซึ่่�งถึึงแม้้ว่่าจะยััง        
ห่่างจากเป้้าหมายที่่ต้� อ้ งการให้้ลดลงร้้อยละ
20 ภายในปีี 2563 ก็็ตาม โดยบริิษััทฯ
ยัังคงมีีความมุ่่�งมั่่�น ใส่่ ใจที่่�จะดำำ�เนิินงาน
เรื่่�องนี้้�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป  ด้้วยการคิิดริิเริ่่�ม
โครงการต่่าง ๆ  ตลอดจนการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้�แนวทางการดำำ�เนิินการเรื่่�องนี้้�กัับ
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับสากล 
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ในปีี 2562 ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิกเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�
สำำ�คััญ ชื่่�อว่่า B-DNA (Bio-Diversity
Network Alliance) ซึ่่ง� ได้้รับั การสนัับสนุุน
การจัั ดตั้้ � งโดย IUCN (International
Union for Conservation of Nature) และ
หน่่วยงานสำำ�คั ัญภาครััฐที่่�ดููแลงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนบริิษััทเอกชนชั้้�นนำำ� 
ต่่าง ๆ เพื่่�อจะเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกััน
ทุุกฝ่่ายให้้มีีความเข้้มเข็็ง เพื่่�อส่่งเสริิมการ
อนุุ รั ั ก ษ์์ ธรร มชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มของ
ประเทศไทย ตลอดจนสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs ขององค์์การสหประชาชาติิ

โดยในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้จััดให้้
มีีการประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารให้้ กั ั บ กลุ่่�ม       
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบงานด้้าน      
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนสััมพัันธ์์
ทั้้�งหมด เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ 
และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ตลอดจน       
เยี่่ � ย มชมดููงานชุุ ม ชนตัั ว อย่่ า งที่่ � มีี ความ          
เข้้มแข็็งและประสบความสำำ�เร็็จด้้านการ 
พััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนั้้�น โรงงานผลิิตปููนซีีเมนต์์ของ
บริิษััทฯ ที่่�จัังหวััดสระบุุรีี ยัังได้้รัับรางวััล 
CSR-DIW Continuous Awards ประจำำ�ปีี
2562 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
ซึ่่�งถืือเป็็นตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จสำำ�คััญอย่่าง
หนึ่่ง� ของงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และการสร้้างความผููกพัันกัับชุุมชนของ
บริิษััทฯ

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

			 การลดของเสีียจากการผลิิต
			 ที่่�ไปฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์

			 การพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
			 ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของปััญหา
ขยะและของเสีีย ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบสำำ�คัญ
ั
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขอนามััยของผู้้�คน

กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง มีีความ  
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�
เป็็นมิิตรกับั สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า และ
โดยได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการลดของ สัังคม ภายใต้้ระบบการรัับรองฉลากหััวใจ
เสีียจากการผลิิตไปฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์ สีีเขีียว (Green Heart Label) ตามมาตรฐาน
และขัับเคลื่่�อนด้้วยแนวคิิด  3Rs ได้้แ ก่่   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14021
Reduce Reuse Recycle  โดยโรงงานผลิิต 
ปููนซีีเมนต์์ โรงงานคอนวููด และโรงเตรีียม โดยในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้มีีการพััฒนา
เชื้้�อ เพลิิงทดแทนของบริิ ษัั ท ฯ สามารถ  และแนะนำำ�ปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิกออกสู่่�ตลาด  
บรรลุุเป้้าหมายนี้้�แล้้วตั้้�งแต่่ปีี 2554 ซึ่่�ง          ซึ่่�งปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิกนี้้�มีีอััตราส่่วนของ
ปััจจุุบัันความท้้าทายอยู่่�ที่่�ธุุรกิิจคอนกรีีต  ปููนเม็็ดน้้อยกว่่าปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
ผสมเสร็็จ ซึ่ง�่ เศษของเสีียที่่เ� กิิดขึ้้น� ส่่วนใหญ่่ ช่่ ว ยลดการใช้้ ทรั ั พ ยากรธรรมชาติิ  ลด 
มาจากคอนกรีีตที่่ลูู� กค้้าสั่่ง� ซื้อ�้ เกิินกว่่าความ การใช้้พลัังงานในกระบวนการผลิิต  ส่ง่ ผล
ต้้องการแล้้วเหลืือคืืนกลัับมาให้้บริิษััทฯ ให้้ช่ว่ ยลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต้้องบริิหารจััดการ โดยนอกเหนืือจากการ ได้้อีีกด้้วย โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการตอบรัับ
จััดการตามแนวคิิด 3Rs และการขอความ เป็็ น อย่่ า งดีีจากลููกค้้ า ทุุ ก ภาคส่่ ว นทั้้� ง
ร่่วมมืือจากลููกค้้าแล้้วนั้้�น บริิษััทฯ ได้้มีี         ภาคเอกชนและภาคราชการ และมีีสััดส่ว่ น
การติิดตั้้�งเครื่่�องรีีไซเคิิลคอนกรีีตให้้กัับ ยอดขายที่่�สููงขึ้้�นอย่่างมากในช่่วงปีี 2562
หน่่วยผลิิตที่่�มีีปริิมาณการผลิิตสููงในเขต  ที่่�ผ่่านมา   บริิษััทฯ ได้้ผลัักดัันการขาย
กรุุงเทพและภาคตะวัันออก รวมทั้้�งหมด  ปููนซีีเมนต์์ชนิิดถุุง ภายใต้้แบรนด์์ อิินทรีี 
14 หน่่วยผลิิต ซึ่่�งสามารถช่่วยลดการ          เพชรพลััส ซึ่่�งเป็็นปููนซีีเมนต์์ ไฮดรอลิิก         
ปริิมาณของเสีียที่่�จะนำำ�ไปฝัังกลบได้้มาก ทั่่�วประเทศและทดแทนการจััดจำำ�หน่่าย
และยัังเป็็นการใช้้ทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิอย่่าง ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ เพื่่�อเป็็นการเน้้นย้ำำ� 
�
รู้้�คุุณค่่ามากขึ้้�น เช่่น การนำำ�หิินและทราย ถึงึ ความมุ่่�งมั่่น� ในการพััฒนาตลาดปููนซีีเมนต์์
กลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบได้้ ใหม่่อีีกด้้วย
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
โดยภาพรวมผลงานของการบริิหารจััดการ
ของเสีียของอิินทรีีคอนกรีีต  ตั้้�งแต่่ปีเี ริ่่ม� ต้้น
2552 ถึึงปีี 2562 ที่่�ผ่่านมานั้้�น   บริิษััทฯ   
สามารถลดปริิมาณของเสีียคอนกรีีตได้้แล้้ว 
ร้้อยละ 62.2 หรืือ ลดลงจากร้้อยละ 2.89
ของปีีฐาน 2552 เหลืือเพีียงร้้อยละ 1.09  
ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา  

นอกจากปููนซีีเมนต์์ ช นิิ ด บรรจุุ ถุ ุ ง แล้้ ว 
บริิษัทั ฯ ยัังได้้พัฒ
ั นาและจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ปููนอิินทรีีเพชร Quick Cast  ซึ่่ง� เป็็นปููนซีีเมนต์์
ไฮดรอลิิกแบบผงเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กับั ลููกค้้า
ที่่�ผลิิตชิ้้�นส่่วนตอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป  โดยมีี        
จุุดเด่่นเรื่่อ� งการช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพและ
คุุณภาพของชิ้้�นงานได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น ซึ่่ง� ได้้รับั ผล 
ตอบรัับจากตลาดเป็็นอย่่างดีี
โดยในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมานั้้�น บริิษััทฯ มีี         
ยอดขายรวมทั้้�งหมดจากผลิิตภััณฑ์์หััวใจ
สีีเขีียวคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 48
จากรายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในประเทศไทย
ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุเป้้าหมาย  
สััดส่ว่ นยอดขายของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ 
ที่่เ� ป็็นมิิตรกับั สิ่่ง� แวดล้้อมภายใต้้ฉลากหััวใจ
สีีเขีียว (Green Heart Label) ที่่ร้� อ้ ยละ 40
ก่่อนถึึงปีีเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด 2563

			 การจััดการและการอนุุรัักษ์์
			ทรััพยากรน้ำำ��
ทรััพยากรน้ำำ�� ถืือเป็็นทรััพยากรที่่�บริิษััทฯ
ตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์
และใช้้อย่่างรู้้�คุุณค่่า โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ
สามารถลดอััตราการใช้้น้ำำ��ต่่อการผลิิตได้้
แล้้วถึงึ ร้้อยละ 20  คืือ จาก 276 ลิิตรต่อ่ ตััน
ซีีเมนต์์ ในปีีฐาน 2555  ลดลงเหลืือน้้อยกว่่า
220 ลิิตรต่่อตัันซีีเมนต์์ ได้้แล้้วในปีี 2561
ที่่ผ่� า่ นมา  ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ จะพยายามรัักษาอััตรา
การใช้้น้ำำ��ในระดัับนี้้�ไว้้ต่่อไปในอนาคต
โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายใหม่่ของ
การอนุุรัักษ์์น้ำำ��  เป็็นการมุ่่�งเน้้นการใช้้น้ำำ�� 
ผิิวดิิน (surface water) มากขึ้้�น โดยมีี 
เป้้าหมายให้้ ได้้มากกว่่า ร้้อยละ 50 ของ
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมดภายในปีี 2566
เมื่่�อเทีียบกัับอััตราการใช้้น้ำ�ผิ
�ำ วดิ
ิ นิ ของปีีฐาน
2561 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 25
ซึ่่�งในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ มีีอััตรา  
การใช้้น้ำ�ผิ
�ำ วดิ
ิ นิ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 29 หรืือ
มีีการนำำ �น้ำ ำ � �ผิ ิ วดิ ิ น มาใช้้ ไ ด้้ เ พิ่่� ม มากขึ้้� น
323,607 ลููกบาศก์์เมตร 

จากการที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้มีีการขยายกิิจการ
จากประเทศไทยไปสู่่�ระดัับภููมิิภาคใน
ช่่วงที่่�ผ่่านมานั้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทฯ กำำ�ลััง       
ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�
บริิษััทฯ ควรมุ่่�งเน้้น พร้้อมกัับกำำ�หนด 
เป้้าหมายในระยะยาว สำำ�หรัับทั้้�งกลุ่่�ม
บริิ ษั ั ทปูู นซีีเมนต์์ น ครหลวงขึ้้� น ใหม่่        
ซึ่่ � ง คาดว่่ า จะได้้ รั ั บ การพิิ จ ารณาและ  
ประกาศใช้้อย่่างเป็็นทางการภายในปีี
2563 นี้้� เพื่่�อเพิ่่�มพููนคุุณค่า่ ให้้กับั สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนตอบสนอง
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียสำำ�คัญ
ั
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป    

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

การพััฒนามาตรฐานการจััดการด้้านความยั่่�งยืืนสู่่�ระดัับสากล

(ภาพถ่่ายจากงานประชุุม Global Cement and Concrete Association (GCCA) ประจำำ�ปีี 2562
ซึ่่�งบริิษััทเป็็นสมาชิิก และสนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมของ GCCA)

บริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในการบริิหาร          
จััดการด้้านความยั่่�งยืืนให้้มีีมาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ      
สากลจากการที่่�บริิษััทฯ ได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของ WBCSD-CSI
(World Business Council for Sustainable Development
-Cement Sustainability Initiative) ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2558
นั้้�น ได้้ช่่วยทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้เรีียนรู้้�และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน CSI  ซึ่่ง� เป็็นที่่�
ยอมรัับในระดัับสากล เช่่น การลดผลกระทบด้้านการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การจััดการเชื้้�อเพลิิงและวััตถุุดิิบ การจััดการ  
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การจััดการน้ำำ� 
�
การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ และด้้านการรายงาน
การเปิิดเผยข้้อมููลผลงานด้้านความยั่่ง� ยืืนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เป็็นต้้น รวมถึงึ
การได้้รัับการตรวจสอบและประเมิินจากผู้้�เชี่่�ยวชาญของ CSI
ในปีี 2561 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษัทั ฯ โดยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์เฉลี่่ย� และสููงกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับ
บริิษััทสมาชิิก CSI อื่่�น ๆ

มีีชื่่�อย่่อว่่า GCCA โดยมุ่่�งหวัังที่่จ� ะเป็็นตััวแทนของอุุตสาหกรรมนี้้�
เพื่่�อสื่่�อสารในระดัับโลก และทำำ�ให้้เห็็นว่่าธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์และ
คอนกรีีตเป็็นธุุรกิจิ ที่่ดำ� �ำ เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบ พร้้อมไปกัับ
การส่่งเสริิมพััฒนามาตรฐานการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน   โดยเฉพาะเรื่่�องการมุ่่�งเน้้นการลดการปลดปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก  ตลอดจนการส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อ
สร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้สมัคั รเข้้าเป็็นสมาชิิกของ GCCA ตั้้�งแต่่ปีี 2561 และได้้เข้้าร่่วม
การประชุุม และการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ ได้้ตามมาตรฐานที่่�
GCCA กำำ�หนดซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล   

ทั้้�งนี้้� CSI ได้้มีีการปิิดตััวลงในสิ้้�นปีี 2561 ที่่�ผ่่านมา ด้้วยความ
เห็็นชอบของสมาชิิกซึ่่ง� เป็็นบริิษัทผู้
ั �ผลิ
้ ตปูู
ิ นซีีเมนต์์และคอนกรีีต 
ชั้้�นนำำ�ของโลก โดยได้้มีีการก่่อตั้้�งองค์์กรความร่่วมมืือในระดัับ
สากลของอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์และคอนกรีีตขึ้้�นใหม่่ชื่่�อว่่า
“Global Cement and Concrete Association” หรืื อ
ส�ำหรับรายละเอียดของข้อมูล  ตัวชี้วัดส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SD Data) ในด้านเศรษฐกิจ (Economic                      
Performance Index) ด้านสังคม (Social Performance Index) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance
Index) ต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com

118

รายงานประจำ�ปี 2562

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้้อมููลทั่่�วไป
1) ชื่่อ� สถานที่่ตั้� ง�้ สำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ เลขทะเบียี นบริิษััท โทรศัพ
ั ท์์ โทรสาร เว็็บไซต์์ จำ�ำ นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่จำ� �ำ หน่่ายได้้แล้้ว 
ทั้้ง� หมดของบริิษััท 

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อย่่อ

SCCC

ทะเบีียนเลขที่่�

0107536001346 (เลขทะเบีียนเดิิม บมจ. 208)

ประเภทธุุรกิิจ

อุุตสาหกรรมผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์

สำำ�นัักงานใหญ่่

อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 3, 10-12 เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

โรงงาน

โรงงาน 1 และโรงงาน 3 เลขที่่� 99 หมู่่�ที่่� 9 ถนนมิิตรภาพ กิิโลเมตรที่่� 129
ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
โรงงาน 2 เลขที่่� 219 หมู่่�ที่่� 5 ถนนมิิตรภาพ กิิโลเมตรที่่� 131
ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
โรงงานมอร์์ตาร์์ เลขที่่� 41/2 หมู่่�ที่่� 5 ถนนมิิตรภาพ กิิโลเมตรที่่� 129  
ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย
โรงเตรีียมเชื้้�อเพลิิงผสม (AFR Platform) เลขที่่� 301 หมู่่�ที่่� 5 ถนนมิิตรภาพ
กิิโลเมตรที่่� 133 ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18260 ประเทศไทย

โทรศััพท์์

+ 66 2 797 7000

โทรสาร

+ 66 2 797 7001 - 2

เว็็บไซต์์

http://www.siamcitycement.com

จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่าย
ได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท

หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 298,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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2) ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ โทรศััพท์์ โทรสาร จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลที่่�
บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลนั้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยตรง
(ร้อยละ)

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7555
โทรสาร    + 66 2 797 7005

คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย

2,500

25.00

100.00

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7000
โทรสาร    + 66 2 797 7001-2

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มวลเบา

500

5.00

100.00

วัสดุก่อสร้าง

300

3.00

100.00

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7000
โทรสาร    + 66 2 797 7001-2

กำ�จัดกากอุตสาหกรรม
และจำ�หน่ายเชื้อเพลิง
และวัสดุทดแทนและ
บริการทำ�ความสะอาด
สำ�หรับอุตสาหกรรม

400

4.00

100.00

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 – 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7000
โทรสาร    + 66 2 797 7001-2

ผลิตไฟฟ้าจาก
ลมร้อนทิ้ง

2,000

20.00

100.00

ชื่อและข้อมูลบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัท

บริษัท คอนวูด จำ�กัด
Crystal Design Center
อาคารL1 (แอลหนึ่ง) ห้องเลขที่ 111 ชั้นที่ 1
เลขที่ 1448/14 ซอยลาดพรา้ ว 87 (จนั ทราสุข)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7444  
โทรสาร    + 66 2  797 7004
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ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยตรง
(ร้อยละ)

ให้บริการด้านเทคนิค
การจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูล

700

7.00

100.00

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำ�กัด
48/1หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 21
ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี 18240 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 36 218 000
โทรสาร    + 66 36 335 015

ผลิตปูนซีเมนต์

701

7.01

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7000
โทรสาร    + 66 2 797 7001-2

นำ�เข้าและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

10

1.00

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำ�กัด
Tower 52 (9th Floor), Road-11, Block-C
Banani Model Town, Dhaka-1213,
Bangladesh
โทรศัพท์   + 88 09609 011 200
โทรสาร    + 88 02 9891981

ผลิตปูนซีเมนต์

2,800
ล้านตากา

48.74

100.00

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำ�กัด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03
Sri Lanka
โทรศัพท์   + 94 11 7 800800
โทรสาร    + 94 11 2 555433

ผลิตปูนซีเมนต์

1,663 ล้าน
ศรีลังการูปี

165.80

98.95

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด
Etown Central - 11 Doan Van Bo, Ward
12, District 4, Ho Chi Minh City,
Vietnam
โทรศัพท์   + 84 28 73 017 018
โทรสาร    + 84 28 73 036 038

ผลิตปูนซีเมนต์

3,030.4
พันล้านดอง

ไม่ได้แบ่งเป็นหุ้น

65.00

ถ่านหิน

525

525.00

44.99

ชื่อและข้อมูลบริษัท
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 32 เลขที่ 1010
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 797 7000

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 253 8080
โทรสาร    + 66 2 253 5014,
               + 66 2 253 6822

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย
(ล้านหุ้น)

เอทานอล

1,000

1,000.00

4.72

ซีเมนต์

150 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

0.08

40.00

วัสดุก่อสร้าง

78.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

78.30

100.00

บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา (ไพรเวท) จำ�กัด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03
Sri Lanka
โทรศัพท์   + 94 11 7 800800
โทรสาร    + 94 11 2 555433

บริการกำ�จัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม

1,460 ล้าน
ศรีลังการูปี

146.01

100.00

บริษทั มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำ�กัด
413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03
Sri Lanka
โทรศัพท์   + 94 11 7 800800
โทรสาร    + 94 11 2 555433

จำ�หน่ายปูนซีเมนต์

48 ล้าน
ศรีลังการูปี

4.80

90.00

812.1
พันล้านดอง

812.10

100.00

ชื่อและข้อมูลบริษัท
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์   + 66 2 627 3890-94 ,
               + 66 2 255 4380-84
โทรสาร    + 66 2 627 3889
บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรชั่น
ANINA Building, No. 240, Street 271,
Sangkat Boeung Tumpun,
Khan Mean chey, Phnom Penh,
Cambodia
โทรศัพท์   + 855 23 216 380
โทรสาร    + 855 23 215 497

สัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยตรง
(ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จำ�กัด
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
North Tower, Menara Jamsostek 14th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
South Jakarta 12710
Indonesia
โทรศัพท์   + 62 21 5296 2146
โทรสาร    + 62 21 5296 2147

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำ�กัด

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำ�กัด
บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จำ�กัด
Ong Keo Industrial zone, Phuoc Khanh,
Nhon Trach, Dong Nai province, Vietnam
โทรศัพท์   + 84 3570 017

122

รายงานประจำ�ปี 2562

ผลิตปูนซีเมนต์

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

3) ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�ง โทรศััพท์์ โทรสารของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น ๆ

นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศััพท์์
+66 2 009 9000
โทรสาร
+66 2 009 9991
Call Center +66 2 009 9999

นายทะเบีียนหุ้้�นกู้้�

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศััพท์์
+ 66 2 296 4494
โทรสาร
+ 66 2 683 1389

	ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิิน แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900
โทรศััพท์์
+ 66 2 230 5449
โทรสาร
+ 66 2 266 9779
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
โทรศััพท์์
+ 66 2 296 4494
โทรสาร
+ 66 2 683 1389
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
333 ถนนสีีลม บางรััก
กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500
โทรศััพท์์
+ 66 2 231 4333
โทรสาร
+ 66 2 231 4742

ผู้้�สอบบััญชีี
		
		

นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 5906
นายวิิชาติิ โลเกศกระวีี
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4451
นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ใบอนุุญาตเลขที่่� 4799
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด (ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศััพท์์
+ 66 2 264 9090
โทรสาร
+ 66 2 264 0789 - 90

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
1. 	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
(1) บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 2,980,000,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 2,980,000,000 บาท เป็็นหุ้้�นสามััญ 298,000,000 หุ้้�น มููลค่่า
หุ้้�นละ 10 บาท จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(2) หุ้้�นประเภทอื่่�นที่่�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามััญ 
-ไม่่มีี-

2. 	ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ณ วัันที่่� 14 สิิงหาคม 25621 มีีดัังนี้้�

เลขที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ2

106,612,288

35.78

1.

บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด3

2.

JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3

76,107,368

25.54

3.

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด3

28,091,034

9.43

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด4

5,262,123

1.77

5.

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2,920,399

0.98

6.

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

2,920,399

0.98

7.

นางศศิธร รัตนรักษ์

2,734,639

0.92

8.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

2,623,224

0.88

9.

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

2,558,845

0.86

10.

RBC INVESTOP SERVICES TRUST

2,449,269

0.82

11.

BBHISL NOMINEES LIMITED

1,991,373

0.67

12.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

1,834,297

0.62

13.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

1,745,295

0.59

14.

STATE STREET EUROPE LIMITED

1,570,930

0.53

15.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท

1,530,231

0.51

16.

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

1,502,700

0.50

17.

น.ส.สุดธิดา รัตนรักษ์

1,500,000

0.50
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(2) สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

กลุ่่�มรััตนรัักษ์์
จำำ�นวน 138,089,419 หุ้้�น

กลุ่่�มจาร์์ดีีน
จำำ�นวน 76,107,368 หุ้้�น

ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น
จำำ�นวน 83,803,213 หุ้้�น

รวม
จำำ�นวน 298,000,000 หุ้้�น

46.34%

25.54%

28.12%

100%

หมายเหตุุ

1. บริิษััทกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผลระหว่่างกาลใน วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2562 และรวบรวมรายชื่่�อโดยวิิธีีปิิดสมุุดทะเบีียนพัักการโอนหุ้้�น ในวัันที่่� 15
สิิงหาคม 2562 และในระหว่่างปีีผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันได้้จาก www.siamcitycement.com หััวข้้อข้้อมููลนัักลงทุุน
2. การคำำ�นวณสััดส่่วนของการถืือหุ้้�นโดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ดัังกล่่าวคำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 298,000,000 หุ้้�นมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ต่่อหุ้้�น 10 บาท 
โดยมีีข้้อจำำ�กััดการถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าว (Foreign Limit) ร้้อยละ 49 ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2562 มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบุุคคลต่่างด้้าวคิิดเป็็นร้้อยละ 31.49
3. ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤติิการณ์์มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบาย การจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
4. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทางทะเบีียนและตามกฎหมาย ซึ่่�งถืือใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (Non-Voting Depository
Receipt - NDVR) จึึงไม่่มีีสิทธิ
ิ อิ อกเสีียงในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้ง� นี้้�เว้้นแต่่เป็็นกรณีีที่่เ� รีียกประชุุมเพื่่อ� พิิจารณาการเพิิกถอนหลัักทรััพย์์ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบียี น
ในตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อมููลนัักลงทุุนใน บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด สามารถ ดููได้้ที่่�เว็็บไซต์์  www.set.or.th

3. 	การออกหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
หลัักทรััพย์์ประเภทหนี้้�:
ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

อายุของหุ้นกู้

7 ปี

8 ปี

10 ปี

3 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

2 พันล้านบาท

1 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

2 ล้านหน่วย

1 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

14 มิถุนายน 2556

29 เมษายน 2559

29 เมษายน 2559

9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

14 มิถุนายน 2563

29 เมษายน 2567

29 เมษายน 2569

9 พฤษภาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.30 ต่อปี

ร้อยละ 2.46 ต่อปี

ร้อยละ 2.70 ต่อปี

ร้อยละ 2.49 ต่อปี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

A

A

A

A
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ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน

อายุของหุ้นกู้

7 ปี

10 ปี

12 ปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2.5 พันล้านบาท

5 พันล้านบาท

4.5 พันล้านบาท

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

2.5 ล้านหน่วย

5 ล้านหน่วย

4.5 ล้านหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้

9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

9 พฤษภาคม 2567

9 พฤษภาคม 2570

9 พฤษภาคม 2572

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.65 ต่อปี

ร้อยละ 4.08 ต่อปี

ร้อยละ 4.26 ต่อปี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

A

A

A

หลัักทรััพย์์ประเภททุุน:

		

หุ้้�นจดทะเบีียน
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วและถืืออยู่่�โดยผู้้�ถืือหุ้้�น

หลัักทรััพย์์อนุุพัันธ์์:
ไม่่มีี
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หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น
หุ้้�นสามััญ 298 ล้้านหุ้้�น

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

4. นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
“บริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินปัันผลอย่่างน้้อยในอััตราร้้อยละ 60
ของกำำ�ไรสุุทธิขิ องงบการเงิินรวม แต่่ในกรณีีที่่มีี
� สถานะทาง
การเงิินไม่่ดีี คณะกรรมการบริิษััทอาจเสนอจ่่ายเงิินปัันผลใน
อััตราที่่�ต่ำำ��กว่่า ตามที่่�เห็็นสมควรกัับสถานการณ์์เช่่นนั้้�นได้้”

คำำ�อธิิบาย:
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลนี้้� ได้้ผ่่านการอนุุมััติโิ ดยที่่ป
� ระชุุม
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 17 เมื่่�อ 9 เมษายน 2553 ซึ่่�ง
เป็็นนโยบายที่่กำ� �ำ หนดไว้้เป็็นหลัักการเบื้้�องต้้น อย่่างไรก็็ตาม
ในการเสนอจำำ�นวนเงิินปัันผลเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััตินี้้ิ  บริ
� ษั
ิ ัท 
ต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ซึ่่�งกฎหมายได้้               
กำำ�หนดว่่าการจ่่ายเงิินปัันผลต้้องจ่่ายจากกำำ�ไรสุุทธิขิ องบริิษััท
ตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ดัังนั้้น� หากกำำ�ไรสุุทธิิ
ของบริิษััทมีีไม่่เพีียงพอต่่อการจ่่ายเงิินปัันผล การเสนอ         
จ่่ายเงิินปัันผลก็็ต้้องพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
นั้้�นด้้วย
ระหว่่างปีี 2560 - 2562 บริิษััทฯ มีีการจ่่ายเงิินปัันผลดัังต่่อไปนี้้�

	ปีี 2562 บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 8 บาท
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น

	ปีี 2560 บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 10 บาท
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
เมื่่�อวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2560 จำำ�นวน 6 บาทต่่อหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับครึ่่ง� หลัังของปีี
2560 ในวัันที่่� 30 มีีนาคม 2561 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลรวม 2,980 ล้้านบาท อยู่่�ที่่�ระดัับ 
ร้้อยละ 151.7

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
ที่่ � ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อหุ้้� น ของบริิ ษั ัทย่่ อ ย ซึ่่� ง จะพิิ จ ารณาจาก
งบการเงิินเฉพาะของบริิษััทนั้้�น และต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียี บที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และบริิษััทย่่อย
อาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นครั้้ง� คราวเมื่่อ�
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่ามีีกำำ�ไรสมควรพอที่่จ� ะทำำ�เช่่นนั้้น�
การจ่่ายเงิินปัันผลทุุกครั้้ง�  บริิษััทฯ ต้้องจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รอง
ไว้้ตามกฎหมายอย่่างน้้อยหนึ่่�งในยี่่�สิิบของเงิินกำำ�ไรสุุทธิิ
ซึ่่�งบริิษััทฯ ทำำ�มาหาได้้จากกิิจการของบริิษััทฯ จนกว่่า               
ทุุนสำำ�รองนั้้�นจะมีีจำำ�นวนถึึงหนึ่่�งในสิิบของจำำ�นวนทุุนของ
บริิษััทฯ หรืือมากกว่่านั้้�น

คณะกรรมการบริิษััทเสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
การจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับครึ่่ง� หลัังของปีี 2562 ในวัันที่่�
26 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลรวม 2,384 ล้้านบาท อยู่่�ที่่�ระดัับ 
ร้้อยละ 75.5

	ปีี 2561 บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผล หุ้้�นละ 8 บาท
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2561 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับครึ่่ง� หลัังของปีี
2561 ในวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 จำำ�นวน 4 บาทต่่อหุ้้�น
บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลรวม 2,384 ล้้านบาท อยู่่�ที่่�ระดัับ 
ร้้อยละ 78.9
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ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร
นายพอล
ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่อ่ สร้้าง (จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ขายปููนซีีเมนต์์
และวััตถุุดิิบผลิิตปููนซีีเมนต์์
มีี.ค. 2560 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ  

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2541

บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศบัังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ

อายุุ 70 ปีี

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ประกาศนีียบััตร:

หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงนานาชาติิ
ฮาร์์วาร์์ด บิิซิิเนส สคููล สหรััฐอเมริิกา

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ

คุุณวุุฒิิเทีียบเท่่าปริิญญาโท: เศรษฐศาสตร์์และธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยเซนต์์แกลเลน
สวิิตเซอร์์แลนด์์

ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์ คอร์์เปอเรชั่่�น / ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศกััมพููชา)
ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562
กรรมการ

ปริิญญาตรีี:

ประวััติิอบรม

วิิศวกรรมโยธา
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งสวิิต ซููริิค
สวิิตเซอร์์แลนด์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) /ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
มีี.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
ก.ค. 2557-  ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
ก.ค. 2557 - พ.ค. 2560
กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
2544 - มีี.ค. 2560
รองประธานกรรมการ
บริิษัทั ลานนา รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายถ่่านหิิน
2543 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท โฮลซิิม จำำ�กััด / ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์
2545 - ก.พ. 2557
สมาชิิกคณะผู้้�บริิหาร
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / คอนกรีีตผสมเสร็็จ
และหิินทราย
ก.ค. 2560 - พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ
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โดย INSEAD, Fontainebleau, ฝรั่่�งเศส:
ปีี 2558
Leading from the Chair

ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร

ประวััติิอบรม

นายวัันชััย
โตสมบุุญ
กรรมการ
อายุุ 70 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2547

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:

บริิหารธุุรกิิจ Asian Institute of
Management ฟิิลิิปปิินส์์

ปริิญญาตรีี:

นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)

ณ 31 ธ.ค. 62
*(0.0330)
*ถืือโดยตรง 98,456 หุ้้�น ไม่่มีีถืือโดยอ้้อมหรืือบุุคคลอื่่�นถืือแทน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง

โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2558
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
รุ่่�นที่่� 10/2015 (CGI)
ปีี 2558
Advanced Audit Committee
Program รุ่่�นที่่� 19/2015 (AACP)
ปีี 2547
Director Accreditation Program
รุ่่�นที่่� 7/2004 (DAP)
ปีี 2544
Director Certificate Program
  
รุ่่�นที่่� 7/2001 (DCP)
โดย International Institute of Management Development
(IMD) สวิิตเซอร์์แลนด์์:
ปีี 2549
Senior Management Program
ปีี 2545
Breakthrough Program for Senior
Executives
ปีี 2543
Managing Corporate Resources

บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
ก.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ม.ค. 2555 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาบริิษััท
มิิ.ย. 2547 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัทั ลานนา รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายถ่่านหิิน
ม.ค. 2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััทอื่่�น ๆ
ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์ คอร์์เปอเรชั่่�น / ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศกััมพููชา)
ธ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท หลัักทรััพย์์ กรุุงศรีี จำำ�กััด (มหาชน) / บริิษััทหลัักทรััพย์์
ส.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562   กรรมการ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562     กรรมการ
บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััสดุุตกแต่่ง
เพื่่�องานสถาปััตยกรรม
ก.พ. 2545 - มีี.ค. 2559
กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััท ซุุปเปอร์์ แอสเซทส์์ จำำ�กััด / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

นางสาวนพพร
ติิรวััฒนกุุล

บริิษััท ซีี.เค.อาร์์ จำำ�กััด / บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

กรรมการ
อายุุ 65 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2555

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:
ปริิญญาตรีี:

พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (สาขาบััญชีี)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
บััญชีีบััณฑิิต (สาขาการบััญชีี)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

บริิษััท ไทยลำำ�เลีียง จำำ�กััด / การจััดการหลัักทรััพย์์การลงทุุน
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท ไทยแป้้งมัันผลิิตกรรม จำำ�กััด / การเช่่าและการดำำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท ไซเบอร์์ เวนเจอร์์ จำำ�กััด / บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท เขาเขีียวคัันทรี่่�คลัับ จำำ�กััด / สนามกอล์์ฟ
เม.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)

บริิษััท สยามภููริิมงคล จำำ�กััด / อสัังหาริิมทรััพย์์
เม.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง

บริิษััท แกรนด์์ ฟอร์์จููน จำำ�กััด / อสัังหาริิมทรััพย์์
ธ.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
ก.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เม.ย. 2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) / ธนาคารพาณิิชย์์
ม.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการกำำ�กัับนโยบายความเสี่่�ยง
และธรรมาภิิบาล
ม.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
เม.ย. 2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 กรรมการ
บริิษัทั แกรนด์์ คาแนล แลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน) / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เม.ย. 2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท ศรีีวิิชััยเวชวิิวััฒน์์ จำำ�กััด (มหาชน) / โรงพยาบาล
ต.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) (เดิิมชื่่�อ บริิษััท
ศรีีอยุุธยา แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)) / ประกัันภััยและประกัันชีีวิิต
พ.ค. 2556 - ปััจจุุบััน  
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เม.ย. 2556 - ปััจจุุบััน
กรรมการ

บริิษััท กรุุงเทพโทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด / สถานีีโทรทััศน์์
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บีีบีีทีีวีี แซทเทลวิิชั่่�น จำำ�กััด / ธุุรกิิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท จีี แอล แอสเซทส์์ จำำ�กััด / ธุุรกิิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท มหากิิจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด / ธุุรกิิจโฆษณา และการลงทุุน
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท บีีบีีทีีวีี โปรดััคชัันส์์ จำำ�กััด / ธุุรกิิจโฆษณา
เม.ย. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
BBTV Alliance Company Limited / ลงทุุนด้้วยการถืือหุ้้�น
ม.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
BBTV Bond Street Building Company Limited / ลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์
ม.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)
บริิษััท ไอทีีบีีซีี บิิซิิเนสคอนซััลแทนต์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด / ที่่�ปรึึกษาด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ส.ค. 2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

บริิษััทอื่่�น ๆ

บริิษััท เอ็็กซ์์คลููซีีฟ ซีีเนีียร์์ แคร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด /
สถานฟื้้�นฟููสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
เม.ย. 2554 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

บริิษััท บีีบีีทีีวีี แอสเซต แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด / ธุุรกิิจโฆษณาและ
การลงทุุน
เม.ย. 2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

BBTV International Holdings Company Limited /
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
ก.ย. 2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

บริิษััท ซีีเคเอส โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด / บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

บริิษััท ซัันไรส์์ อีีคิิวตี้้� จำำ�กััด / บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
ก.ย. 2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

130

รายงานประจำ�ปี 2562

ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััท บีีบีีทีีวีี เอ็็คควิิตี้้� จำำ�กััด / ให้้เช่่าอาคารสำำ�นัักงาน
ก.ย. 2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ (ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2561
National Director Conference
“Rising Above Disruptions: A Call
for Action”
ปีี 2560
National Director Conference
“Steering Governance in a
Changing World”
ปีี 2558
Risk Management Program for
Corporate Leaders รุ่่�นที่่� 1/2015 (RCL)
ปีี 2556
Anti-Corruption for Executive
Program รุ่่�นที่่� 7/2013 (ACEP)
ปีี 2554
Financial Institutions Governance
Program รุ่่�นที่่� 2/2011 (FGP)
ปีี 2553
Audit Committee Program
รุ่่�นที่่� 31/2010 (ACP)
ปีี 2553
Director Certification Program
  
รุ่่�นที่่� 135/2010 (DCP)
ปีี 2552
Role of the Compensation
Committee รุ่่�นที่่� 8/2009 (RCC)
ปีี 2546
Director Accreditation Program
  
รุ่่�นที่่� 5/2003 (DAP)
โดยไพรซ์์วอเตอร์์เฮ้้าส์์คููเปอส์์ (PwC):
ปีี 2559
Training on International Financial
Reporting Standard 9 (IFRS9)
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย:
ปีี 2559
CG Forum 2/2559 “สุุจริิต ระมััดระวััง
เกราะคุ้้�มกัันกรรมการ”
โดยบริิษััท เอซิิส โปรเฟสชั่่�นนััล เซนเตอร์์ จำำ�กััด:
ปีี 2560
Strategic IT Governance (for Non-IT)
ปีี 2559
สััมมนาหััวข้้อ “Cyber Security
Awareness Training for Senior
Executive”
อื่่�น ๆ
ปีี 2562         
ปีี 2562          
ปีี 2562          
ปีี 2561          
ปีี 2561         

Agile Leadership for Board of
Directors
Bangkok Sustainable Banking
Forum “An Industry Wake-up Call”
สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้าน Cyber
Resilience
IT Security Trend Update
Future Customer Experience in
Financial and Banking Services

นายพงศ์์พิินิิต
เดชะคุุปต์์
กรรมการ
อายุุ 65 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2553

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:
ปริิญญาตรีี:

บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยดีีทรอยด์์
รััฐมิิชิิแกน สหรััฐอเมริิกา
การบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
ก.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาลและ
  
ความเสี่่�ยง
ก.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
เม.ย. 2554 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2553 - ก.ค. 2557
กรรมการอิิสระ
ก.พ. 2553 - เม.ย. 2554 กรรมการตรวจสอบ
บริิษัทั อีีสเทอร์์น สตาร์์ เรีียล เอสเตท จำำ�กััด (มหาชน) / อสัังหาริิมทรััพย์์
ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          รองประธานกรรมการ
เม.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) / ธนาคารพาณิิชย์์
2548 - 2556
กรรมการ
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) / ประกัันชีีวิิต
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
2546 - เม.ย. 2561
กรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ
บริิษััท มีีเดีีย สตููดิิโอ จำำ�กััด / ผลิิตรายการโทรทััศน์์
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561
ประธานกรรมการ
บริิษััท กรุุงเทพโทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด / สถานีีโทรทััศน์์
พ.ค. 2557 - เม.ย. 2560 กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2556        
Risk Management Committee
Program รุ่่�นที่่� 1/2013 (RMP)
ปีี 2556
Anti-Corruption for Executive
Program รุ่่�นที่่� 7/2013 (ACEP)
ปีี 2556
How to Develop a Risk Management
Plan รุ่่�นที่่� 4/2013 (HRP)
ปีี 2556
Chartered Director Class
  
รุ่่�นที่่� 7/2013 (CDC)
ปีี 2555
Role of the Compensation
Committee รุ่่�นที่่� 14/2012 (RCC)
ปีี 2555
Role of the Nomination and
Governance Committee
รุ่่�นที่่� 2/2012 (RNG)
ปีี 2554
The Board’s Roles in Merger &
Acquisitions รุ่่�นที่่� 1/2011 (M&A)
ปีี 2553
Monitoring Fraud Risk Management
  
รุ่่�นที่่� 2/2010 (MFM)
ปีี 2553
Monitoring of the Quality of
Financial Reporting รุ่่�นที่่� 10/2010
(MFR)
ปีี 2553
Monitoring the Internal Audit
Function รุ่่�นที่่� 7/2010 (MIA)
ปีี 2553
Monitoring the system of Internal
Control and Risk Management
รุ่่�นที่่� 9/2010 (MIR)
ปีี 2553
Financial Institutions Governance
Program รุ่่�นที่่� 1/2010 (FGP)
ปีี 2553
Successful Formulation &
Execution of Strategy
รุ่่�นที่่� 7/2010 (SFE)
ปีี 2553
Advanced Audit Committee
Program รุ่่�นที่่� 30/2010 (ACP)
ปีี 2552
Director Certification Program
  
รุ่่�นที่่� 126/2009 (DCP)
ปีี 2551
Director Accreditation Program
  
รุ่่�นที่่� 71/2008 (DAP)
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ร่่วมกัับตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย :
ปีี 2561      
Inaugural Corporate Governance
Conference 2018 เมื่่�อ 19 กัันยายน
2561

132

รายงานประจำ�ปี 2562

นายเบนจามิิน
เฮอร์์เรนเดน เบิิร์์กส
กรรมการ
อายุุ 46 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาตรีี:

ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม)
มหาวิิทยาลััยเซนต์์แอนดรููส์์
สกอตแลนด์์

ประกาศนีียบััตร:

หลัักสููตรการจััดการทั่่�วไป
ฮาร์์วาร์์ด บิิซิิเนส สคููล
สหรััฐอเมริิกา

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน         กรรมการ     
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท จาร์์ดีีน ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด/ ลงทุุนด้้วยการถืือหุ้้�น
(จดทะเบีียนในประเทศสิิงคโปร์์)
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการผู้้�จััดการกลุ่่�ม
บริิษััท จาร์์ดีีน อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล มอเตอร์์ จำำ�กััด / ธุุรกิิจรถยนต์์
(จดทะเบีียนในฮ่่องกง)
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562   ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�ม ซััง ฟูู/ ธุุรกิิจรถยนต์์ (จดทะเบีียนในฮ่่องกง)
2559 - 2561                    ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท จาร์์ดีีน แปซิิฟิิก จำำ�กััด/ ธุุรกิิจบริิการ (จดทะเบีียนในฮ่่องกง)
2555 - 2559       
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท อิิเกีีย จำำ�กััด/ เฟอร์์นิิเจอร์์ (จดทะเบีียนในฮ่่องกง)
2551 - 2555      
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร

ดร. (กิิตติิมศัักดิ์์�)
ฮาราลด์์ ลิิงค์์

โดยมหาวิิทยาลััยเซนต์์แกลเลน สวิิตเซอร์์แลนด์์:
ปีี 2546
Course on Good Corporate
Governance

กรรมการอิิสระ

โดยสถาบัันวิิทยาการธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม:
หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงด้้านการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและ
การลงทุุน รุ่่�นที่่� 1

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2541

โดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน:
ประกาศนีียบััตร รุ่่�นที่่� 2

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

โดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน:
ประกาศนีียบััตร รุ่่�นที่่� 11

อายุุ 64 ปีี

ปริิญญาเอก:

บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
(การจััดการ)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย
คุุณวุุฒิิเทีียบเท่่าปริิญญาโท: บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเซนต์์แกลเลน
สวิิตเซอร์์แลนด์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)

ณ 31 ธ.ค. 62
*(0.0153)
*ถืือโดยตรง 45,598 หุ้้�น ไม่่มีีถืือโดยอ้้อมหรืือบุุคคลอื่่�นถืือแทน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
ก.ค. 2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ก.ย. 2541 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ
ก.ค. 2557 - มิิ.ย. 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2541 - 2552
กรรมการตรวจสอบ
บริิษัทั ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) / เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร
ก.ย 2560 - ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ
2543 - 2553
กรรมการ
บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) / ทรััพยากร พลัังงานและ
สาธารณููปโภค
ก.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััทอื่่�น ๆ
กลุ่่�ม บีี.กริิม
2530 - ปััจจุุบััน

ดร.สุุนีีย์์
ศรไชยธนะสุุข
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 57 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2558

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาเอก:
ปริิญญาโท:
ประกาศนีียบััตร:

ปริิญญาตรีี:

สาขาการจััดการการสื่่�อสาร
หลัักสููตรการจััดการดุุษฎีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนดุุสิิต
สาขาวิิชาธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ
ประกาศนีียบััตรชั้้น� สููงทางการสอบบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต และมีีสิิทธิิ
ประกอบวิิชาชีีพสอบบััญชีี เลขที่่� 3733
สาขาการบััญชีี  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
ประธานกรรมการ

ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2560
Director Accreditation Program
  
รุ่่�นที่่� 134/2017 (DAP)
โดยวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร:
ปีี 2547
ปริิญญาบััตรหลัักสููตรการป้้องกััน
ราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
(ปรอ.17)

บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
มิิ.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิิสระ
บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) / ทรััพยากร พลัังงานและ
สาธารณููปโภค
เม.ย. 2561 - ปััจจุุบััน       กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััท นามยง เทอร์์มิินััล จำำ�กััด (มหาชน) / ให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือ
เพื่่�อการส่่งออก นำำ�เข้้ารถยนต์์ และสิินค้้าทั่่�วไป
2559 - ปััจจุุบััน         
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิิสระ

นายประดาป
พิิบููลสงคราม

บริิษััทอื่่�น ๆ

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริิษัทั ซีีพีเี อ แอสโซซิิเอทส์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด / บััญชีีและการตรวจสอบ
บััญชีี
2558 - ปััจจุุบััน      
กรรมการ

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2554

บริิษััท เอเอ็็มซีีเมดิิคอลเซ็็นเตอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด / จำำ�หน่่าย
เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
มีี.ค. 2556 - ปััจจุุบััน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2562        
Ethical Leadership Program
                   
รุ่่�นที่่� 16/2019 (ELP)
ปีี 2560        
Strategic Board Master
รุ่่�นที่่� 1/2017 (SBM)
ปีี 2556
Successful Formulation and
Execution of Strategy
รุ่่�นที่่� 17/2013 (SFE)
ปีี 2551
Role of the Chairman Program
  
รุ่่�นที่่� 18/2008 (RCP)
ปีี 2551
Monitoring the Internal Audit
Function รุ่่�นที่่� 2/2008 (MIA)
ปีี 2551
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
รุ่่�นที่่� 3/2008 (MIR)
ปีี 2551
Chartered Director Class
  
รุ่่�นที่่� 3/2008 (CDC)
ปีี 2550
Quality of Financial Reporting
  
รุ่่�นที่่� 5/2007 (QFR)
ปีี 2548        
Director Diploma Examination
18/2005 (Fellow Member)
ปีี 2548
Audit Committee Program
  
รุ่่�นที่่� 5/2005 (ACP)
ปีี 2548
Director Certification Program
  
รุ่่�นที่่� 53/2005 (DCP)
ปีี 2547
Director Accreditation Program
  
รุ่่�นที่่� 28/2004 (DAP)
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อายุุ 70 ปีี

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาตรีี:

รััฐศาสตร์์ / เศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยโอ๊๊คแลนด์์ นิิวซีีแลนด์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
เม.ย. 2554 - ปััจจุุบััน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
บริิษัทั ทีีม คอนซััลติ้้�ง เอนจิิเนีียริ่่ง� แอนด์์ แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) /
ที่่�ปรึึกษาด้้านวิิศวกรรมและสิ่่�งแวดล้้อม
2554 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส
บริิษััทอื่่�น ๆ
กรมอาเซีียน กระทรวงการต่่างประเทศ
ต.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษา
คณะกรรมการพิิจารณาติิดตามและประเมิิน ผลชุุดโครงการวิิ จัั ย
ด้้านโลจิิสติิกส์์ร่ว่ มระหว่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
และสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)
2556 - 2562
กรรมการ
สภามหาวิิทยาลััยราชภััฏพิิบููลสงคราม / สถานศึึกษา
มีี.ค. 2554 - 2562          ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
คณะกรรมการประสานงานว่่าด้้วยการเชื่่�อมโยงในอาเซีียน
ม.ค. 2554 - มีี.ค. 2559
ผู้้�แทนไทย

ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2561
Strategic Board Master
Class 5/2018 (SBM)
ปีี 2560
Board Matters and Trends
รุ่่�นที่่� 2/2017 (BMT)
ปีี 2557
How to Measure the Success of
Corporate Strategy รุ่่�นที่่� 4/2014
(HMS)

ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร

ปีี 2556
ปีี 2556
ปีี 2555
ปีี 2555
ปีี 2555
  
ปีี 2555
ปีี 2554
ปีี 2554
  
ปีี 2554

Successful Formulation and
Execution of Strategy
รุ่่�นที่่� 17/2013 (SFE)
Anti-Corruption for Executive
Program รุ่่�นที่่� 8/2013 (ACEP)
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
รุ่่�นที่่� 12/2012 (MIR)
Monitoring the Quality of
Financial Reporting รุ่่�นที่่� 14/2012
(MFR)
Monitoring Fraud Risk Management
รุ่่�นที่่� 8/2012 (MFM)
Monitoring the internal Audit
Function รุ่่�นที่่� 13/2012 (MIA)
Audit Committee Program
รุ่่�นที่่� 37/2011 (ACP)
Financial Statements for Directors
รุ่่�นที่่� 14/2011 (FSD)
Directors Certification Program
รุ่่�นที่่� 149/2011 (DCP)

นายชริินทร์์
สััจจญาณ
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 53 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน 2559

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:
  
  

ประกาศนีียบััตร:
ปริิญญาตรีี:

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต 
(สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร)
สถาบัันบััณฑิิตบริหิ ารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่ง
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต (นัักเรีียนทุุน
ในโครงการ Fulbright Scholarship)
มหาวิิทยาลััยคอร์์เนล สหรััฐอเมริิกา
ประกาศนีียบััตรกฎหมายธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
เม.ย. 2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท ชริินทร์์ แอนด์์ แอสโซซิิเอทส์์ จำำ�กััด / บริิการทางกฎหมาย
2554 - ปััจจุุบััน
หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ

ประวััติิอบรม
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2559
Board that Make a Difference
  
รุ่่�นที่่� 2/2016 (BMD)
ปีี 2559
Family Business Governance for
Sustainability รุ่่�นที่่� 5/2016 (FBG)
ปีี 2557
Directors Certification Program
  
รุ่่�นที่่� 196/2014 (DCP)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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นายสตีีเฟน
แพทริิก กอร์์

นายเอเดน
จอห์์น ไลนััม

กรรมการ

กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2562

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

อายุุ 47 ปีี

ปริิญญาตรีี:

อายุุ 59 ปีี

ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม)
สาขาการเมืือง ปรััชญา และเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยออกซ์์ฟอร์์ด สหราชอาณาจัักร

ปริิญญาโท:
ปริิญญาตรีี:

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่�ยง
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท จาร์์ดีีน ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด / ลงทุุนด้้วยการถืือหุ้้�น
(จดทะเบีียนในประเทศสิิงคโปร์์)
2562 - ปััจจุุบััน            
กรรมการและผู้้�จััดการสายงานการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััท
จาร์์ดีนี แปซิิฟิิก แอนด์์ จาร์์ดีีน มอเตอร์์ / ธุุรกิิจรถยนต์์ (จดทะเบีียน
ในฮ่่องกง)
2560 - 2562                     CFO
ธนาคารแห่่งอเมริิกา เมอร์์ริิล ลิินช์์ / ธุุรกิิจธนาคาร (จดทะเบีียนใน
สหรััฐอเมริิกา)
2555 - 2560                     กรรมการผู้้�จััดการ
UBS AG/ ธนาคาร (จดทะเบีียนในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์)
2552 - 2555     
กรรมการผู้้�จััดการ

บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบััน IMD
เมืืองโลซาน ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
สาขาวิิชาเครื่่�องกล
มหาวิิทยาลััยดัับลิิน ประเทศไอร์์แลนด์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
(Group CEO)
มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน   
กรรมการ
บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / คอนกรีีตผสมเสร็็จ
และหิินทราย
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน    
ประธานกรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ขายปููนซีีเมนต์์
และวััตถุุดิิบผลิิตปููนซีีเมนต์์
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          ประธานกรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน       กรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          ประธานกรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) /ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศบัังกลาเทศ)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          ประธานกรรมการ
บริิษัทั ชิิป มง อิินทรีี ซีีเมนต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น / ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศกััมพููชา)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
2558 - พ.ค. 2562              ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานประจำ�ปี 2562

บริิษััท อิินทรีี ดิิจิิตอล จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ให้้บริิการด้้านเทคนิิค
การจััดการและพััฒนาระบบข้้อมููล
2560 - พ.ย. 2562    
ประธานกรรมการ

ข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััท โฮลซิิม จำำ�กััด (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท ลาฟาร์์จโฮลซิิม จำำ�กััด) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่อ่ สร้้าง (จดทะเบีียนในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์)
2553 - 2558             
ผู้้�จััดการเขต และสมาชิิกฝ่่ายบริิหาร
                               
อาวุุโส

บริิษััทอื่่�น ๆ

ประวััติิอบรม

บริิษัทั สยามซิิตี้้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตไฟฟ้้าจากลมร้้อนทิ้้�ง
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          ประธานกรรมการ
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน           ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
มีี.ค. 2559 - มีี.ค. 2560      ประธานกรรมการ

โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2562      
Director Accreditation Program
รุ่่�นที่่� 166 (DAP)

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
ก.ย. 2562 - ปััจจุุบััน           ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
พ.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
เม.ย. 2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ

นายศิิวะ
มหาสัันทนะ

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) /ขายปููนซีีเมนต์์
และวััตถุุดิิบผลิิตปููนซีีเมนต์์
มีี.ค. 2560 - ปััจจุุบััน  
กรรมการ

กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / คอนกรีีตผสมเสร็็จ
และหิินทราย
ก.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
ก.พ. 2558 - ก.ค. 2560
ประธานกรรมการ
2547 - ม.ค. 2555
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

อายุุ 57 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน 2559

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:

ประกาศนีียบััตร:
ปริิญญาตรีี:

บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิิน
และการลงทุุน (นัักเรีียนดีีเด่่น)
มหาวิิทยาลััย จอร์์ช วอชิิงตััน
สหรััฐอเมริิกา
หลัักสููตรการบริิหารการจััดการขั้้�นสููง
ฮาร์์วาร์์ด บิิซิิเนส สคููล สหรััฐอเมริิกา
วิิศวกรรมเครื่่�องกล
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)

ณ 31 ธ.ค. 62
*(0.0728)
*ถืือโดยตรง 216,926 หุ้้�น ไม่่มีีถืือโดยอ้้อมหรืือบุุคคลอื่่�นถืือแทน

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด
(มหาชน) (CEO SCCCTH)
เม.ย. 2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร
ก.พ. 2558 - เม.ย. 2559 รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ก.พ. 2558 - ก.พ. 2559
รองประธานอาวุุโส (สายงานการตลาด
และการขาย)
ม.ค. 2555 - ม.ค. 2558
รองประธานอาวุุโส (กิิจการสระบุุรีี)
บริิษััท ลานนา รีีซอสเซส จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายถ่่านหิิน
2559 - ปััจจุุบััน         
กรรมการ

บริิษัทั อิินทรีี ดิิจิต
ิ อล จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ให้้บริิการด้้านเทคนิิคการ
จััดการและพััฒนาระบบข้้อมููล
ก.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
มีี.ค. 2559 - ก.ค. 2560   ประธานกรรมการ
บริิษัทั อิินทรีี ซุุปเปอร์์บล็็อก จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต
มวลเบา
มีี.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
สมาคมอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ ไทย / หน่่วยงานประสานงานระหว่่าง
ผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์กัับหน่่วยงานอื่่�นๆ
ก.พ. 2558 - ปััจจุุบััน
นายกสมาคม
บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััสดุุตกแต่่ง
เพื่่�องานสถาปััตยกรรม
ก.พ. 2558 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษัทั พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
วััสดุุตกแต่่งเพื่่�องานสถาปััตยกรรม (จดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย)
เม.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
President Commissioner
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศบัังกลาเทศ)
พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ
บริิษัทั อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / กำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
และจำำ�หน่่ายเชื้้�อเพลิิงและวััสดุุทดแทนและบริิการทำำ�ความสะอาด
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
มีี.ค. 2559 - พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

137

ประวััติิอบรม

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง

โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี  2561
หลัักสููตร Role of the Chairman
Program (RCP)   
ปีี 2558
หลัักสููตร Corporate Governance for
Executive รุ่่�นที่่� SCCC/2015 (CGE)
ปีี 2558
หลัักสููตร Directors Certification
Program รุ่่�นที่่� 206/2015 (DCP)

บริิษััทจดทะเบีียน

โดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน.):
ปีี 2558
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง
ด้้านวิิทยาการพลัังงานรุ่่�น 7 (วพน.7)
โดย Institute of Management Development (IMD)
สวิิตเซอร์์แลนด์์:
ปีี 2550
Senior Leadership Program
ปีี 2548
Senior Management Program

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มงานการเงิิน
อายุุ 49 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2562

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ประกาศนีียบััตร:

บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิิน
มหาวิิทยาลััยไฟรบวร์์ค
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
Swiss Certified Accountant,
Expert Suisse, เมืืองซููริิค
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์  
Advanced Management Program
ฮาร์์วาร์์ด บิิซิเิ นส สคููล เมืืองเคมบริิดจ์์
สหรััฐอเมริิกา  

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษัทั อิินทรีี ดิิจิต
ิ อล จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ให้้บริิการด้้านเทคนิิคการ
จััดการและพััฒนาระบบข้้อมููล
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษัทั พีีทีี คอนวููด อิินโดนีีเซีีย จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
วััสดุุตกแต่่งเพื่่�องานสถาปััตยกรรมสถาปััตยกรรม (จดทะเบีียนใน
ประเทศอิินโดนีีเซีีย)
มิิ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััสดุุตกแต่่ง
เพื่่�องานสถาปััตยกรรม
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ

นายมาร์์ก
อนาโตล ชมิิดต์์

ปริิญญาโท:

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) /ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน    
สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม                                         ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงาน
                          
การเงิิน (Group CFO)

ไม่่มีี (0.00)

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศบัังกลาเทศ)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษััท โฮลซิิม (อิินโดนีีเซีีย) จำำ�กััด/ ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์และ
วััสดุุก่่อสร้้าง (จดทะเบีียนในประเทศอิินโดนีีเซีีย)
2558 - ก.พ. 2562            ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
บริิษัทั โฮลซิิม (บราซิิล) จำำ�กััด / ผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์และวััสดุุ
ก่่อสร้้าง (จดทะเบีียนในประเทศบราซิิล)
2557 - 2558                 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
บริิษัทั โฮลซิิม เซอร์์วิสิ เซส (สวิิตเซอร์์แลนด์์) จำำ�กััด / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง (จดทะเบีียนในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์)
2553 - 2557               
Head Corporate Holding

ประวััติิอบรม
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย:
ปีี 2562

หลัักสููตร e-Leaning CFO’s Orientation  

โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2562       
Director Accreditation Program
รุ่่�นที่่� 166 (DAP)
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โดย IOSH:
ปีี 2559       

Managing Safely Course

โดย IMD เมืืองโลซาน ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์:
ปีี 2558       
Holcim Future Leadership Course
โดยสถาบััน LEAN ประเทศบราซิิล:
ปีี 2557       
LEAN management
โดย State Accountancy Board เมืืองวิิลมิิงตััน สหรััฐอเมริิกา:
Certified Public Accountant Examination

บริิษััทอื่่�น ๆ
บริิษัทั อิินทรีี อีีโคไซเคิิล จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / กำำ�จััดกากอุุตสาหกรรม
และจำำ�หน่่ายเชื้้�อเพลิิงและวััสดุุทดแทนและบริิการทำำ�ความสะอาด
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน     
ประธานกรรมการ
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (บัังกลาเทศ) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศบัังกลาเทศ)
พ.ค.  2562 - ปััจจุุบััน         กรรมการ
บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
2560 - ปััจจุุบััน          
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

นายฟิิลลิิป
เบอนาร์์ด ริิชาร์์ท

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย) / ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
2559 - ธ.ค. 2559              ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร และกรรมการ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม) จำำ�กััด

บริิษััท ลาฟาร์์จโฮลซิิม จำำ�กััด (เดิิมคืือ บริิษััท โฮลซิิม จำำ�กััด) /
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
2556 - มิิ.ย. 2558             ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร และกรรมการ
ผู้้�จััดการ

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2562

บริิษัทั โฮลซิิม จำำ�กััด / ผลิิตปููนซีีเมนต์์ (จดทะเบีียนในประเทศเวีียดนาม)
2550 - 2555                     RMX Director

อายุุ 53 ปีี

ประวััติิอบรม

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:

ปริิญญาตรีี:

บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต 
สาขาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 
มหาวิิทยาลััยจอร์์จ วอชิิงตััน
เมืืองวอชิิงตััน ดีีซีี สหรััฐอเมริิกา
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิตสาขาโยธา
มหาวิิทยาลััย Ecole des Hautes
Etudes Industrielles เมืืองลีีล
ประเทศฝรั่่�งเศส

โดย IMD เมืืองโลซาน ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์:
Holcim Future Leadership Course
Holcim Senior Leadership Program
Holcim Senior Management Program
โดย INSEAD:
ปีี 2555         

Business Marketing Program

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
2562 - ปััจจุุบััน                  สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (เวีียดนาม)
จำำ�กััด (CEO SCCVN)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวอนุุตตรา
พานโพธิ์์�ทอง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - กลุ่่�มงานบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
อายุุ 47 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี 
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2560

ปริิญญาตรีี:

บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต 
สาขาการเงิินและการลงทุุน
มหาวิิทยาลััย จอร์์จ วอชิิงตััน
เมืืองวอชิิงตััน ดีีซีี สหรััฐอเมริิกา
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิตสาขาการเงิินและ
การธนาคาร (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (ร้้อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 62

ไม่่มีี (0.00)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีี ย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) /ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          สมาชิิกคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม                                         ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงาน
                                        บริิหารทรััพยากรบุุคคล  
                                        (Group HR & Talents)
พ.ย. 2560 - ปััจจุุบััน    
รองประธานอาวุุโส (การบริิหาร
                                         บุุคลากรและประสิิทธิิภาพองค์์กร)
บริิษัทั ทาทาสตีีล (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายเหล็็ก
มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน  
กรรมการอิิสระ
มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน  
กรรมการตรวจสอบ
มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน  
กรรมการบรรษััทภิิบาล สรรหา และ
พิิจารณาผลตอบแทน
บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) / ผลิิตสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค
ก.ย. 2558 - ต.ค. 2560
รองประธานกรรมการ
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคคล
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน) / ธนาคารพาณิิชย์์
ก.ค. 2553  -  ส.ค. 2558 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(ด้้านทรััพยากรบุุคคลและการสื่่�อสาร
ภายในองค์์กร)
บริิษัทั อยุุธยา อลิิอันั ซ์์ ซีีพีี ประกัันชีีวิต
ิ จำำ�กััด (มหาชน) / ประกัันชีีวิต
ิ
ม.ค. 2552 - มิิ.ย. 2553
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
(สายงานทรััพยากรบุุคคล)
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รายงานประจำ�ปี 2562

บริิษัทั สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์ (ลัังกา) จำำ�กััด (บริิษัทั ย่่อย)/ ผลิิตปููนซีีเมนต์์
(จดทะเบีียนในประเทศศรีีลัังกา)
พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน          กรรมการ
บริิษััท นครหลวงคอนกรีีต จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / คอนกรีีตผสมเสร็็จ
มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน  
กรรมการ
บริิษััท คอนวููด จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) / ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััสดุุตกแต่่ง
เพื่่�องานสถาปััตยกรรม
ธ.ค. 2560 - พ.ค. 2562     กรรมการ

ประวััติิอบรม

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท:

บริิษััทอื่่�น ๆ

โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD):
ปีี 2562       
Strategic Board Master
รุ่่�นที่่� 6/2019 (SBM)
ปีี 2561
Directors Certification Program
  
รุ่่�นที่่� 265 (DCP)

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร
บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหารต่่อไปนี้้� บริิษััทฯ
ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่อ� นำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึกทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่อ�
ให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจสถานะการเงิินและผลประกอบการรวม
ของบริิษััทฯ ซึ่่�งผู้้�อ่่านควรอ่่านควบคู่่�กัับงบการเงิินและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน
ผลประกอบการรวม
กลุ่่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นครหลวง รายงานกำำ�ไรสุุทธิสำิ �ำ หรัับปีี 2562
จำำ�นวน 3,157 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยคิิดเป็็นร้้อยละ 4 จาก
ปีีก่อ่ นหน้้า โดยเป็็นผลจากการดำำ�เนิินงานที่่แ� ข็็งแกร่่งของธุุรกิิจ
คอนกรีีตผสมเสร็็จในประเทศไทย การเติิบโตของปริิมาณการค้้า
ระหว่่างประเทศ  ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีของกิิจการร่่วมทุุนแบบ 
การร่่วมค้้าในประเทศกััมพููชา และกำำ�ไรจากการทำำ�สััญญาป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา             
ต่่างประเทศสำำ�หรัับธุุรกรรมที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ
ด้้วยสภาวการณ์์ตลาดที่่�ท้้าทายในภููมิิภาคและความไม่่แน่่นอน
ทางภููมิรััิ ฐศาสตร์์ ได้้ส่่งผลกระทบในทางลบต่่อธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในประเทศถููกคาดการณ์์ทรงตััวเมื่่�อ  
เทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า ท่่ามกลางกิิจกรรมการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�หดตััวลงร้้อยละ 5 โดยโครงการก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภค
พื้้�นฐานของรััฐบาลยัังคงเป็็นปััจจััยขัับเคลื่่�อนความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ที่สำ�่ �คััญ 
ำ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มฐานการจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับ        
โครงการก่่อสร้้างในเขตกรุุงเทพมหานครและโครงการก่่อสร้้าง
ในพื้้�นที่่บริ
� เิ วณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก ซึ่่�งช่่วยหนุุนให้้รายได้้ 
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 ทั้้�งนี้้�ผลกระทบเชิิงบวกจากการเติิบโตของ           
รายได้้ถููกลดทอนไปบางส่่วนเนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุง               
รัักษาโรงงานและการใช้้ไฟฟ้้าเพื่่�อการผลิิตปููนซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในระหว่่างปีี
สำำ�หรัับตลาดทางตอนใต้้ของประเทศเวีียดนาม ความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ยัังคงซบเซาเป็็นผลจากมาตรการชั่่ว� คราวของรััฐบาล
ที่่�จำำ�กััดการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างในเขตนครโฮจิิมิินห์์ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่�งในตลาดที่่กำ� �ลัั
ำ งเติิบโตและกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� 
รายได้้สุุทธิิของบริิษััทย่่อยในประเทศเวีียดนามซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิิน
เวีียดนามดอง (VND) หดตััวลงร้้อยละ 5 โดยมีีเหตุุผลหลัักจาก
ปริิมาณยอดขายที่่�ลดลง (ลดลงร้้อยละ 9 เมื่่�อแปลงเป็็นสกุุล        
เงิินบาทเนื่่อ� งจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินเวีียดนามดอง) ต้้นทุุน
ในการนำำ�เข้้าวััสดุุที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น� ในช่่วงครึ่่ง� ปีีแรก ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่าย
ในการบำำ�รุุงรัักษาที่่�สููงขึ้้�นเนื่่�องจากการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตและ       

อััตราค่่าไฟฟ้้าที่่สู� งู ขึ้้น� ยัังคงส่่งผลด้้านลบต่่อความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ
ตลาดในประเทศศรีีลัังกา ไม่่เพีียงแต่่ได้้รัับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิิจโลกแต่่ยัังได้้รัับผลกระทบจากความไม่่แน่่นอนของ
การเมืืองในประเทศ ความล่่าช้้าในการดำำ�เนิินการโครงการก่่อสร้้าง
ระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของรััฐบาลและฝนตกนอกฤดููกาล
เป็็นปริิมาณมาก ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ ในประเทศ
หดตััวลงร้้อยละ 3 และทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�นในตลาด        
โดยบริิษััทย่่อยในประเทศศรีีลัังการายงานรายได้้สุุทธิิในสกุุลเงิิน
ศรีีลัังการููปีอี ยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่อ่ นหน้้า (ลดลงร้้อยละ 14
เมื่่�อแปลงเป็็นสกุุลเงิินบาทเนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิิน  
ศรีีลัังการููปี)ี ในขณะที่่ต้้� นทุุนการนำำ�เข้้าวััตถุุดิบสู
ิ งู ขึ้้น� และปริิมาณ
การผลิิตที่่�ลดลงเพื่่�อให้้สอดคล้้องต่่อความต้้องการที่่�ลดลง           
ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการผลิิตเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในประเทศบัังกลาเทศฟื้้น� ตััวและเติิบโต 
มากกว่่าร้้อยละ 8 ในขณะที่่�บริิษััทย่่อยในประเทศบัังกลาเทศ         
รายงานรายได้้สุุทธิิในสกุุลเงิินบัังกลาเทศตากาเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 4
(อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่่อนหน้้าเมื่่�อแปลงเป็็นสกุุลเงิินบาท 
เนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินบัังกลาเทศตากา) โดยความ
สามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของบริิษััทย่่อยในประเทศบัังกลาเทศนั้้น�
นอกจากจะได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงการจััดเก็็บ        
ภาษีีเงิินได้้โดยจััดเก็็บจากวััตถุุดิบนำ
ิ �ำ เข้้าแล้้ว ยัังได้้รัับผลกระทบ 
จากต้้นทุุนในการนำำ�เข้้าปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบอื่่�นสููงขึ้้�นด้้วย
ธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จและหิินทรายในประเทศไทยรายงาน
รายได้้สุุทธิเิ พิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 7 โดยได้้รัับแรงหนุุนหลัักจากปริิมาณ
การขายที่่�มากขึ้้�นในเขตกรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑลและพื้้�นที่่�
บริิเวณชายฝั่่ง� ทะเลภาคตะวัันออก ในขณะที่่ร� าคาจำำ�หน่่ายคอนกรีีต 
ผสมเสร็็จ หิินและทรายปรัับตััวดีีขึ้้�น ประกอบกัับต้้นทุุนในการ
ขนส่่งลดลง ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของธุุรกิิจคอนกรีีต 
ผสมเสร็็จและหิินทรายดีีขึ้้�น ส่่งผลดีีต่่อกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้ง� นี้้ก� ลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยุุติกิ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีต
ผสมเสร็็จในประเทศเวีียดนามภายในสิ้้�นปีี 2562 เพื่่�อให้้การ        
จััดสรรทุุนและทรััพยากรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เนื่่�องจากยอดการจำำ�หน่่ายวััสดุุทดแทนไม้้โดยส่่วนใหญ่่เป็็น        
การจำำ�หน่่ายเพื่่�อการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลััก รายได้้สุุทธิิ       
ของธุุรกิิจวััสดุุทดแทนไม้้ลดลงตามการชะลอตััวของกิิจกรรมการ
ก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศัยั ในประเทศไทย ซึ่่�งการแข่่งขัันในตลาดที่่รุ� นุ แรง
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เป็็นปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้ราคาขายปรัับตััวลดลง โดยบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการลดต้้นทุุนในส่่วนต่่างๆ รวมถึึงการใช้้วััสดุุทางเลืือกที่่�มีีต้้นทุุน
ที่่ต่ำ� ��ำ ลงเพื่่อ� ลดผลกระทบต่่ออััตราผลกำำ�ไร ทั้้ง� นี้้�ความต้้องการที่่อ� ยู่่�อาศัยั ในประเทศอิินโดนีีเซีียมีีสััญญาณการฟื้้น� ตััวซึ่่�งส่่งผลให้้รายได้้สุุทธิิ
เพิ่่�มขึ้้น� ประกอบกัับการลดต้้นทุุนในส่่วนต่่างๆ ส่่งผลให้้ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยในประเทศอิินโดนีีเซีียเป็็นไปในทิิศทางที่่ดีีขึ้
� น�้
ความต้้องการอิิฐมวลเบาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการเติิบโตของผนัังและแผ่่นสำำ�เร็็จรููปมวลเบาส่่งผลให้้รายได้้สุุทธิิของธุุรกิิจอิิฐมวลเบาเพิ่่�มขึ้้�น  
ร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการใช้้เครื่่�องจัักรให้้เกิิดประโยชน์์สููงขึ้้�น ลดของเสีียจากการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการลดต้้นทุุนซึ่่�งส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรดีีขึ้้�น
ธุุรกิิจบริิการกำำ�จััดของเสีียและบริิการทำำ�ความสะอาดด้้านอุุตสาหกรรมเติิบโตมากกว่่าร้้อยละ 13 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้มุ่่�งเน้้นโครงการที่่ต้้� องการมาตรฐานความปลอดภััยและการปฏิิบััติติ ามกฎระเบียี บในระดัับสููง และโครงการที่่ต้้� องการความเชี่่ย� วชาญ 
ในอุุตสาหกรรมเฉพาะด้้าน เช่่น การทำำ�ความสะอาดโดยใช้้สารเคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันและก๊๊าซ และอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
ธุุรกิิจการค้้าเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งโดยมีีรายได้้สุุทธิเิ พิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 86 ตามความต้้องการที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ของปููนเม็็ด ผลิิตภััณฑ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับ 
ซีีเมนต์์ และเชื้้�อเพลิิงแข็็งของกลุ่่�มประเทศในภููมิภ
ิ าคเอเชีียและแถบมหาสมุุทรแปซิิฟิกิ การเติิบโตของกิิจกรรมการค้้าระหว่่างประเทศ 
ส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของกลุ่่�มบริิษััทฯ สููงขึ้้�น

การวิิเคราะห์์ผลประกอบการ
รายได้้

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

47,593

44,764

2,829

+/(%)

รายได้
     รายได้จากการขายสุทธิ

6%

     กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

141

-

141

-

     รายได้อื่น

257

276

(19)

(7%)

47,991

45,040

2,951

7%

รวมรายได้

ปััจจััยที่่�กดดัันทางเศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาคและระดัับท้้องถิ่่�นยัังคงเป็็นความท้้าทายที่่�สำำ�คััญต่่อความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในขณะที่่�         
กิิจกรรมการก่่อสร้้างในตลาดหลัักชะลอตััว รายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าในอััตราร้้อยละ 3 โดยรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 62 ของรายได้้รวมสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ (ปีี 2561: คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 68
ของรายได้้สุุทธิขิ องกลุ่่�มบริิษััทฯ) สำำ�หรัับธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จและหิินทราย แม้้จะได้้รัับผลกระทบจากการก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศัยั ที่่ล� ดลง
แต่่ด้้วยฐานลููกค้้าและการมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มโครงการก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของรััฐบาลซึ่่ง� เป็็นส่่วนที่่ขัับ
� เคลื่่อ� นการบริิโภคปููนซีีเมนต์์
หลัักของประเทศส่่งผลให้้รายได้้สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า โดยรายได้้จากการจำำ�หน่่ายคอนกรีีตผสมเสร็็จและ
หิินทรายคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 18 ของรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ  ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจการค้้ามีีรายได้้สุุทธิิจาก
การขายให้้กัับบุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้น� 3 พัันล้้านบาท และสามารถบรรลุุรายได้้สุุทธิกิ ว่่า 6 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 14
ของรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ (ปีี 2561: คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 8 ของรายได้้สุุทธิิรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ)
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงสำำ�หรัับรายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศโดยเฉพาะการส่่งออกสิินค้้าไปยัังลููกค้้าที่่�เป็็นบุุคคลที่่�    
ไม่่เกี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ ทั้้ง� นี้้�กำ�ำ ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
จำำ�นวน 141 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นจากการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี
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รายงานประจำ�ปี 2562

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร

รายได้้อื่่�นประกอบด้้วยรายได้้จากการขายผลิิตผลพลอยได้้ กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์และดอกเบี้้�ยรัับจากการลงทุุนระยะสั้้�นจากการ
บริิหารสภาพคล่่อง

ค่่าใช้้จ่่าย

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

32,463

29,300

3,163

11%

     ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

8,120

8,248

(128)

(2%)

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,071

2,150

(79)

(4%)

62

(62)

-

ค่าใช้จ่าย
     ต้นทุนสินค้าขายและบริการ

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

     ค่าใช้จ่ายอื่น

389

270

119

(44%)

43,043

40,030

3,013

8%

รวมค่าใช้จ่าย

ต้้นทุุนขายสิินค้้าและบริิการเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 11 จากปีีก่อ่ นหน้้า ส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากกิิจกรรมการบำำ�รุงุ รัักษาและต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าที่่สู� งู ขึ้้น�
ในตลาดหลััก ประกอบกัับผลกระทบจากต้้นทุุนนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�นของตลาดหลัักในต่่างประเทศ โดยโรงปููนซีีเมนต์์ ในประเทศไทย
มีีการหยุุดซ่่อมบำำ�รุุงในระหว่่างปีีในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาและปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าสููงขึ้้�น บริิษััทย่่อยใน
ประเทศเวีียดนามมีีการปิิดเตาเผาปููนซีีเมนต์์เพื่่อ� บำำ�รุงุ รัักษาใหญ่่และเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต  ในขณะที่่อััต
� ราค่่าไฟฟ้้ามีีการปรัับสููงขึ้้น� การใช้้       
เชื้้�อเพลิิงทดแทนและวััตถุุดิบท
ิ างเลืือก (AFR) ที่่ล� ดลงและต้้นทุุนการนำำ�เข้้าปููนเม็็ดสููงขึ้้น�  ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้น�  บริิษััทย่่อย
ในประเทศศรีีลัังกาลดปริิมาณการผลิิตปูนู ซีีเมนต์์เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องต่่อความต้้องการปููนซีีเมนต์์ที่ห�่ ดตััวลง ซึ่่�งการลดปริิมาณการผลิิต 
ทำำ�ให้้ผลิิตผลของเตาลดลงในขณะที่่ต้้� นทุุนเฉลี่่ย� ต่่อตัันสำำ�หรัับต้้นทุุนคงที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�  ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการผลิิตรวมต่่อตัันเพิ่่�มขึ้้น�  บริิษััทย่่อย        
ในประเทศบัังกลาเทศได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากระบบการจััดเก็็บภาษีีเงิินได้้รููปแบบใหม่่ของรััฐบาลโดยจััดเก็็บภาษีีจากการนำำ�เข้้า       
ปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบซึ่่�งส่่งผลให้้ต้้นทุุนวััตถุุดิิบสููงขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่ายลดลงเนื่่อ� งจากการใช้้จ่่ายด้้านการขายและการตลาดอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ นอกจากนี้้�ราคาน้ำำ��มัันดีีเซล
ที่่�ปรัับลดลงยัังส่่งผลดีีต่่อต้้นทุุนในการขนส่่ง
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องจากโครงการลดต้้นทุุนคงที่่�ต่่างๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมในระหว่่างปีี
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่น� เพิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลมาจากการยุุติกิ ารดำำ�เนิินงานในบางธุุรกิิจ บริิษััทย่่อยของประเทศเวีียดนามได้้ยุุติกิ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีต 
ผสมเสร็็จในปีี 2562 โดยบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการขายสิินทรััพย์์ที่่�เหลืืออยู่่� บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย              
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ขาวในประเทศไทยได้้ยุุติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจในเดืือนมกราคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ประเมิิน             
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ภายใต้้บริิษััทย่่อยทั้้�งสองแห่่งและรัับรู้้�การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ในระหว่่างรอบปีีปััจจุุบััน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,330

3,268

62

2%

     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,459

1,350

109

8%

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

698

569

129

23%

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของสิินทรััพย์์จากการบัันทึึกโครงการรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นสิินทรััพย์์
รวมถึึงการต่่ออายุุใบอนุุญาตสััมปทานส่่วนหนึ่่�งซึ่่�งบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินสะท้้อนถึึงค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหุ้้�นกู้้� และค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสาร
ทางการเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากผลกระทบจากการยกเลิิกสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจการค้้าระหว่่าง
ประเทศ  (ITC) ในประเทศไทย การครบกำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ของระบบนำำ�พลัังงานความร้้อนจากการผลิิตกลัับมา           
ผลิิตกระแสไฟฟ้้าที่่�โรงงานสระบุุรีีจำำ�นวนหนึ่่�งระบบ และการจััดเก็็บภาษีีเงิินได้้รููปแบบใหม่่ในประเทศบัังกลาเทศที่่�จััดเก็็บจากวััตถุุดิิบ
นำำ�เข้้าโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ต้้องเสีียภาษีีประจำำ�ปีี

การวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะการเงิิน
เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ
หน่วย

2562

2561

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.74

7.95

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

41

45

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.57

6.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

55

56

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

5.74

5.78

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

63

62

เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิต่่อรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ เท่่ากัับร้้อยละ 4.9 โดยเทีียบกัับร้้อยละ 6.3 ในปีีที่่�แล้้ว ในขณะที่่�ระยะเวลาขาย         
สิินค้้าเฉลี่่�ยและระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยยัังคงอยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่่อนหน้้า การลดลงของระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยสะท้้อนถึึงความ
พยายามของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการเก็็บหนี้้�ตามกำำ�หนดเวลาในสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ยากลำำ�บาก
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สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
บริิษััทย่่อยในประเทศเวีียดนามได้้ยุุติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จในเดืือนธัันวาคม 2562 โดยบริิษััทย่่อยได้้ทำำ�ข้้อตกลงความ
เข้้าใจในการขายทรััพย์์สินิ เครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จให้้แก่่บุคุ คลที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกััน สิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
แสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรมโดยแสดงเป็็นสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

(หน่่วย: ล้้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

32,523

35,459

(2,936)

(8%)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

10,844

10,309

535

5%

317

288

29

10%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

รายจ่่ายฝ่่ายทุุน (CAPEX) เป็็นรายจ่่ายเพื่่�อรัักษาหรืือเพิ่่�ม             
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานโดยพิิจารณาตามความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสม โดยรายจ่่ายฝ่่ายทุุนสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ประเภท  
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ในระหว่่างปีีปััจจุุบัันเท่่ากัับ  1,370
ล้้านบาท  รายการรายจ่่ ายฝ่่ ายทุุ น จำำ � แนกตามโครงการที่่ � มีี    
สาระสำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
• การปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพหม้้อบดซีีเมนต์์มูลู ค่่า 52 ล้้านบาท
• การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบในการนำำ�ลมร้้อนจากการ  
ผลิิตกลัับมาผลิิตกระแสไฟฟ้้ามููลค่่า 26 ล้้านบาท
• การเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเตาเผาปููนซีีเมนต์์ ในประเทศเวีียดนาม
เป็็น 5,000 ตัันต่่อวัันมููลค่่า 133 ล้้านบาท
• ระบบการจััดเรีียงปููนซีีเมนต์์เพื่่อ� จำำ�หน่่ายในประเทศเวีียดนาม
มููลค่่า 75 ล้้านบาท
• การเพิ่่�มไซโลเก็็บปููนซีีเมนต์์และเปลี่่�ยนระบบสายพานใน
ประเทศศรีีลัังกามููลค่่า 27 ล้้านบาท
ในระหว่่างปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า ขาดทุุนจาก
การจำำ�หน่่ายและการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จำ�ำ นวน 279 ล้้านบาท 
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 2,845 ล้้านบาท
เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศดำำ�เนิินงานภายใต้้สกุุลเงิิน
ที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งต้้องถููกแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินบาทในการแสดง
งบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการแข็็งค่่าของสกุุล
เงิินบาทในปีีที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้เกิิดผลขาดทุุนจากการแปลงค่่า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศเป็็น
สกุุลเงิินบาทเท่่ากัับ 887 ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนประกอบด้้วยสััมปทานเหมืือง ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์ ค่่าความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เครื่่�องหมายการค้้า
และสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ต่่ออายุุใบอนุุญาต
สััมปทานบางส่่วนที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานเหมืืองและ           
รัับรู้้�ภาระผููกพัันที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตให้้กัับหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามใบอนุุญาตสััมปทานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันสุุทธิิเป็็น
มููลค่่าของสััมปทานที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�  ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 482 ล้้านบาท ขาดทุุนจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์
ไม่่มีีตััวตนของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศคิิดเป็็นเงิินบาทจำำ�นวน
457 ล้้านบาท

การระดมทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โครงสร้้างฝ่่ายทุุนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ประกอบด้้วยหนี้้�สิินทางการเงิินสุุทธิิจำำ�นวน 24,863 ล้้านบาท 
(หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นจำำ�นวน 29,684 ล้้านบาท หัักด้้วยเงิิน
สดและรายการเทีียบเท่่ า เงิิ น สดจำำ � นวน 4,821 ล้้านบาท)
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 32,671 ล้้านบาท โดยอััตราส่่วนหนี้้�สินิ
สุุทธิิต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.76 เท่่าซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า (ปีี 2561:
0.82 เท่่า)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาว

การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสด

หนี้้�สินิ ทางการเงิินขั้้น� ต้้นประกอบด้้วย หุ้้�นกู้้�ซึ่่ง� เป็็นหุ้้�นกู้้�ประเภท 
ไม่่ด้้อยสิิทธิแิ ละไม่่มีีหลัักประกััน โดยทยอยครบกำำ�หนดตามเวลา   
ที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงของสภาพคล่่อง     
จากการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 4,821
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่ง� ใช้้ในการรัักษาสภาพคล่่อง
ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและเพื่่�อชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ที่่�จะถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระ เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 
7,586 ล้้านบาท (ปีี 2560: จำำ�นวน 6,989 ล้้านบาท) โดยเป็็น
ผลกำำ�ไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและเงิินสดที่่�ได้้จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานและ  
การบริิหารจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้น�

วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวน
ล้านบาท

วันครบกำ�หนด

14 มิถุนายน 2556

2,000

2563

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

13,000

2563, 2567,
2570, 2572

เงิินทุุนที่่�ได้้รัับจากการออกหุ้้�นกู้้�ส่่วนใหญ่่ถููกใช้้เพื่่�อการเข้้าซื้้�อ
กิิ จ การในต่่ า งประเทศในช่่ ว งหลายปีี ที่ ่ � ผ่ ่ า นมา นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน
7,437 ล้้านบาท  และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นรวมส่่วนของเงิินกู้้�ยืืม                 
ระยะยาวและหุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในปีีจำำ�นวน 6,226
ล้้านบาท กลุ่่�มบริิษััทฯ วางแผนในการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้ที่� จ�่ ะครบกำำ�หนด  
ภายในปีี 2563 เต็็มจำำ�นวน

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน
32,671 ล้้านบาท (ปีี 2561: 34,541 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น  
ประกอบด้้วยทุุนสำำ�รองสะสม ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและกำำ�ไรสะสม
จำำ�นวน 38,666 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�
เป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นผลขาดทุุนจำำ�นวน 7,272 ล้้านบาท 
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,184 ล้้านบาทในระหว่่างปีี เนื่่�องจากการ                
อ่่อนค่่าของสกุุลเงิินของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ
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กระแสเงิินสดสุุทธิจิ ากกิิจกรรมการลงทุุนเท่่ากัับ1,435 ล้้านบาท 
(ปีี 2561: จำำ�นวน 2,220 ล้้านบาท) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย
รายจ่่ายฝ่่ายทุุน
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 3,855
ล้้านบาท  (ปีี 2561: จำำ�นวน 3,847 ล้้านบาท) โดยส่่วนใหญ่่  
ประกอบด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 2,596 ล้้านบาท  และการ         
ชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้ยืื� มระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
ในระหว่่างปีีจำำ�นวน 1,241 ล้้านบาท

รายการระหว่่างกััน

รายการระหว่่างกััน
รายการระหว่่างกััน (มีีความหมายเช่่นเดีียวกัันกัับคำำ�ว่า่ “รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน”) หมายถึึงการทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท  คณะกรรมการ
บริิษััทตระหนัักว่่า ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท  เป็็นการ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน

หลัักเกณฑ์์การพิิจารณารายการระหว่่างกัันและ
แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษััทได้้กำำ�หนดขั้้น� ตอนการอนุุมััติกิ ารทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
อย่่างสอดคล้้องกัับกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 
สรุุปดัังนี้้�
1) คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิหลัักการทั่่�วไป ตามมาตรา
89/12 พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้           
อำำ�นาจฝ่่ายจััดการในการอนุุมััติกิ ารเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน
ประเภทธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของกลุ่่�มบริิษััท 
โดยหลัักการดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ� 
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ 
ตลาดทุุน โดยสรุุปคืืออนุุมััติิพิิจารณาบนผลประโยชน์์ของ
บริิษััทเป็็นสำำ�คััญ เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท/
ลักษณะรายการ

1. บริิษััท ตููรัังกา รีีซอร์์สเซส พีีทีีอีี
จำำ�กััด (ตููรัังกา)/
    บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
     ผู้้�ถืือหุ้้น� ใหญ่่ (บริิษััท จาร์์ดีีน
    ไซเคิิล แอนด์์ แคริิเอจ จำำ�กััด)

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ซื้้�อถ่่านหิินเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ 
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์

2) คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท โดยวิิธีีปฏิิบััติสิ อดคล้้องกัับประกาศของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันและการเปิิดเผยข้้อมููล
3) ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดระบบการติิดตามและตรวจสอบที่่�ทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่า การทำำ�รายการระหว่่างกัันเป็็นไปตามนโยบาย และ
จััดทำำ�รายงานสรุุปเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทรายไตรมาส
4) คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาเพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า
รายการดัังกล่่าวคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท  เสมืือน
การทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก และพิิจารณาแนวโน้้ม        
การทำำ�รายการในอนาคตให้้มีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการระหว่่างกัันของ        
บริิษััทและบริิษััทย่่อยครบถ้้วนตามที่่�ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอแล้้ว  
และมีีความเห็็นว่่ารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับงวดบััญชีี
สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เป็็นไปตามกฎหมายและ        
ระเบีียบข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และมีี
ความสมเหตุุ ส มผลและเพื่่ � อ ประโยชน์์ สู ู ง สุุ ด ของบริิ ษั ัท 
ดัังปรากฏตามตารางสรุุปต่่อไปนี้้�
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2562

2561

512.2

256.2

2560
-

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ
ถ่่านหิินเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักใน
การผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งใช้้ใน
ปริิมาณมาก จึึงต้้องจััดซื้้�อ
จากหลายบริิษััทเพื่่อ� ลดความ
เสี่่�ยงจากการขาดเชื้้�อเพลิิง
บริิษััทย่่อยซึ่่�งทำำ�ธุุรกิิจนำำ�เข้้า
และส่่งออกเป็็นผู้้�จััดซื้้�อจาก
หลายบริิษััทมาให้้จำำ�หน่่าย
ให้้บริิษััทในกลุ่่�ม และ/หรืือ
ขายให้้แก่่ผู้้�ซื้้�ออื่่�น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท
2. ธนาคาร กรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด
(มหาชน) (กรุุงศรีี)/
    บริิษััทย่่อยทางตรงของ
    ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
    โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด)
    และมีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
    นางสาวนพพร ติิรวััฒนกุุล

ประเภท/
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2562

2561

2560

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิ/
ดอกเบี้้�ยจ่่ายโดยบริิษััท 
ย่่อยจากการกู้้�ยืืมเงิิ น
ระยะสั้้�น

7.6

9.6

82.8

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิ/
ดอกเบี้้ย� รัับโดยบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อยจากการ
ฝากเงิินระยะสั้้น�

2.3

6.1

5.1

3. บริิษััท รัักษาความปลอดภััย
เฮชอาร์์ โปร แอนด์์ เซอร์์วิิส
จำำ�กััด (เฮชอาร์์ โปร)/
    บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของ
    ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท กรุุงเทพ
    โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด)

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ใช้้บริิการในกิิจกรรม
บางประเภทที่่ � ไ ม่่ ไ ด้้ 
ดำำ�เนิินการโดยพนัักงาน
ประจำำ�

210.8

160.8

185.8

เฮชอาร์์ โปรประกอบธุุรกิิจ
ให้้บริิการ อาทิิ การขนส่่ง
พนัักงาน การจััดเก็็บตััวอย่่าง
คอนกรีีต  และกิิจกรรมการ
ผลิิ ต และการบำำ �รุ ุ ง รัักษา
บริิ ษั ัทฯ และบริิ ษั ัทย่่ อ ย
คััดเลืือกโดยการประมูู ล
ร่่วมกัับผู้้� ให้้บริิการรายอื่่�น

4. บริิษััท ลานนารีีซอร์์สเซส จำำ�กััด
(มหาชน) (ลานนา)/
    บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
    ในสััดส่่วนร้้อยละ 44.99 และมีี
    กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
    นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
    นายวัันชััย โตสมบุุญ
    นายศิิวะ มหาสัันทนะ

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ซื้้�อถ่่านหิินเพื่่อ� นำำ�มาใช้้
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์
และเพื่่�อการค้้า

777.4

931.0

1,505.7

ถ่่ า นหิิ น เป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง หลััก
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�ง
ใช้้ ในปริิ ม าณมาก จึึงต้้อง
จััดซื้้�อจากหลายบริิษััทเพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยงจากการขาด
เชื้้� อ เพลิิ ง และเป็็ น สิิ น ค้้า
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยซึ่่ง� ทำำ�ธุุรกิิจ
นำำ�เข้้าและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปููนซีีเมนต์์

5. บริิษััท ชิิป มง อิินทรีีซีีเมนต์์
คอร์์ปอเรชั่่�น (ซีีเอ็็มไอซีี)/
    บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
    ในสััดส่่วนร้้อยละ 40 และมีี
    กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
    นายวัันชััย โตสมบุุญ
    นายเอเดน จอห์์น ไลนััม

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่�่
เกี่่ย� วข้้องกัับปููนซีีเมนต์์

1,534.1

1,103.7

387.8

ซีีเอ็็ ม ไอซีีมีีกำำ �ลัั งการผลิิ ต   
ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการ
ในประเทศกััมพููชา บริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อยเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับ 
ซีีเอ็็มไอซีี

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการ
ด้้านการบริิหารข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ

26.7

37.0

67.7

ซีีเอ็็มไอซีีมีีความจำำ�เป็็นใน
การใช้้บริิการด้้านการบริิหาร
ข้้อมููลธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์จาก
กลุ่่�มบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารกรุุ ง ศรีีประกอบ 
ธุุ ร กิิ จ ให้้กู้้� ยืื ม/รัับฝากเงิิ น
บริิษััทย่่อยพิิจารณาคััดเลืือก
โดยเทีียบเคีียงกัับธนาคาร
พาณิิชย์์อื่่�น

รายการระหว่่างกััน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ประเภท/
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2562

2561

2560

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทใช้้บริิการเกี่่ย� วกัับ
กิิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศกััมพููชา

0.3

51.8

-

ซีีเอ็็ ม ไอซีีมีีพนัักงานซึ่่� ง
ปฏิิ บััติ ิ ง านด้้านกิิ จ กรรม
ทางการตลาด เช่่น การวิิจััย
และกลยุุ ทธ์ ์ ก ารขายสิิ น ค้้า
ปููนซีีเมนต์์

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทจััดซื้้�อถุุง
ปููนซีีเมนต์์และอิิฐทนไฟ

2.3

-

-

บริิ ษั ัทจััดซื้้� อ สิิ น ค้้าถุุ ง
ปููนซีีเมนต์์และอิิฐทนไฟจาก
สถานการณ์์สิินค้้าคงเหลืือ
ไม่่ เ พีียงพอกัับการใช้้งาน

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่�่
เกี่่ย� วข้้องกัับปููนซีีเมนต์์

1,017.0

1,060.5

1,547.7

เอสซีีซีีวีีเอ็็นซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
จากบริิ ษั ัทฯ/บริิ ษั ัทย่่ อ ย
รวมทั้้ง� จากผู้้จำ� �ำ หน่่ายรายอื่่น�

รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิ/
บริิษััทย่่อยให้้บริิการ
ด้้านการบริิหารข้้อมููล
เกี่่ย� วกัับธุุรกิิจ

106.5

107.3

86.0

เอสซีีซีีวีีเอ็็นมีีความจำำ�เป็็น
ในการใช้้บริิ ก ารด้้านการ
บริิหารข้้อมููลธุุรกิิจปููนซีีเมนต์์
จากกลุ่่�มบริิษััท

7. บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์
รายการธุุรกิิจปกติิ/
เญินแจ็ก จำ�กัด (เอสซีซีเอ็นที)/ บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่าย
    บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับปููนซีีเมนต์์

218.6

261.1

164.3

เอสซีีซีีเอ็็นทีีซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
จากบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งจาก
ผู้้�จำำ�หน่่ายรายอื่่�น

8. บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์
(เอ็มเอ็มซี)/
    บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม

137.5

513.0

297.3

เอ็็ ม เอ็็ ม ซีีซื้้� อ ผลิิ ตภัั ณฑ์์
จากบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งจาก
ผู้้จำ� �ำ หน่่ายรายอื่่น�

6. บริิษััท สยาม ซิิตี้้� ซีีเมนต์์
(เวีียดนาม) จำำ�กััด (เอสซีีซีวีี เี อ็็น)/
    บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นโดยทางตรง
    ในสััดส่่วนร้้อยละ 65 และมีี 
    กรรมการบริิษััทร่่วมกัันคืือ
    นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
    นายศิิวะ มหาสัันทนะ
    และมีีผู้้�บริิหารซึ่่�งเป็็นตััวแทน
    ของบริิษััทฯ คืือ
    นายมาร์์ก อนาโตล ชมิิดต์์
    (กรรมการ) และ นายฟิิลลิิป
    เบอร์์นาร์์ด ริิชาร์์ท (CEO)

รายการธุุรกิิจปกติิ/
บริิษััทย่่อยจััดจำำ�หน่่าย
ปููนซีีเมนต์์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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สรุุปตำำ�แหน่่งตามแบบ 56-2
เปรีียบเทีียบรายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้� กัับแบบรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์ (แบบ  56-2) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน ฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข และวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการ            
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์
หัวข้อตามที่ระบุในแบบ 56-2
1

หัวข้อในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้

หน้า

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

ภาพรวมที่มาและลกั ษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายในการดำ�เนินงาน
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
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• ความเป็นมาของบริษัทฯ
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• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3
14-15
19-20
29-47

1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

• การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ
• พัฒนาการที่สำ�คัญในแต่ละสายงานปี 2562

48
49-55

1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

2

28

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29-47

2.1

โครงสร้างรายได้

สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

10-12

2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ลักษณะธุรกิจในปีที่ผ่านมา)

• พัฒนาการที่สำ�คัญในแต่ละสายงานปี 2562
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

49-55
29-47

2.3

การตลาดและการแข่งขัน

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปี 2563

29-47
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2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29-47

3

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

21-23

4

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

119-140

4.1

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

119-123

4.2

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

119-123

4.3

ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

124-126

5

ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

124-126

6

นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

7

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

7.1

คณะกรรมการ

• ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริษัท

128-140
57-59

7.2

ผู้บริหาร

• ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
• ผู้บริหาร

128-140
59-60

7.3

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

60-61

7.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

61-63

7.5

127
57-66

บุคลากร

บุคลากร

63-66

การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

68-105

8.1

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

68-69

8.2

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

8.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

69

8.4

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน

• หลักปฏิบัติ 3.6 การกำ�กับดูแลนโยบายและการดำ�เนินงานของ
   บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัท ไปลงทุน
• การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

85

8

69, 75-79

69-70

8.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

8.6

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

8.7

การนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ไปปรับใช้

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

104-105
106-118

9

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

10

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

12

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

70
70

24-27
147-149
10-12

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)
13

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

141-146

ผู้้ล� งทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทฯ เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษััทฯ ที่่แ� สดงไว้้ใน www.sec.or.th และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ http://www.siamcitycement.com
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รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานทางการเง�น 2562

สารบัญ
รายงานความร�บผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเง�น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผูสอบบัญชีร�บอนุญาต
งบแสดงฐานะการเง�น
งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบกระแสเง�นสด
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
บทรายงานและการว�เคราะหของฝายบร�หาร

3
4
6
12
15
16
17
20
23
101

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
งบการเงิินรวมของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย และงบการเงิินเฉพาะของบริิษัทั ฯ ได้้จัดทำ
ั �ขึ้
ำ น�้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่กำ� �ำ หนด
ในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพการบััญชีี พ.ศ.2547 และการแสดงรายการในงบการเงิินเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้าลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบััญญััติกิ ารบััญชีี พ.ศ. 2543 โดยบริิษัทั ฯ ใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างระมััดระวัังในการ
เลืือกใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อความถููกต้้องและครบถ้้วนของข้้อมููลในงบการเงิินดัังกล่่าวข้้างต้้น รวมถึึงข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี และเป็็นผู้้�จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุ
สมผลว่่ารายงานและข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่จ� ะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่ง�่ สิินทรััพย์์ รวมทั้้�งป้้องกัันการดำำ�เนิินการ
ที่่�ผิิดปกติิ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน ทำำ�หน้้าที่่ต� ามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ ในแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในเรื่่�องแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช่่วยคณะกรรมการบริิษััทดููแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
โดยผู้้�สอบบััญชีีภายนอกแทนคณะกรรมการบริิษััทและดำำ�เนิินการตามกฎบััตรที่่�ร่่วมกัันบััญญััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษัทั รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตได้้แสดงไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีนี้้ี แ� ล้้ว

นายพอล ไฮนซ์์ ฮููเกนโทเบลอร์์
ประธานกรรมการ

นายเอเดน จอห์์น ไลนััม
กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความยิินดีีเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่านและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� ตมที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และภายใต้้
กฎบััตรที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้้รัับการอนุุมััติิจากคณำำ�รรมการบริิษััทซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
หลัักสากลและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในปีี 2562 คณะกรรมการได้้มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง โดยได้้ร่ว่ มประชุุมกัับฝ่่ายบริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั
ในหััวข้้อต่่างๆ ภายใต้้หน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่่น ความถููกต้้องกครบถ้้วนของรายงานทางการเงิิน ความมีีประสิิทธิิภาพ
ของระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน การนำำ�เทคโนโลยีีสาระสนเทศมาใช้้ ตลอดจนความสอดคล้้องกัับกฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการปฏิิบััติิงานของบริิษััทในประเทศไทยรวมถึึงบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ
หน้้าที่่�หลัักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและพิิจารณางบการเงิินรวมรายไตรมาสและงบการเงิินรวม
ประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งรวมถึึงการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันและ
รายการที่่มีีมีีค
� วามเป็็นไปได้้ว่า่ อาจจะขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยเชิิญผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วม
ประชุุมในการพิิจารณางบการเงิินดัังกล่่าว ซึ่ง�่ มีีการถามผู้้�สอบบััญชีีเรื่่อ� งความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน การปรัับปรุุงรายการ
บััญชีีที่่ส� าระสำำ�คัญ
ั ซึ่ง�่ มีีผลกระทบต่่องบการเงิิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพีียงพอเหมาะสมของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี ความเพีียงพอ
ถููกต้้องและครบถ้้วนของการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิิน และความมีีอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทำำ�งบการเงิิน
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป และทัันเวลา รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
ถููกต้้องและครบถ้้วน นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััท
1 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบััญชีีรายไตรมาสและประจำำ�ปีีของผู้้�สอบบััญชีี
(2) การกำำ�กัับและดููแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมเป็็นรายเดืือนเพื่่�อทบทวนการปฏิิบััติิงานตาม
แผนของฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมถึึงพิิจารณาผลการตรวจสอบและคำำ�แนะนำำ�ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั โดยให้้ข้อ้ แนะนำำ�และติิดตามผลการดำำ�เนิินการ
แก้้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญ เพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงรพบบการควบคุุมภายในของฝ่่ายบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอให้้มีีการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในเพิ่่�มเติิมในระบบที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งสููง ได้้แก่่ความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ระบบที่่เ� กี่่ย� วกัับการเงิินและบุุคคล ระบบที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ย่่อย ฯลฯ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้ทบทวนและอนุุมัติั ิ
แผนงานการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563 รวมทั้้�งงบประมาณเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตรวจสอบตามแผน
(3) การสอบทานประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุุมภายใน
ร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นรายเดืือน และร่่วมกัับฝ่่ายควบคุุมภายในและผู้้�สอบบััญชีีเป็็นรายไตรมาส โดยได้้พิิจารณาเรื่่�อง
การดููแลทรััพย์์สินิ การใช้้ทรััพย์์สินิ การป้้องกัันหรืือลดความผิิดพลาด ความเสีียหาย การรั่่ว� ไหล หรืือการทุุจริติ การดำำ�เนิินงานต่่างๆ
ความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทได้้ ให้้
ความเห็็นสอดคล้้องกัันว่่าไม่่พบข้้อบกพร่่องหรืือประเด็็นปััญหาที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้ทบทวนและอนุุมัติั ิ
คู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ (Manual of Authority) และ กรอบนโยบาย (Policy Landscape) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ ในกลุ่่�มบริิษััททั้้�งหมด
ในปีี 2562
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) การสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามระบบและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้้นนโยบายการบริิหารจััดการ
เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเป็็นระบบ สนัับสนุุนให้้นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ ในการตรวจสอบ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานและป้้องกัันการปฏิิบัติั งิ านที่่ไ� ม่่เป็็นไปตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบของบริิษัทั โดยได้้สอบทานการ
ปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้ทบทวนผลการสอบสวนผ่่านข้้อร้้องเรีียน (INSEE Speak Up) และให้้ข้อ้ เสนอแนะในการปรัับปรุุงกระบวนการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(5) การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งของบริิษัทั อัันเกิิดจากปััจจััย
ภายในและภายนอกของบริิษััท รวมทั้้�งพิิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิิทธิิภาพของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารอย่่างเหมาะสมซึ่่�งจะสอดคล้้องกัับแผนงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในปีี 2563
(6) การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาเสนอให้้แต่่งตั้้�งนางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
และ/หรืือ นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ และ/หรืือ นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ แห่่งบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ให้้เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2563 รวมถึึงพิิจารณาค่่าสอบบััญชีีซึ่่�งได้้เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและจะขออนุุมััติิ
ในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ต่่อไป
โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใช้้ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ ความระมััดระวัังรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระเพีียงพอ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ระบุุไว้้ ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นจากการสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีสำำ�หรัับปีี 2562 และการประเมิิน
ของผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวข้้างต้้นว่่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่่พบการปฏิิบััติิซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

ดร. สุุนีีย์์ ศรไชยธนะสุุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนรวม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่ม
บริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรขำย
สิ นค้ำ ซึ่งเป็ นรำยกำรบัญชีที่มีมูลค่ำที่เป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของ
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรขำยกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย ส่ วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำเพื่อ
กระตุน้ ยอดขำย ทำให้รำยกำรขำยของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้และกำรบันทึกรำยได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกิดจำกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและส่ วนลดต่ำง ๆ ที่ซบั ซ้อน ด้วยเหตุน้ ี ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อ
กำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและสุ่ ม
ตัวอย่ำงเพื่อทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสำรประกอบรำยกำรขำย สอบทำนใบลดหนี้ที่
กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และทดสอบข้อมูลที่กลุ่มบริ ษทั นำมำใช้ในกำรคำนวณและ
บันทึกรำยได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิดจำกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยและส่ วนลดต่ำง ๆ ที่บนั ทึก ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำหรื อข้อตกลงที่ให้กบั ลูกค้ำ ประกอบกับได้วเิ ครำะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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ค่ าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17 เนื่องจำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ถือเป็ นประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรระบุ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่ม
สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวที่เหมำะสม ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ ยง
เกี่ยวกับมูลค่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์
ในกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ข้ำพเจ้ำ
ได้ประเมินกำรกำหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
เลือกใช้โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริ หำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์ที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ โดยกำรเปรี ยบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับ
ผลกำรดำเนิ นงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่
คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์
ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของบริ ษทั ฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญภำยใน
สำนักงำนฯสำหรับค่ำควำมนิ ยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรรวมธุ รกิจที่มีสำระสำคัญเพื่อช่วยประเมินข้อมูล
ดังกล่ำวโดยกำรเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภำยนอกตำมฐำนควำมรู ้และประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยเฉพำะอัตรำคิดลดและ
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
3
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ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู ง
กว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
5
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ ตราสารอนุ พนั ธ์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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6, 7
6, 8
6
9
10

7
11
12
13
14
15
16
17
18
32

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

4,820,998,156
5,455,711,119
895,250
4,608,212,754
79,527,949
65,075,000
393,958,247
15,424,378,475

2,647,086,510
5,433,075,960
5,435,921
4,873,099,562
302,616,504
360,541,986
13,621,856,443

1,449,904,118
3,185,244,563
3,225,000,000
471,402
2,358,221,387
17,730,454
149,415,182
10,385,987,106

689,314,593
2,723,616,232
3,170,000,000
2,344,222,817
47,922,524
89,291,768
9,064,367,934

17,115,662
1,973,369,404
2,068,913,187
315,440,506
32,522,667,760
64,705,033
13,593,959,991
10,844,035,794
1,064,125,053
317,402,125
62,781,734,515
78,206,112,990

12,326,355
1,984,781,039
2,041,359,678
315,440,506
35,458,974,839
64,677,715
14,584,518,345
10,308,954,901
881,603,464
288,187,418
65,940,824,260
79,562,680,703

39,900,676,263
2,145,610,960
577,896,135
647,277,127
13,156,906,507
37,813,185
3,413,301,684
610,954,209
151,635,125
60,642,071,195
71,028,058,301

39,900,676,463
2,145,610,960
577,896,135
651,199,573
14,280,123,204
38,358,542
2,228,415,146
480,744,794
145,009,889
60,448,034,706
69,512,402,640

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวสาหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ตราสารอนุ พนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รายได้รอการตัดบัญชี
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินอื่น - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินระยะยาวสาหรับประทานบัตรและค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต
- สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้ อถอน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2562

2561

6

100,000,000

160,000,000

-

-

19
6, 20

2,587,515,972
5,683,983,374

3,968,231,679
5,625,902,258

3,143,820,084

1,000,000,000
2,835,594,067

6

-

90,000,000

-

-

21

538,959,690

342,282,983

-

-

22
23

12,219,184
2,999,417,570

10,000,095
-

2,999,417,570

-

24

27,768,797
770,049,250
901,399,437
243,203,097
1,330,217,427
218,917,404
15,413,651,202

15,556,476
613,410,586
780,622,259
254,377,543
1,475,724,240
244,019,240
13,580,127,359

27,768,797
208,255,330
504,270,472
231,554,667
653,165,678
57,102,473
7,825,355,071

42,516
134,132,719
473,148,594
242,794,802
666,032,494
54,340,212
5,406,085,404

21

7,437,369,725

7,371,206,771

6,979,000,000

6,968,500,000

22
23

36,902,918
15,971,478,911

16,919,799
18,965,771,306

15,971,478,911

18,965,771,306

24
25
26
32
27

1,072,109,754
2,809,783,044
160,415,858
2,506,781,283
126,625,092
30,121,466,585
45,535,117,787

2,150,444,162
127,885,504
2,669,119,282
140,175,505
31,441,522,329
45,021,649,688

1,061,812,416
1,967,123,237
54,318,690
26,033,733,254
33,859,088,325

1,510,538,576
50,235,449
27,495,045,331
32,901,130,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

13

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 298,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

14

รายงานทางการเงิน 2562

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2,980,000,000

2,980,000,000

2,980,000,000

2,980,000,000

2,980,000,000
26,412,550,914

2,980,000,000
26,412,550,914

2,980,000,000
26,412,550,914

2,980,000,000
26,412,550,914

300,000,000
8,973,490,527
(7,272,134,150)
31,393,907,291
1,277,087,912
32,670,995,203
78,206,112,990

300,000,000
8,425,610,537
(5,087,690,022)
33,030,471,429
1,510,559,586
34,541,031,015
79,562,680,703

300,000,000
7,476,419,062
37,168,969,976
37,168,969,976
71,028,058,301

300,000,000
6,918,720,991
36,611,271,905
36,611,271,905
69,512,402,640

งบกำำ�ไรขาดทุุน

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากสัญญาทีทาํ กับลูกค้า
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

29
11, 13

30

12
13

32

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ น้ )

2562

2561

47,592,899,420
141,153,309
256,918,905
47,990,971,634

44,763,911,649
275,759,643
45,039,671,292

22,431,401,935
1,703,301,293
16,634,611
164,037,559
24,315,375,398

21,167,535,278
2,240,500,904
202,260,123
23,610,296,305

31,168,806,756
1,293,697,791
8,119,960,793
2,071,021,880
389,404,605
43,042,891,825

28,194,538,401
1,105,306,810
8,248,468,789
2,150,110,703
61,584,110
269,881,606
40,029,890,419

14,310,174,261
141,322,517
3,662,032,476
1,580,642,273
143,543,455
19,837,714,982

13,442,110,302
96,996,262
3,720,724,120
1,521,038,127
8,052,641
166,234,928
18,955,156,380

4,948,079,809
317,761,260
218,284,170
5,484,125,239
(1,459,407,757)
4,024,717,482
(697,505,245)
3,327,212,237

5,009,780,873
73,078,198
257,172,140
5,340,031,211
(1,349,769,365)
3,990,261,846
(568,811,145)
3,421,450,701

4,477,660,416
4,477,660,416
(1,035,169,670)
3,442,490,746
(343,898,281)
3,098,592,465

4,655,139,925
4,655,139,925
(1,046,073,502)
3,609,066,423
(281,010,358)
3,328,056,065

3,156,985,406

3,021,825,091

3,098,592,465

3,328,056,065

170,226,831
3,327,212,237

399,625,610
3,421,450,701

10.59

10.14

10.40

11.17

298,000,000

298,000,000

298,000,000

298,000,000

33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,327,212,237

3,421,450,701

3,098,592,465

3,328,056,065

(2,376,491,876)
(2,376,491,876)

(2,102,176,413)
(2,102,176,413)

-

-

(225,113,176)
(225,113,176)
(2,601,605,052)

19,549,934
19,549,934
(2,082,626,479)

(156,902,154)
(156,902,154)
(156,902,154)

5,597,834
5,597,834
5,597,834

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

725,607,185

1,338,824,222

2,941,690,311

3,333,653,899

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

747,428,102

950,883,901

2,941,690,311

3,333,653,899

(21,820,917)
725,607,185

387,940,321
1,338,824,222

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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รายงานทางการเงิน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ปูนซี เมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
26,412,550,914
26,412,550,914

ทุนออกจาหน่ าย
และชาระแล้ว
2,980,000,000
2,980,000,000

300,000,000

8,425,610,537

(5,087,690,022)

33,030,471,429

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลต่างจากการ
กาไรสะสม
แปลงค่างบการเงิน
จัดสรรแล้ว ที่เป็ นเงินตรา
รวมส่ วนของ
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
300,000,000
7,768,233,752
(2,997,198,898)
34,463,585,768
3,021,825,091
3,021,825,091
19,549,934
(2,090,491,124)
(2,070,941,190)
3,041,375,025
(2,090,491,124)
950,883,901
(2,383,998,240)
(2,383,998,240)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม

(352,950,463)
1,510,559,586

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,475,569,728
399,625,610
(11,685,289)
387,940,321
-

(352,950,463)
34,541,031,015

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
35,939,155,496
3,421,450,701
(2,082,626,479)
1,338,824,222
(2,383,998,240)

(หน่วย: บาท)

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
26,412,550,914
26,412,550,914

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
2,980,000,000
2,980,000,000

300,000,000

8,973,490,527

(7,272,134,150)

31,393,907,291

งบการเงินรวม (ต่ อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลต่างจากการ
กาไรสะสม
แปลงค่างบการเงิน
จัดสรรแล้ว ที่เป็ นเงินตรา
รวมส่ วนของ
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
300,000,000
8,425,610,537
(5,087,690,022)
33,030,471,429
3,156,985,406
3,156,985,406
(225,113,176)
(2,184,444,128)
(2,409,557,304)
2,931,872,230
(2,184,444,128)
747,428,102
(2,383,992,240)
(2,383,992,240)
(211,650,757)
1,277,087,912

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,510,559,586
170,226,831
(192,047,748)
(21,820,917)
-

(211,650,757)
32,670,995,203

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
34,541,031,015
3,327,212,237
(2,601,605,052)
725,607,185
(2,383,992,240)

(หน่วย: บาท)

2,980,000,000
2,980,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
2,980,000,000
2,980,000,000

บริษทั ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

26,412,550,914
26,412,550,914

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
26,412,550,914
26,412,550,914
300,000,000
300,000,000

6,918,720,991
3,098,592,465
(156,902,154)
2,941,690,311
(2,383,992,240)
7,476,419,062

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
300,000,000
5,969,065,332
3,328,056,065
5,597,834
3,333,653,899
(2,383,998,240)
300,000,000
6,918,720,991

36,611,271,905
3,098,592,465
(156,902,154)
2,941,690,311
(2,383,992,240)
37,168,969,976

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
35,661,616,246
3,328,056,065
5,597,834
3,333,653,899
(2,383,998,240)
36,611,271,905

(หน่วย: บาท)

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญและการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเพิมขึน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสํารองอืน
ตัดจําหน่ายรายได้รอการรับรู ้จากเงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิมขึน)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าฟื นฟูสภาพเหมือง
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบียรับ
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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รายงานทางการเงิน 2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

4,024,717,482

3,990,261,846

3,442,490,746

3,609,066,423

(536,045,430)
3,329,657,260

(330,250,338)
3,268,188,900

(1,703,301,293)
1,451,688,349

(2,240,500,904)
1,324,440,905

122,558,133
(87,156,497)
7,856,327

67,310,543
-

23,789,005
-

13,285,886
-

134,030,589

2,274,688

14,353,062

5,868,623

183,185,849
517,482,137
(8,607,959)
(19,673,883)
(58,829,762)
1,297,815,632

258,229,752
217,963,234
(5,738,640)
(18,535,028)
(38,549,683)
1,212,006,962

131,403,816
330,432,320
(3,867,125)
(92,960,569)
949,939,849

194,029,040
119,798,530
28,565
(101,286,926)
971,122,766

8,906,989,878

8,623,162,236

4,543,968,160

3,895,852,908

(79,470,315)
199,129,103
223,088,555
(69,616,869)

356,610,344
(1,001,936,533)
31,463,791
(84,616,902)

(482,583,066)
(16,487,895)
30,192,070
(61,097,326)

576,794,538
(448,789,042)
32,589,276
(4,039,782)

188,281,936
(12,182,722)
(87,946,477)
(3,978,873)
(4,834,842)
9,259,459,374
58,212,175
(1,078,961,314)
(652,894,345)
7,585,815,890

1,217,684,662
(289,144,493)
(129,193,086)
(3,893,507)
(2,088,634)
8,718,047,878
37,000,963
(963,733,708)
(802,446,382)
6,988,868,751

368,008,661
14,347,385
(51,859,188)
(3,978,873)
4,340,509,928
92,790,608
(711,589,520)
(360,759,546)
3,360,951,470

601,796,541
(106,628,654)
(45,499,525)
(3,893,507)
4,498,182,753
92,844,344
(761,312,979)
(263,687,905)
3,566,026,213

งบกระแสเงิินสด

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันลดลง(เพิมขึน)สุ ทธิ
เงินฝากทีมีภาระคําประกันเพิม ขึน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายสําหรับการซือธุ รกิจ
เงินสดรับค่ามัดจําทีดิน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกันเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินอืนลดลงสุ ทธิ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอืนเพิมขึน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอืน
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

2561

(5,789,453)
99,179,754

-

(55,000,000)
-

285,000,000
-

13,917,107
(1,476,109,805)
(195,106,264)
(29,214,707)
158,236,567
(1,434,886,801)

61,563,420
(203,844,885)
24,794,938
129,119,388
(2,216,630,113)
(237,310,456)
(1,991,390)
224,365,282
(2,219,933,816)

363,551
(491,290,853)
(153,196,653)
(6,625,036)
1,703,301,293
997,552,302

1,030,692
(581,527,354)
(196,425,478)
(1,204,210)
2,240,500,904
1,747,374,554

(60,000,000)
(1,181,349,990)
(90,000,000)
604,997,038
(302,457,078)
(12,738,082)
(2,595,642,997)
(217,756,494)
(3,854,947,603)
(122,963,136)
2,173,018,350
2,647,086,510

20,000,000
(755,808,518)
(180,000,000)
398,091,565
(327,994,858)
(52,400,828)
(2,736,948,703)
(212,323,423)
(3,847,384,765)
17,937,209
939,487,379
1,706,854,945

(1,000,000,000)
(2,383,992,240)
(214,815,303)
(3,598,807,543)
759,696,229
689,314,593

(2,300,000,000)
(2,383,998,240)
(211,661,732)
(4,895,659,972)
417,740,795
270,829,612

893,296
4,820,998,156

744,186
2,647,086,510

893,296
1,449,904,118

744,186
689,314,593

-

#REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงิินสด

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

378,643,719
81,379,223
72,931,327
198,336,498
25,529,731
-

505,585,700
36,818,196
199,274,467
4,382,340
5,912,458

27,095,213
81,379,223
6,802,046
110,934,185
-

83,619,018
-

28,177,664

(7,598,975)

6,161,964

(7,336,610)

989,557,308
32,665,238

24,000,000

979,505,928
-

-

งบการเงินรวม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสินระยะยาวสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิม ขึน(ลดลง)จากการเปลียนแปลงประมาณการ
ค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและค่ารื อถอน
รายการทีไม่เกียวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนีสินระยะยาวเพิมขึนจากการได้รับประทานบัตร
ซืออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทย
และได้จดทะเบี ยนแปรสภำพเป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษ ทั มหำชนจำกัดเมื่อวันที่
5 พฤศจิกำยน 2536 บริ ษทั ฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนิ นธุ รกิจหลักในกำรผลิตปูนซี เมนต์
และมีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 199 ชั้น 3, 10 - 12 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร และมี โรงงำนที่ 1 และโรงงำนที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 และ
โรงงำนที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 219 โรงงำนมอร์ ตำร์ ตั้งอยู่เลขที่ 41/2 และโรงเตรี ยมเชื้ อเพลิ งผสม (AFR Platform)
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กม. 129 - 133 ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ ลงวัน ที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ จัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ปู นซี เมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
(ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่ำ "บริ ษทั ฯ") และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่ำ "บริ ษทั ย่อย") ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ น้
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จำกัด

ไทย

2,500

2,500

100.00

บริ ษทั สยำมซิต้ ีพำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2,000
300
500
400

2,000
300
500
400

100.00
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จำกัด

ไทย

700

700

100.00

บริ ษทั ปูนซี เมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด
บริ ษทั สยำม ซิต้ ี ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด

ไทย
ไทย

701
10

701
10

100.00
100.00

บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด

บังกลำเทศ
ศรี ลงั กำ

บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด

เวียดนำม

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ
ศรี ลงั กำ
(ไพรเวท) จำกัด
ศรี ลงั กำ
บริ ษทั มหำเวลี มำรี น ซีเมนต์
(ไพรเวท) จำกัด
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จำกัด
เวียดนำม
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
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ทุนจดทะเบียน
2562
2561
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)

อินโดนีเซีย

2,800 ล้ำนตำกำ 2,800 ล้ำนตำกำ
1,663 ล้ำน
1,663 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ
รู ปีศรี ลงั กำ
3,030.4 พันล้ำน 3,030.4 พันล้ำน
ดองเวียดนำม
ดองเวียดนำม

100.00
98.95
65.00

ลักษณะธุ รกิจ

100.00 คอนกรี ตผสมเสร็ จและ
หิ นทรำย
100.00 ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิ้ง
100.00 วัสดุก่อสร้ำง
100.00 ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบำ
100.00 กำจัดกำกอุตสำหกรรมและ
จำหน่ำยเชื้อเพลิงและวัสดุ
ทดแทนและบริ กำรทำควำม
สะอำดสำหรับอุตสำหกรรม
100.00 ให้บริ กำรทำงด้ำนเทคนิค
กำรจัดกำรและพัฒนำ
ระบบข้อมูล
100.00 ผลิตปูนซีเมนต์
100.00 นำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
100.00 ผลิตปูนซีเมนต์
98.95 ผลิตปูนซีเมนต์
65.00 ผลิตปูนซีเมนต์

1,460 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ
48 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

1,460 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ
48 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ

100.00

812.1 พันล้ำน
ดองเวียดนำม

812.1 พันล้ำน
ดองเวียดนำม

100.00

100.00 ผลิตปูนซีเมนต์

78.3 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ

78.3 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ

100.00

100.00 วัสดุก่อสร้ำง

90.00

100.00 จัดกำรและกำจัดกำกของเสี ย
90.00 จำหน่ำยปูนซีเมนต์

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจ
ในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

รายงานทางการเงิน 2562

2

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงิน
บำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้
เป็ นรำยกำร “ผลต่ ำ งจำกกำรแปลงค่ ำ งบกำรเงิ น ที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ำจะมี ก ำรจำหน่ ำยหน่ วยงำนต่ำงประเทศนั้น ออกไป ยกเว้น
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่ถูกปั นส่ วนให้ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงำนต่ำงประเทศถู กจำหน่ ำยส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพีย งบำงส่ วนที่ ท ำให้สู ญ เสี ยกำร
ควบคุ ม ควำมมี อิท ธิ พ ลอย่ำงมี นัยส ำคัญ หรื อกำรควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ำงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ หน่ ว ยงำนต่ ำ งประเทศนั้ นต้ อ งถู ก จัด ประเภทเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กำไรขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยในงบกำไรขำดทุน หำกกลุ่มบริ ษทั จำหน่ำยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เพียงบำงส่ วนแต่ยงั คงมีกำรควบคุม ผลสะสมจะถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม หำกกลุ่มบริ ษทั จำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำหรื อบริ ษทั ร่ วมเพียงบำงส่ วนโดยที่
กลุ่ มบริ ษทั ยังคงมี กำรควบคุ มร่ วมหรื อมี อิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบำงส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุน

ฉ) ยอดคงค้ำงและรำยกำรค้ำระหว่ำงกันของกลุ่มบริ ษทั ที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม
นี้แล้ว
ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนรวม
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ซ)

กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สำหรับกำรรวมธุ รกิ จโดยปฏิ บตั ิตำมวิธีรำคำซื้ อ ยกว้นกรณี ที่เป็ นกำรรวม
ธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมตำมสัดส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำจำก
ผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรรวมธุ รกิจ เช่น ค่ำที่ปรึ กษำ
ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น

2.3 บริ ษทั ฯจัดท ำงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรโดยแสดงเงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำม
วิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่ มบริ ษ ทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถื อปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่อให้มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่ องบกำรเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ ซึ่ งมี กำรเปลี่ ยนแปลงหลักกำรสำคัญ
สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทน
ที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้
กิ จกำรต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จและพิ จำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุ ก ำรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้งหมดในกำรพิ จำรณำตำม
หลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำย
ให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละกำรให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ ม ำตรฐำน ยกเว้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ กำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีก ำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุ นด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้
มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
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ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิ ดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั
จะใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
- กำรรับรู ้รำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์ - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้รำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์ทุกรำยกำรเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่เข้ำทำสัญญำ และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ผำ่ นงบกำไรขำดทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่ เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกัน
กับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่ ม บริ ษ ทั คำดว่ำจะนำมำตรฐำนทำงกำรเงิ นฉบับ นี้ ม ำถื อปฏิ บ ัติโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ มำถื อ ปฏิ บ ัติใช้ค รั้ งแรกโดยกำรปรั บ ปรุ งกับ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรสรุ ปผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนนี้
มำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก) ขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ
เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่
ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จดั ให้มี โปรแกรมสิ ท ธิ พิ เศษแก่ ลู ก ค้ำ โดยจะให้ค ะแนนสะสมแก่ ลู ก ค้ำซึ่ งสำมำรถ
นำไปใช้แลกของรำงวัลได้ฟรี กำรให้คะแนนดังกล่ำวถือเป็ นภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิแยกต่ำงหำกเนื่องจำกมี
กำรให้สิทธิ ที่มีสำระสำคัญแก่ลูกค้ำ ส่ วนของรำคำของรำยกำรดังกล่ำวได้ถูกปั นส่ วนให้กบั คะแนนที่
ให้กบั ลู กค้ำตำมควำมสัมพันธ์กบั รำคำขำยแบบเอกเทศและรับรู ้ เป็ นรำยได้รอกำรตัดบัญชี จนกระทัง่
คะแนนดังกล่ำวได้ถูกนำมำใช้ โดยรำยได้จะถูกรับรู ้เมื่อลูกค้ำมีกำรแลกของรำงวัล
ข) รำยได้ค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำ บริ ก ำรท ำควำมสะอำดภำคอุ ต สำหกรรมและบริ ก ำรติ ด ตั้งแผ่น ผนังส ำเร็ จรู ป รั บ รู ้ ต ลอด
ช่วงเวลำที่ให้บริ กำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน ซึ่งคำนวณโดยเปรี ยบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้น
แล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
รำยได้ค่ ำบริ กำรอื่ นรับรู ้ ตำมจำนวนเงิ นซึ่ งกลุ่มบริ ษ ัทมี สิ ทธิ ออกใบแจ้งหนี้ เนื่ องจำกจำนวนดังกล่ ำว
สอดคล้องโดยตรงกับมูลค่ำที่ให้กบั ลูกค้ำ หรื อรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเสร็ จสิ้ น
รำยได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “รำยได้คำ้ งรับตำมสัญญำที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บ” โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของบัญชีลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่ ง
จะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ กำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิ ที่จะได้รับชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำร
ได้ให้บริ กำรเสร็ จสิ้ นและลูกค้ำรับมอบงำน
จำนวนเงินที่ กิจกำรได้รับหรื อมี สิทธิ ได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงั มี ภำระที่ตอ้ งโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั
ลูกค้ำแสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ” โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชีหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น
ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ง) รำยได้เงินปั นผล
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิ ตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
ค่ำเผื่อผลขำดทุ นจำกกำรลดลงของมู ล ค่ำสิ น ค้ำและสิ นค้ำล้ำสมัยจะตั้งขึ้ น ส ำหรับ สิ นค้ำที่ ล้ำสมัยหรื อ
เสื่ อมสภำพ
4.5 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสู งมำกที่มูลค่ำที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่
มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิ ก
นำไปปั นส่ วนให้กบั ค่ำควำมนิ ยมเป็ นลำดับแรก (ถ้ำมี) แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินตำมสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรำยกำรขำดทุนให้กบั สิ นค้ำคงเหลือ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับกำรจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่ อขำยหรื อถื อไว้เพื่ อจ่ ำยให้ แก่ ผูเ้ ป็ นเจ้ำของในครั้งแรกและผลกำไรและขำดทุ นจำกกำรวัดมู ลค่ำใน
ภำยหลังรับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจะหยุดบันทึก
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
4.6 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่ำที่จะได้รับของเงินลงทุนต่ำกว่ำ
รำคำทุนในบัญชี
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เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในงบกำไรขำดทุน
4.7 อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร
หลังจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นด้วยรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ ำเสื่ อ มรำคำของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 35 ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ ำยกับมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ใน
งบกำไรขำดทุนในปี ที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
4.8 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) แหล่งแร่ และต้นทุนในกำรฟื้ นฟูสภำพเหมือง
แสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมซึ่ งคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิ ตตลอดระยะเวลำที่
คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสิ นทรัพย์น้ นั และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
(ถ้ำมี)
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

อำยุกำรให้ประโยชน์
1 - 40 ปี
1 - 35 ปี
1 - 31 ปี
1 - 30 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้ กำรดำเนิ นงำนและ/หรื ออสังหำริ มทรั พย์ที่
ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อสังหำริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ น
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี
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ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภำยหลังซึ่ งได้แก่ตน้ ทุ นในกำรเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ำ
ตำมบัญ ชี ข องรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ ถ้ำมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะได้รับ
ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนำคตจำกรำยกำรนั้ น และสำมำรถวัด มู ล ค่ ำ ต้น ทุ น ของรำยกำรนั้น ได้
อย่ำงน่ำเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจำกบัญชี ดว้ ยมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำร
ซ่อมบำรุ งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.9 ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุ นกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มำจำกกำรอื่น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกต้นทุ น
เริ่ มแรกของสิ นทรัพ ย์น้ ันตำมรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ค่ำสัมปทำนเหมืองแร่ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
รำยชื่อลูกค้ำ
สิ ทธิในกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
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ค่ำตัดจำหน่ ำยของค่ำสัมปทำนเหมืองแร่ และใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของธุ รกิจหิ นทรำย และ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ ทธิ ในกำรใช้เหมืองแร่ ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ งคำนวณโดยวิธีผลผลิตตลอด
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯไม่ มี ก ำรตัดจำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ ไม่ท รำบแน่ น อน ซึ่ งได้แก่
ตรำผลิตภัณฑ์ แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับ
ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่กอ่ ให้เกิดเงินสด บริ ษทั ฯจะทบทวนทุกปี ว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุ
กำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่ำงพัฒนำ
4.11 ค่ ำควำมนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จส่ วนที่สูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในงบกำไรขำดทุนรวมทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุ นหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) ที่คำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิ จกำร และกลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ นสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนรวม และกลุ่ มบริ ษทั ไม่สำมำรถกลับบัญ ชี
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
4.12 เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงินอุดหนุ นจะถูกรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริ ษทั จะได้รับเงินอุดหนุ น
นั้นและกลุ่มบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ กลุ่มบริ ษทั แสดงเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นทรัพย์เป็ นรำยได้รอกำรรับรู ้ และจะรับรู ้เงินอุดหนุ นในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
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4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงกำรร่ วมค้ำ บริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในงบกำไรขำดทุ นตลอดอำยุข องสั ญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ำ จะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนสุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่

ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำว่ำข้อตกลงดังกล่ำวประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อมีสัญญำเช่ำเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจำรณำจำกสิ นทรัพย์ที่ มี ลกั ษณะเฉพำะเจำะจง ถ้ำกำรปฏิ บ ตั ิ ตำมข้อตกลงนั้น
ขึ้นอยูก่ บั กำรใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพำะเจำะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่ สิทธิ ในกำรใช้สินทรัพย์ ถ้ำทำ
ให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีกำรประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่ำตอบแทนสำหรับสัญญำเช่ำ และ
ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ำยุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในกำรแยก หำกกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่ำเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน แต่ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนดังกล่ำวได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ ให้รับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินในจำนวนที่
เท่ ำกับมู ลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ มี ล ักษณะเฉพำะเจำะจงนั้น หลังจำกนั้นจำนวนหนี้ สิ นจะลดลงตำม
จำนวนที่จ่ำย และต้นทุนทำงกำรเงินตำมนัยจำกหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั รำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
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4.15 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุ ลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้ อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งอยู่ในสกุล เงิ น ตรำต่ ำงประเทศ รวมถึ งค่ ำควำมนิ ย มและรำยกำร
ปรับ ปรุ งมู ลค่ ำยุติธ รรมที่ เกิ ดจำกกำรซื้ อหน่ วยงำนในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.16 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรื อ
สิ นทรัพ ย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่ มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้
ขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำเมื่ อ มู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์มี มู ล ค่ำต่ ำกว่ำ มู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่ กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำ
ปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์
ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย
โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้
อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ มี ขอ้ บ่งชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
ที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำ
ตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชี ที่ควรจะเป็ นหำกกิ จกำรไม่เคยรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะ
บันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังงบกำไรขำดทุนทันที
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4.17 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์
ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งเงินทุนเลี้ยงชีพ (ที่ไม่ได้เป็ นกองทุนแยกต่ำงหำกจำกสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั ) สำหรับพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั
จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน
กลุ่มบริ ษทั มี ภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่น ๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนส ำหรั บ พนัก งำน นอกจำกนั้น กลุ่ม บริ ษ ทั จัดให้มี โครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ นของ
พนักงำน ได้แก่ เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนและรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ค ำนวณหนี้ สิ นโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่ นของ
พนักงำนโดยใช้วิธี คิด ลดแต่ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญ
อิส ระได้ทำกำรประเมิ น ภำระผูก พัน ดังกล่ ำวตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ วิธีคิ ดลด
แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้พิจำรณำว่ำกำรบริ กำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในกำรได้รับผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกันเพื่อรวมเป็ นภำระผูกพันงวดสุ ดท้ำย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรับ โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุ นบริ กำรในอดี ตจะถู กรั บรู ้ ท้ งั จำนวนในงบกำไรขำดทุ นทันที ที่มี กำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนวัดค่ำโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตโดยใช้อตั รำส่ วนลดซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล
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4.18 สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้ นทุนในกำรรื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำ
ปั จจุบนั ของประมำณกำรของต้นทุนกำรฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่จะเกิดขึ้น ประมำณ
กำรของต้นทุนกำรฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุน
ของที่ ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ และตัดจำหน่ ำยโดยวิธี จำนวนผลผลิ ตตลอดระยะเวลำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวิธีเส้นตรงตำมระยะที่คำดว่ำจะทำกำรรื้ อถอน ตำมลำดับ สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพ
เหมืองและต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่รับรู ้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุนกำรฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้นทุนใน
กำรรื้ อถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและระยะในเวลำกำรรื้ อถอน
อัตรำเงินเฟ้อในอนำคต และอัตรำคิดลด เป็ นต้น
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตั รำคิดลด
ก่ อนค ำนึ งถึ งภำษี เงิ นได้ ประมำณกำรหนี้ สิ นส่ วนที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจำกเวลำที่ ผ่ำนไปรับ รู ้ เป็ นต้นทุ นทำง
กำรเงิน
4.19 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.20 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำน
จัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ในอัตรำ
ภำษีร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน และได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ น หรื อได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีในฐำนะบริ ษ ทั กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ (ITC)
บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศคำนวณภำษีเงินได้จำกกำไรทำงภำษีตำมอัตรำภำษีที่ระบุในกฎหมำยภำษีอำกร
ของประเทศนั้น ๆ
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ ไ ด้ใ ช้ ใ นจ ำนวนเท่ ำ ที่ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะมี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่ มบริ ษ ทั จะทบทวนมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.21 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นประกอบด้วยเงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น เงินกูย้ มื ระยะยำว หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน หุน้ กู้ และลูกหนี้และเจ้ำหนี้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ ซึ่ ง
นโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กำรบัญชี สำหรับตรำสำรอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงินและกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
สัญ ญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศของกลุ่ มบริ ษ ทั และสัญ ญำแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรำต่ ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบี้ยของบริ ษทั ย่อย ถูกวัดมูลค่ำเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมนับตั้งแต่วนั ที่ตรำสำรอนุพนั ธ์ได้มีผลผูกมัด
และมี ก ำรวัดมู ล ค่ำในภำยหลังของตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ดงั กล่ำวด้วยมู ลค่ำยุติธ รรมเช่ นกัน ส ำหรับตรำสำร
อนุพนั ธ์ที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง วิธีกำรรับรู ้กำไรหรื อขำดทุนจะขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของรำยกำรที่ ท ำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ เริ่ ม มี ผลผูก มัด กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องระบุ ว่ำ
ตรำสำรอนุพนั ธ์น้ นั จัดอยูใ่ นประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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1)

กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่รับรู ้ในบัญชี (กำรป้ องกันควำม
เสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรม)

2)

กำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย งจำกกำรผัน ผวนของกระแสเงิ น สด ซึ่ งเกิ ด จำกควำมเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่รับรู ้ในบัญชี เช่น กำรจ่ำยชำระดอกเบี้ยในอนำคตของหนี้สินที่มีอตั รำดอกเบี้ย
ผันแปร (กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด)

3)

กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศของสัญญำที่ผูกมัด (กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแส
เงินสด)
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กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์ประเภทกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรมที่
คำดว่ำจะมีประสิ ทธิ ผลสู งจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุน โดยรับรู ้ พร้ อมกับกำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ได้ถูกทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนั้น
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ประเภทกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดที่คำด
ว่ำจะมีประสิ ทธิ ผลสู งให้รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หำกกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวทำให้เกิดกำร
รับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สิน ให้โอนกำไรหรื อขำดทุนที่ได้เคยรับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปรวมไว้ใน
ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทำงกำรเงิน หรื อให้ปรับ
กำไรหรื อขำดทุนที่ได้เคยรับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นดังกล่ำวไปยังงบกำไรขำดทุน โดยถือเป็ นรำยได้
หรื อค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชี เดียวกันกับที่รำยกำรกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุน เช่น กำรชำระ
ดอกเบี้ยหรื อเกิดกำรผูกมัดของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงนั้น
รำยกำรอนุ พนั ธ์บำงรำยกำรที่ แม้จะเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลภำยใต้นโยบำยกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั แต่อำจไม่เข้ำเงื่อนไขสำหรับกำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำวให้รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนโดยทันที
เมื่อเครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ ยงถูกขำย หรื อกำรป้องกันควำมเสี่ ยงนั้นไม่เข้ำเงื่อนไขสำหรับกำรใช้กำรบัญชี
ป้ องกัน ควำมเสี่ ย ง ผลก ำไรหรื อขำดทุ นสะสมของเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เคยรั บรู ้ ในก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นยังคงแยกไว้จนกว่ำรำยกำรผูกมัดของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงในอนำคตจะเกิดขึ้น แต่หำก
คำดว่ำรำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว ให้ปรับผลกำไรหรื อขำดทุนสะสมของเครื่ องมือป้ องกันควำม
เสี่ ยงที่เคยรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปยังงบกำไรขำดทุนในทันที เมื่อมีกำรปรับปรุ งมูลค่ำตำมบัญชี
ของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรม ให้ตดั จำหน่ำยไปยังงบกำไรขำดทุน
โดยเริ่ มต้นทันทีที่มีกำรปรับปรุ งเกิ ดขึ้น และต้องไม่ช้ำกว่ำเมื่อรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจะหยุด
ได้รับกำรปรับปรุ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม และต้องถูกตัดจำหน่ำยให้หมดทั้งจำนวนภำยใน
อำยุของเครื่ องมือทำงกำรเงินนั้น
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรจัดทำเอกสำรที่เป็ นกำรระบุถึงควำมสัมพันธ์ของเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่
มี กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงขึ้ น วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกลยุทธ์ ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ขั้นตอนดังกล่ำวรวมไปถึ งกำรระบุ ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ท้ งั หมดที่ ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่อสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นแต่ละรำยกำรโดยเฉพำะ หรื อต่อสัญญำที่ ผูกมัดโดยเฉพำะ กลุ่ มบริ ษทั ยังจัดท ำเอกสำรกำรประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ ท ำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งเอกสำรกำรประเมิ น
ประสิ ทธิ ผ ลอย่ำงต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ดู ว่ำกำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ยงจะมี ป ระสิ ทธิ ผ ลสู งในกำรหั ก กลบกับ กำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมหรื อกระแสเงินสดที่เกิดจำกควำมเสี่ ยงที่ได้ป้องกัน
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4.22 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ ตอ้ งวัดมู ลค่ ำด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อ มู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมู ลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทีส่ ำคัญ
ประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยอำศัยประสบกำรณ์ ในอดีตและ
ปั จจัยต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรมีควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สถำนกำรณ์น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชี อำจ
แตกต่ำงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรปรับปรุ งบัญชี
ในปี ถัดไปต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ได้แก่ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอน และสำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนัก งำน หนี้ สิ น โครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนและโครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนอื่น ๆ เป็ นมูลค่ำที่ประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวต้องใช้กำรตั้งสมมติฐำนเรื่ องอัตรำ
คิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ ยนแปลงในจำนวนพนักงำน กำร
ประมำณกำรในเรื่ องนี้ค่อนข้ำงมีควำมไม่แน่นอนอันเนื่องมำจำกลักษณะของโครงกำรที่มีระยะเวลำยำว
กำรประมำณกำรในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำประมำณกำรหนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี
เพี ย งพอ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ ตำมผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอำจแตกต่ ำงไปจำกที่ ไ ด้มี ก ำร
ประมำณกำรไว้
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปรำยกำรที่สำคัญได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รำยได้เงินปันผล
รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้อื่น
ซื้อสิ นค้ำ
ซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รำยได้อื่น
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำบริ กำรจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

6,308
1,545
74
201
3,343
1,379
411

5,987
2,016
83
227
3,046
70
1,308
390

รำคำตลำด
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ

1,561
2
-

1,141
41
52

721
2
-

641
41
52

รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
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41

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รำยได้เงินปันผล
ซื้อสิ นค้ำ
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ดอกเบี้ย
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

777

931

158
-

2
512
211
8

6
371
161
10

1
86
1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

224 ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
163 รำคำตลำด
3
34
81
-

อัตรำดอกเบี้ยในตลำด
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงในสัญญำ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

เงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จำกัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

42
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

322,977

942,438

86,063

536,462

322,977

942,438

86,063

536,462

137,644
137,644

169,701
169,701

1,677,474
92,093
1,769,567

1,320,029
83,981
1,404,010

-

-

1,470,000
615,000
660,000
480,000
3,225,000

1,400,000
635,000
630,000
455,000
50,000
3,170,000
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหว
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3,170,000
345,000
(290,000)
3,225,000

งบกำรเงินรวม
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: รับชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันจำนวน 3,225 ล้ำนบำท (2561:
3,170 ล้ำนบำท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 2.18 - 2.36 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.18 ต่อปี ) และมีกำหนด
ชำระคืนภำยในหนึ่งปี นับจำกวันที่ให้กยู้ มื

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
100,000

160,000

-

-

100,000

160,000

-

-

ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิ น ที่ เกี่ ย วข้องกัน มี ก ำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
160,000
635,000
(695,000)
100,000

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
-
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 100 ล้ำนบำท
(2561: 160 ล้ำนบำท) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.95 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.05 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกันที่ยงั
ไม่ได้ใช้จำนวน 65 ล้ำนบำท และ 5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
(หมำยเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

184,592
4,968

280,875
16,010

1,661,532
4,968

1,408,064
16,010

126,990
316,550

125,296
422,181

37,607
1,704,107

17,400
1,441,474

-

90,000

-

-

ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 เงิ น กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน มี ก ำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบกำรเงินรวม
90,000
(90,000)
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
-

22
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เมื่ อวันที่ 11 มิ ถุนำยน 2555 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำท ำสั ญ ญำเงิ นกู้ก ับ สถำบันกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกัน
ในวงเงินจำนวน 900 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวคิดดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX 6 เดือนบวก
ส่ วนเพิ่ม และมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2557 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2562
สัญญำเงินกูด้ งั กล่ำวได้กำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินต่ำง ๆ อัตรำกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม เป็ นต้น
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
142
122
3
145

5
127

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
142
122
3
145

5
127

โครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ ำงและลูกจ้ ำง
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำง
และลู กจ้ำง โครงกำรดังกล่ ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นับ เฉพำะกรณี ระยะเวลำที่ บ ริ ษ ทั ฯจ่ำยสมทบ) หรื อ 7 ปี
(กรณี รวม Silent period) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 โดยรำยละเอี ยดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของโครงกำรดังกล่ ำวเป็ นไปตำมที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯก ำหนด โครงกำรดัง กล่ ำ วได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่
11 มกรำคม 2555
เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำง
และลูกจ้ำงเพิ่มเติม โครงกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นับเฉพำะกรณี ระยะเวลำที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบ) หรื อ
7 ปี (กรณี ร วม Silent period) เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกรำคม 2559 โดยรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ข้อ ก ำหนดและ
เงื่อนไขของโครงกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯกำหนด โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่
16 ธันวำคม 2558

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจำ
รวม
หัก: เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุน
ระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,614,199
2,204,215
3,223,915
455,198
4,838,114
2,659,413
(17,116)
(12,326)
4,820,998
2,647,087
322,977

942,438

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
179,904
689,315
1,270,000
1,449,904
689,315
1,449,904
689,315
86,063

536,462

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงิ นฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.01 ถึ ง
7.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.01 ถึง 8.50 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้นำเงินฝำกธนำคำรจำนวน 47 ล้ำนตำกำ และ 0.4 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงิน
จำนวน 17.1 ล้ำนบำท (2561: 31 ล้ำนตำกำ และ 0.4 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินจำนวน 12.3 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กบั
ธนำคำรเพื่อเป็ นประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มำกกว่ำ 30 วัน ถึง 60 วัน
มำกกว่ำ 60 วัน ถึง 90 วัน
มำกกว่ำ 90 วันขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ปั จจุบนั ถึง 30 วัน
มำกกว่ำ 30 วัน ถึง 60 วัน
มำกกว่ำ 60 วัน ถึง 90 วัน
มำกกว่ำ 90 วันขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รำยได้คำ้ งรับตำมสัญญำที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

90,003
90,003

148,287
148,287

1,540,336
9,401
8,699
3,152
1,561,588

1,243,746
3,994
7,970
20,730
1,276,440

4,021,748
149,058
105,537
397,023
4,673,366
(194,163)
4,479,203
4,569,206

3,805,247
171,043
107,411
333,330
4,417,031
(140,755)
4,276,276
4,424,563

1,366,695
2,101
3,931
57,462
1,430,189
(35,067)
1,395,122
2,956,710

1,312,457
9,451
4,148
1,326,056
(14,546)
1,311,510
2,587,950

47,641
54,777
665,191
129,257
849,225
(10,361)
838,864
886,505
5,455,711

21,414
66,918
822,234
104,915
994,067
(6,968)
987,099
1,008,513
5,433,076

207,979
21,579
21,579
(1,023)
20,556
228,535
3,185,245

127,570
8,341
8,341
(245)
8,096
135,666
2,723,616
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ

รำคำทุน

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2562
1,291,569
120,551
887,404
2,406,094
217,164
4,922,782

รำคำทุน

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2562
592,360
39,857
120,904
1,561,849
85,042
2,400,012

2561
1,240,094
151,452
920,565
2,265,255
548,283
5,125,649

2561
398,638
41,731
121,318
1,385,948
439,628
2,387,263

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(51,228)
(8,385)
(4,509)
(4,461)
(258,832)
(239,703)
(314,569)
(252,549)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(4,239)
(4,461)
(37,552)
(38,579)
(41,791)
(43,040)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
1,240,341
1,231,709
120,551
151,452
882,895
916,104
2,147,262
2,025,552
217,164
548,283
4,608,213
4,873,100
(หน่วย: พันบำท)
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
592,360
398,638
39,857
41,731
116,665
116,857
1,524,297
1,347,369
85,042
439,628
2,358,221
2,344,223

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลื อให้เป็ นมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับเป็ นจำนวน 62.0 ล้ำนบำท (2561: 25.5 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขำย (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 1.2 ล้ำนบำท โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของ
สิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (2561: บันทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้
เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นจำนวน 6.6 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย)
10. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขำย
ในเดือนธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งได้เข้ำทำสัญญำตกลงควำมเข้ำใจที่จะขำยอำคำร
และอุปกรณ์บำงส่ วนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจคอนกรี ตในรำคำประมำณ 65.1 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะ
ขำยสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวในปี 2563
ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยได้ถูกปรับมูลค่ำลดลง
ให้เป็ นมูลค่ำยุติธรรมหักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 7.9 ล้ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมวัดมูลค่ำโดยกำรใช้รำคำที่
คำดว่ำจะขำยได้ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั นครหลวง คอนกรี ต จำกัด
บริ ษทั สยำมซิต้ ีพำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั คอนวูด จำกัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จำกัด
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จำกัด
บริ ษทั สยำม ซิต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษทั ย่ อยในต่ ำงประเทศ
บริ ษทั สยำมซิต้ ีซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
รวม

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

สัดส่ วน
เงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2562
(พันบำท)

2561
(พันบำท)

ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2,500,000
2,000,000
300,000
499,999
400,000
700,000
63,802
10,000

2,500,000
2,000,000
300,000
499,999
400,000
700,000
63,802
10,000

115,000
556,000
50,000
430,999

730,000
20,000
250,000

ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง

100.00
98.95
65.00

100.00
98.95
65.00

2,124,391
13,191,469
18,111,015
39,900,676

2,124,391
13,191,469
18,111,015
39,900,676

393,066
1,545,065

367,890
648,246
2,016,136

รำคำทุน

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)

บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด ได้มี
มติ อนุ ม ตั ิ กำรควบรวมกิ จกำรกับ บริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ีซี เมนต์ เญิ นแจ็ก จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั
สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด โดยภำยหลังกำรควบรวมกิจกำร บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จำกัด
จะทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรต่อไป อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรกำหนดระยะเวลำที่จะเข้ำทำ
รำยกำรดังกล่ำว
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด
เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2562 ที่ ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซี เมนต์ (บังกลำเทศ) จำกัด (บริ ษ ทั
ย่อย) มี มติ อนุ มตั ิ ให้แก้ไขทุ นจดทะเบี ยนในหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ จำกทุ นจดทะเบี ยน 2,800 ล้ำนตำกำ
แบ่ งเป็ นหุ ้นสำมัญ 60,000,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 46.0 ตำกำ และหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ์ 869,566 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ
46.0 ตำกำ เป็ นทุนจดทะเบียน 2,800 ล้ำนตำกำ แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 55,769,566 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 46.0 ตำกำ
และหุน้ บุริมสิ ทธิ์ 5,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 46.0 ตำกำ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) 2749

12. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุ นในกำรร่ วมค้ำซึ่ งเป็ นเงินลงทุ นในกิ จกำรที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุ มร่ วมกัน มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลักษณะ
ของธุรกิจ

กำรร่ วมค้ำ

บริ ษทั ชิป มง อินทรี ซี เมนต์
คอร์ปอเรชัน่

ผลิตปูนซี เมนต์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

กัมพูชำ

รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
(ร้อยละ)
40

2561
(ร้อยละ)
40

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน

2562
(พันบำท)
1,973,369

2561
(พันบำท)
1,984,781

2562
(พันบำท)
2,145,611

2561
(พันบำท)
2,145,611

1,973,369

1,984,781

2,145,611

2,145,611

บริ ษ ัท ฯได้นำใบหุ ้น ของบริ ษ ัท ร่ วมทุ นดังกล่ ำวไปค้ ำประกันสั ญ ญำวงเงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ทั ร่ วมทุ นกับ
สถำบันกำรเงิ นแห่ งหนึ่ ง และสั ญญำวงเงิ นกู้ยืมดังกล่ ำวได้ก ำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่ บริ ษ ทั ฯต้องถื อ
ปฏิบตั ิ เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนกำรถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่ำว เป็ นต้น
12.2 ส่ วนแบ่งกำไรและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ ส่ วนแบ่งกำไรและกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นจำกกำรลงทุ น ในกำรร่ วมค้ำใน
งบกำรเงินรวม ดังนี้
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ชิป มง อินทรี ซี เมนต์ คอร์ ปอเรชัน่
รวม

50

รายงานทางการเงิน 2562

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในกำรร่ วมค้ำในระหว่ำงปี
2562
2561
317,761
73,078
317,761
73,078

(หน่วย: พันบำท)
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจำก
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำในระหว่ำงปี
2562
2561
(329,173)
(329,173)
-
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12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
สรุ ปรำยกำรฐำนะกำรเงิน

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ

2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561

298
981
6,081
(237)
(691)
(1,415)
(82)
4,935

209
1,116
6,714
(304)
(740)
(2,421)
(90)
4,484

1,973

1,985

2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

5,483
3
(377)
(128)
(12)
794
794

4,221
1
(353)
(146)
(86)
183
183

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
13.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ของธุรกิจ ในประเทศ ควำมสัมพันธ์

บริ ษทั

บริ ษัท ลำนนำรี ซอร์ สเซส
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหำชน)

สัดส่ วนเงินลงทุน

ถ่ำนหิ น

ไทย

ถือหุ ้นทำงตรง

2562
(ร้อยละ)
44.99

ผลิตและ
จำหน่ำย
เอทำนอล

ไทย

ถือหุ ้นทำงตรง

4.72

2561
(ร้อยละ)
44.99
4.72

รวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน

2562
(พันบำท)
2,032,091

2561
(พันบำท)
1,940,967

2562
(พันบำท)
483,427

2561
(พันบำท)
483,427

36,822

100,393

94,469

94,469

2,068,913

2,041,360

577,896

577,896

13.2 ส่ วนแบ่งกำไรและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและเงินปั นผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ส่ วนแบ่งกำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่น จำกกำรลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมใน
งบกำรเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั ลำนนำรี ซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำกัด (มหำชน)
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่ำงปี
ในระหว่ำงปี
2562
2561
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2562
2561

194,470

242,389

(32,494)

(21,592)

70,852

217,280

23,814
218,284

14,783
257,172

(32,494)

(122)
(21,714)

87,385
158,237

7,085
224,365

13.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนฯ
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ งคำนวณจำกรำคำปิ ดของหุ ้น ที่ แสดงอยู่ในตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมี
ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ลำนนำรี ซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รวม
52

รายงานทางการเงิน 2562

2562
1,819
155
1,974

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561
2,763
97
2,860
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13.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
2561

บริษัท ลำนนำรีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
หัก: ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ สุทธิ - หลังจำกหักส่ วนของผู้มสี ่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี ำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจกำรในบริษัทร่ วม

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

4,477
5,456
(2,866)
(1,084)
5,983
(1,617)
4,366

4,335
5,320
(2,719)
(1,018)
5,918
(1,553)
4,365

2,032

1,941

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
2561

บริษัท ลำนนำรีซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

9,367
432
(72)
360

12,577
539
(48)
491

14. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน

รวม

322,305
(6,864)
315,441

322,305
(6,864)
315,441

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำร
สำนักงำน
และโรงงำน
รวม
ที่ดิน
391,381
(6,864)
384,517

370,828
(108,068)
262,760

762,209
(108,068)
(6,864)
647,277

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

3153

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำร
สำนักงำน
และโรงงำน
รวม
ที่ดิน

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน

รวม

322,305
(6,864)
315,441

322,305
(6,864)
315,441

384,579
(6,864)
377,715

370,828
(97,343)
273,485

755,407
(97,343)
(6,864)
651,200

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
โอนเข้ำ(ออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำลดลง(เพิ่มขึ้น)ระหว่ำงปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
315,441
352,072
(36,818)
187
315,441
315,441

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
651,200
665,457
6,802
(10,725)
(10,762)
(3,495)
647,277
651,200

เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งได้เข้ำท ำสั ญ ญำจะซื้ อ จะขำยที่ ดิ น ซึ่ งมี ร ำคำทุ น 36.8
ล้ำนบำท และได้โอนที่ดินดังกล่ำวจำกบัญชี อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็ นบัญชี สินทรัพย์ที่ถือไว้
รอกำรขำยซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี สินทรัพย์หมุ นเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 โดยบริ ษทั ย่อยได้ขำยที่ดินดังกล่ำวในระหว่ำงปี ปั จจุบนั และกลุ่มบริ ษทั รับรู ้กำไรจำกกำร
ขำยที่ดินจำนวน 87.2 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มูล ค่ำยุติธรรมของอสั งหำริ มทรั พ ย์เพื่อกำรลงทุ น ซึ่ งประเมิ นโดย
ผูป้ ระเมิ น รำคำอิ ส ระมี มู ลค่ำเท่ำกับ 1,280 ล้ำนบำท และ 1,280 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำร: 1,659 ล้ำนบำท และ 1,803 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

54

รายงานทางการเงิน 2562

32

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

15. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
ที่ดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในกำร
ฟื้ นฟูสภำพเหมือง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
โอนเข้ำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

3,307,663
(11,362)
282,853
(56,434)

18,040,626
50,736
(121,170)
484,543
(309,659)

46,693,789
42,359
75,647
(650,769)
2,951,386
(747,502)

2,708,755
43,306
26,584
(141,050)
68,544
(24,705)

2,307,906
9,717
42,740
(117,821)
172,425
(37,804)

5,218,778
1,941,316
(4,157,495)
(64,577)

78,277,517
95,382
2,137,023
(1,042,172)
(197,744)
(1,240,681)

3,522,720
26,563
510,170
(64,214)

18,145,076
19,711
(51,459)
404,958
(531,483)

48,364,910
96,942
(504,753)
1,903,066
(934,721)

2,681,434
26,232
(23,644)
69,680
(35,674)

2,377,163
95
(67,279)
47,243
(40,700)

2,938,022
1,200,856
(3,369,688)
(43,340)

78,029,325
1,370,399
(647,135)
(434,571)
(1,650,132)

3,995,239

17,986,803

48,925,444

2,718,028

2,316,522

725,850

76,667,886

503,217
52,027
(605)

8,688,373
584,208
(44,491)
(61,044)

27,930,664
1,785,560
(450,200)
(189)
(227,978)

1,993,451
183,777
(138,113)
6,625
(32,418)

1,407,000
222,609
(96,522)
(6,436)
(21,521)

-

40,522,705
2,828,181
(729,326)
(343,566)

554,639
33,839
(16,865)

9,167,046
601,879
(22,364)
(26,267)
(205,691)

29,037,857
1,851,541
(355,706)
(83,345)
(490,003)

2,013,322
162,025
(19,405)
(2,371)
(26,274)

1,505,130
195,637
(64,641)
(26,543)
(23,858)

-

42,277,994
2,844,921
(462,116)
(138,526)
(762,691)

571,613

9,514,603

29,960,344

2,127,297

1,585,725

-

43,759,582

188,545
4,956
-

32,611
-

64,353
(1,259)
(3,846)

6,221
775
-

-

-

291,730
4,472
(3,846)

193,501
5,379
-

32,611
21,837
-

59,248
63,964
752
(1,204)

6,996
2,009
-

80
-

463
-

292,356
93,732
752
(1,204)

198,880

54,448

122,760

9,005

80

463

385,636

2,774,580

8,945,419

19,267,805

661,116

872,033

2,938,022

35,458,975

3,224,746

8,417,752

18,842,340

581,726

730,717

725,387

32,522,668
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน แหล่งแร่
และต้นทุนในกำร
ฟื้ นฟูสภำพเหมือง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

1,179,770
(7,336)
-

7,520,206
38,933
(58,902)
204,185

25,729,839
45,279
(335,062)
1,433,679

1,725,777
5,301
(91,223)
11,488

1,604,455
17,406
(27,037)
33,451

2,761,242
514,015
(1,682,803)

40,521,289
620,934
(519,560)
-

1,172,434
6,163
(6,182)

7,704,422
13,712
(2,045)
156,686

26,873,735
26,298
(361,850)
1,471,067

1,651,343
8,404
(2,427)
22,766

1,628,275
95
(28,699)
58,794

1,592,454
386,257
(1,820,867)

40,622,663
440,929
(395,021)
(117,736)

1,172,415

7,872,775

28,009,250

1,680,086

1,658,465

157,844

40,550,835

69,340
6,246
-

4,940,205
206,238
(13,592)

18,022,999
809,439
(207,587)

1,330,164
88,643
(89,977)

1,020,580
128,648
(20,554)

-

25,383,288
1,239,214
(331,710)

75,586
6,487
-

5,132,851
215,409
(2,045)

18,624,851
873,886
(230,622)

1,328,830
72,261
(1,975)

1,128,674
130,370
(28,611)

-

26,290,792
1,298,413
(263,253)

82,073

5,346,215

19,268,115

1,399,116

1,230,433

-

27,325,952

31,300
4,956

-

15,054
-

438
-

-

-

46,792
4,956

36,256
-

187

15,054
16,041

438
-

-

-

51,748
16,228

36,256

187

31,095

438

-

-

67,976

1,060,592

2,571,571

8,233,830

322,075

499,601

1,592,454

14,280,123

1,054,086

2,526,373

8,710,040

280,532

428,032

157,844

13,156,907

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั ย่อยมียอดคงเหลื อของยำนพำหนะและอุปกรณ์ ซ่ ึ งได้มำภำยใต้สั ญญำเช่ ำ
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 61.6 ล้ำนบำท (2561: 33.0 ล้ำนบำท)
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อำคำรและอุ ปกรณ์ จ ำนวนหนึ่ ง ซึ่ งตัดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงิ น 15,068 ล้ำนบำท และ 17,356 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร: 12,205
ล้ำนบำท และ 11,414 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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16. สิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
โอนเข้ำ
31 ธันวำคม 2561
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2560
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่ำงปี
โอนออก
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

รวม

22,512
4,382
26,894
26,894

562,491
562,491
41,978
604,469

1,164,663
1,164,663
(1,508)
1,163,155

7,343
7,343
336
7,679

1,757,009
4,382
1,761,391
40,806
1,802,197

-

445,850
2,098
447,948
2,098
18,335
468,381

1,000,530
323
1,000,853
323
(2,643)
998,533

6,007
6,007
336
6,343

1,452,387
2,421
1,454,808
2,421
16,028
1,473,257

572
572
(572)
-

85,724
(2,582)
83,142
21,766
104,908

156,855
156,855
1,888
(752)
157,991

1,336
1,336
1,336

243,915
(2,010)
241,905
23,082
(752)
264,235

26,322

31,401

6,955

-

64,678

26,894

31,180

6,631

-

64,705
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อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2561
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

รวม

133,316
133,316
133,316

328,650
328,650
328,650

7,343
7,343
7,343

469,309
469,309
469,309

95,386
2,098
97,484
2,098
99,582

294,771
323
295,094
323
295,417

6,007
6,007
6,007

396,164
2,421
398,585
2,421
401,006

7,012
(2,582)
4,430
(1,876)
2,554

26,600
26,600
26,600

1,336
1,336
1,336

34,948
(2,582)
32,366
(1,876)
30,490

31 ธันวำคม 2561

31,402

6,956

-

38,358

31 ธันวำคม 2562

31,180

6,633

-

37,813

ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษ ทั ฯได้กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพ ย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในกำรดำเนิ นงำน
จำนวน 1.9 ล้ำนบำท (2561: 2.6 ล้ำนบำท)
ฝ่ ำยบริ ห ำรได้ป ระเมิ นแล้วเห็ น ว่ำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พ ย์ที่ ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนิ นงำนดังกล่ ำว
เพียงพอ และสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสำมำรถขำยได้ในอนำคตโดยมีรำคำไม่ต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำว
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17. ค่ ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยมที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจโดยหลักประกอบด้วยส่ วนของพลังจำกกำรรวมกัน (Synergy) และ
กำรประหยัดจำกขนำดที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรรวมกำรดำเนินงำนของผูซ้ ้ือและผูถ้ ูกซื้อเข้ำด้วยกัน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำควำมนิยมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ
หัก: ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หัก: ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
15,058,210
94,597
(568,289)
14,584,518
(990,558)
13,593,960

กำรซื้ อธุ รกิจบริ กำรทำควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม
เมื่ อ วัน ที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษ ัท อิ น ทรี อี โคไซเคิ ล จำกัด (“บริ ษ ัท ย่อ ย”) ได้เข้ำท ำสั ญ ญำซื้ อ ขำย
ทรัพย์สินเพื่ อซื้ อกิ จกำรบำงส่ วนของบริ ษทั พี.จี.เซอร์ วิส จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จบริ กำรทำ
ควำมสะอำดสำหรับอุตสำหกรรม โดยใช้น้ ำและเครื่ องจักรในกำรทำควำมสะอำดที่เหมำะสมกับสภำพของ
แต่ละอุตสำหกรรมและกำรบริ กำรที่ เกี่ยวข้องเป็ นจำนวนเงิน 204 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม
2561 กำรซื้อธุ รกิจดังกล่ำวได้เสร็ จสิ้ นและบริ ษทั ย่อยได้รับโอนสิ นทรัพย์จำกบริ ษทั ดังกล่ำวแล้ว
กลุ่ มบริ ษทั ได้บนั ทึกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรทำรำยกำรเพื่อซื้ อธุ รกิ จดังกล่ำวจำนวน 2.7 ล้ำนบำทใน
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้รับมำ ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ
โดยกำรวัดมูลค่ำนี้ ได้เสร็ จสมบูรณ์ แล้วในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ซึ่ งอยู่ภำยในระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำ 12 เดือน
นับจำกวันที่ซ้ือธุรกิจตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
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มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับมำ ณ วันที่ซ้ือธุ รกิจเป็ นดังนี้
สิ นค้ำคงเหลือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ค่ำควำมนิยม
ต้นทุนกำรซื้อธุรกิจ

(หน่วย: พันบำท)
266
95,382
13,600
109,248
94,597
203,845

ค่ำควำมนิยมจำนวน 94.6 ล้ำนบำท โดยหลักประกอบด้วยส่ วนของพลังจำกกำรรวมกัน (Synergy) และกำร
ประหยัดจำกขนำดที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรรวมกำรดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ปั นส่ วนค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรรวมธุรกิจและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบกำรด้อยค่ำประจำปี ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำควำมนิยม
ตรำผลิตภัณฑ์

บริ ษทั สยำมซิต้ ี บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด (ลังกำ) จำกัด
375,080
2,536,084
2,770,055

31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั สยำมซิต้ ี ธุรกิจบริ กำรทำควำม
ซีเมนต์
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
(เวียดนำม) จำกัด
10,588,199
94,597
-

รวม
13,593,960
2,770,055
(หน่วย: พันบำท)

ค่ำควำมนิยม
ตรำผลิตภัณฑ์

บริ ษทั สยำมซิต้ ี บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด (ลังกำ) จำกัด
409,413
2,715,380
2,965,889

31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมซิต้ ี ธุรกิจบริ กำรทำควำม
ซีเมนต์
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
(เวียดนำม) จำกัด
11,365,128
94,597
-

รวม
14,584,518
2,965,889

บริ ษทั ฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ซึ่ งประมำณกำรจำกกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจำกฝ่ ำยบริ หำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 4 - 9 ปี กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวได้รับกำรจัด
ให้อยูใ่ นระดับ 3 ของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
60
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำกำรเติบโตระยะยำว
อัตรำคิดลดก่อนภำษี

อัตรำกำรเติบโตระยะยำว
อัตรำคิดลดก่อนภำษี

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
6.0
12.0

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(บังกลำเทศ) จำกัด
6.0
12.0

31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
(เวียดนำม) จำกัด
6.0
4.0
13.0
11.5
31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
(เวียดนำม) จำกัด
6.0
4.0
13.0
11.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ธุรกิจบริ กำรทำควำม
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
2.5
10.1
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ธุรกิจบริ กำรทำควำม
สะอำดสำหรับ
อุตสำหกรรม
3.2
12.5

ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำรคำดกำรณ์ กำรเติบโตของตลำดและอัตรำคิดลดเป็ น
อัตรำก่อนภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงำนนั้น ๆ
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่ทำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้คืนใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

กำรลดลงของอัตรำกำรเติบโตระยะยำว
กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำคิดลดก่อนภำษี

บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(ลังกำ) จำกัด
0.35
0.28

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
บริ ษทั สยำมซิต้ ี
ซีเมนต์
(เวียดนำม) จำกัด
0.20
0.12

ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำแล้วเชื่ อว่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนไม่เกิด
กำรด้อยค่ำ
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18. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่ และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ

ตรำผลิตภัณฑ์

สิ ทธิ
ในกำรใช้

2,272,618
-

1,791,131
65,195
(71,924)
497,190

113,720
13,600
-

3,550,904
-

-

(53,374)

(1,359)

2,272,618
11,195
1,326,896

2,228,218
35,682
(25,623)
206,797

3,610,709

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่ำงพัฒนำ

4,180,450
-

546,622
15,543
(26,245)
7,517

572,851
157,107
(311,345)

13,028,296
13,600
237,845
(98,169)
193,362

(585,015)

(567,578)

(24,212)

(1,421)

(1,232,959)

125,961
-

2,965,889
-

3,612,872
-

519,225
159
18,716

417,192
1,258,620
(1,353,753)

12,141,975
1,305,656
(25,623)
198,656

(43,079)
2,401,995

(6,176)
119,785

(195,834)
2,770,055

(240,281)
3,372,591

(17,878)
520,222

(570)
321,489

(503,818)
13,116,846

410,372
56,371
-

524,534
227,105
(71,924)

22,012
14,518
-

-

283,029
118,419
-

302,321
21,174
(11,699)

-

1,542,268
437,587
(83,623)

466,743
93,980
-

(18,683)
661,032
240,702
(13,539)
320

(288)
36,242
14,252
-

-

(35,012)
366,436
106,353
-

(9,229)
302,567
27,028
-

-

(63,212)
1,833,020
482,315
(13,539)
320

560,723

(15,292)
873,223

(2,133)
48,361

-

(18,482)
454,307

(10,616)
318,979

-

(46,523)
2,255,593

1 มกรำคม 2561
31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

-

17,217

-

-

-

-

-

17,217

31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

-

17,217

-

-

-

-

-

17,217

31 ธันวำคม 2561

1,805,875

1,567,186

89,719

2,965,889

3,246,436

216,658

417,192

10,308,955

31 ธันวำคม 2562

3,049,986

1,511,555

71,424

2,770,055

2,918,284

201,243

321,489

10,844,036

รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจ
ซื้อเพิม่
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ

62
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ(ออก)
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

ค่ำสัมปทำน
เหมืองแร่ และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยชื่อลูกค้ำ

สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่ำงพัฒนำ

91,808
656
12,752
(16,043)
89,173
215
104,802
194,190

70,000
70,000
70,000

281,668
479
7,517
(26,081)
263,583
12,913
276,496

220,219
125,290
(20,269)
325,240
1,213,867
(1,333,677)
205,430

2,702,141
196,425
(42,124)
2,856,442
1,214,082
110,934
4,181,458

385,136
49,630
434,766
88,148
522,914

36,639
10,107
(16,043)
30,703
26,560
57,263

5,063
5,063
4,666
9,729

161,786
7,244
(11,535)
157,495
20,755
178,250

-

583,561
72,044
(27,578)
628,027
140,129
768,156

1,673,680
2,912,428

58,470
136,927

64,937
60,271

106,088
98,246

325,240
205,430

2,228,415
3,413,302

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

2,108,446
2,108,446
1,326,896
3,435,342

รวม

ฝ่ ำยบริ หำรได้ประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
ได้แก่ ตรำผลิตภัณฑ์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17 และเชื่ อว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่ำวไม่เกิดกำรด้อยค่ำ
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่นมีกำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
3,968,232
17,196,738
(18,382,628)
(194,826)
2,587,516

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
1,000,000
6,720,000
(7,720,000)
-
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิ ชย์จำนวน
2,588 ล้ำนบำท (2561: 3,968 ล้ำนบำท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.53 ถึง 10.79 ต่อปี (2561: ร้อยละ
1.55 ถึง 12.80 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นที่ยงั ไม่ได้ใช้
จำนวน 14,280 ล้ำ นบำท และ 13,958 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของบริ ษ ัท ฯ: 10,053 ล้ำนบำท และ
10,053 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีส่วนหนึ่งของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ งจำนวน 44,551
ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย หรื อประมำณ 96.8 ล้ำนบำท (2561: จำนวน 38,120 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย หรื อ
ประมำณ 85.9 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดยบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง โดยกำรทำสัญญำขอวงเงิ น
สแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง สัญญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ต ดัง กล่ ำ วได้ก ำหนดเงื่ อ นไขบำงประกำรที่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ เช่ น กำรด ำรงอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อัตรำส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม
เป็ นต้น
20. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2562
207,854
4,890,546
108,696
411,474
13,841
51,572
5,683,983

2561
350,196
4,685,477
71,985
410,973
38,776
68,495
5,625,902

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
1,274,455
1,369,563
429,652
52,798
2,397
14,955
3,143,820

2561
1,135,455
1,309,419
306,019
59,129
1,628
23,944
2,835,594

21. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
7,976,330
7,713,490
(538,960)
(342,283)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
6,979,000
6,968,500
-

7,437,370

6,979,000

7,371,207

6,968,500
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่นมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยต้นทุนในกำรกูย้ มื ระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
7,713,490
604,997
10,500
(302,457)
(50,200)
7,976,330

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
6,968,500
10,500
6,979,000

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั ฯได้เข้ำทำสัญ ญำเงินกู ก้ บั สถำบันกำรเงินแห่ ง หนึ่ งในวงเงิ น 7,000
ล้ำนบำท เงินกูย้ ืม ดังกล่ำวคิดดอกเบี้ ยในอัตรำคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดอำยุสัญญำ และมีกำหนดชำระ
คืนเงิ นต้นทั้งจำนวนเมื่อสิ้ นปี ที่ 5 นับจำกวันที่เบิกวงเงินกูย้ ืมดังกล่ำว บริ ษทั ฯได้เบิกวงเงินกูย้ ืมดังกล่ำว
จำนวน 7,000 ล้ำนบำทเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560
สัญ ญำเงิ น กูด้ งั กล่ำ วได้กำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บ ริ ษ ทั ฯต้องถื อปฏิ บ ตั ิ เช่ น กำรดำรงอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงิ นต่ำง ๆ อัตรำกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และกำรไม่นำสิ นทรัพย์ไปก่อภำระผูกพันเพิ่มเติม
เป็ นต้น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษ ทั ย่อ ยในต่ำ งประเทศมีเ งิ น กู ย้ ืม ระยะยำวจำกสถำบ นั กำรเงิน อื ่น
จำนวน 2,816 ล้ำ นรู ปี ศรี ล ัง กำ และ 406,660 ล้ำนดองเวีย ดนำม หรื อ เที ย บเท่ ำ 997.3 ล้ำนบำท (2561:
1,755 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ และ 309,787 ล้ำนดองเวียดนำม หรื อเทียบเท่ำ 745.0 ล้ำนบำท) ซึ่ งเงินกูย้ ืมดังกล่ำวมี
อัตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 3.00 ถึ งร้ อยละ 11.31 ต่อปี (2561: ร้อ ยละ 6.35 ถึ งร้ อยละ 13.96 ต่อ ปี ) และมีกำหนด
ชำระคืนภำยในปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ ่ม บริ ษ ทั มีวงเงิน กู ย้ ืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอื่น ที่ยงั ไม่ไ ด้ใ ช้จำนวน
10.9 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก ำ และ 270,149 ล้ำนดองเวียดนำม หรื อเที ยบเท่ ำ 683 ล้ำนบำท (2561: 29.3
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 268,987 ล้ำนดองเวียดนำม หรื อเทียบเท่ำ 1,326 ล้ำนบำท)
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22. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้
ดังนี้
2562
68,308
(19,186)
49,122
(12,219)
36,903

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
2561
29,356
(2,436)
26,920
(10,000)
16,920

บริ ษ ัท ย่อยได้ท ำสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น เพื่ อเช่ ำยำนพำหนะและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ในกำรด ำเนิ น งำนของกิ จกำร
โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 - 15 ปี
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
26,920
32,665
2,275
(12,738)
49,122

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ำยระหว่ำงปี
หัก: ชำระค่ำงวดระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 บริ ษ ัท ย่อยมี ภ ำระผูก พัน ที่ จะต้องจ่ ำยค่ ำเช่ ำขั้น ต่ ำตำมสั ญ ญำเช่ ำ
กำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ

ไม่เกิน
1 ปี
15
(3)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
66
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12

31 ธันวำคม 2562
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี
20
33
(7)
(9)
13

ไม่เกิน
1 ปี
12
(2)
10

24

(หน่วย: ล้ำนบำท)
รวม
68
(19)
49

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
18
(1)
17

รวม
30
(3)
27
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23. หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยละเอียดของบัญชี หุ้นกู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำรสรุ ปได้ดงั นี้
จำนวนหน่วย

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2556
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 1/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2559
2,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 1/2560
1,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 2/2560
2,500,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 3/2560
5,000,000
หุ น้ กูช้ ุดที่ 4/2560
4,500,000
รวม
หัก: ต้นทุนในกำรออกจำหน่ำยหุ น้ กูร้ อตัดจำหน่ำย
รวมหุ น้ กู ้
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุ น้ กู ้ - สุ ทธิ จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

อำยุ
(ปี )
7
8
10
3
7
10
12

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
14 มิถุนำยน 2563
29 เมษำยน 2567
29 เมษำยน 2569
9 พฤษภำคม 2563
9 พฤษภำคม 2567
9 พฤษภำคม 2570
9 พฤษภำคม 2572

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
4.30
2.46
2.70
2.49
3.65
4.08
4.26

มูลค่ำยุติธรรมต่อหน่วย
2562
2561
(บำท)
(บำท)
1,013
1,028
1,017
976
1,029
965
1,004
1,002
1,065
1,034
1,120
1,055
1,136
1,057

มูลค่ำตำมบัญชี
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
2,500,000 2,500,000
5,000,000 5,000,000
4,500,000 4,500,000
19,000,000 19,000,000
(29,104)
(34,229)
18,970,896 18,965,771
(2,999,417)
15,971,479 18,965,771

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุ น้ กูม้ ีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: ตัดจำหน่ำยต้นทุนในกำรออกจำหน่ำยหุน้ กูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
18,965,771
5,125
18,970,896

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
18,965,771
5,125
18,970,896

หุน้ กูด้ งั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีส่วนลด หุ ้นกูม้ ีขอ้ กำหนด
ที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเกี่ยวกับกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
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24.

หนีส้ ิ นระยะยำวสำหรับประทำนบัตรและค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำต

หนี้สินระยะยำวสำหรับประทำนบัตรและ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยำวสำหรับประทำนบัตรและ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,099,879
(27,769)

-

1,089,581
(27,769)

-

1,072,110

-

1,061,812

-

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 หนี้ สินระยะยำวสำหรับประทำนบัตรและค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำต
มีกำรเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ำยระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,099,896
28,943
(28,960)
1,099,879

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
1,089,845
28,696
(28,960)
1,089,581

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำข้อตกลงกำรต่ออำยุหรื อได้รับประทำนบัตรกับกรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมื องแร่ เพื่อตอบแทนกำรออกประทำนบัตรโดยกลุ่ มบริ ษ ทั มี ขอ้ ผูกพันในกำรจ่ำยชำระ
ผลตอบแทนเป็ นรำยปี จำนวน 7 - 11 งวด ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 2.5 ต่อปี และได้รับอนุญำตให้เข้ำทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับประทำนบัตรในเขตป่ ำสงวน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกพันในกำรจ่ำยชำระค่ำธรรมเนียม
ให้กบั กรมป่ ำไม้เป็ นรำยปี จำนวน 5 งวด
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25.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน

25.1 โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พ ขึ้ นตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงำนจ่ำยสะสมและกลุ่ มบริ ษทั
จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 10 ของเงิ นเดือ น กองทุนสำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ ห ำรโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุ งศรี จำกัด นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำและบังกลำเทศ และ
พนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 12
ของเงินเดือนเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ และบริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำและพนักงำนยังได้ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนทรัสต์ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเข้ำกองทุนทรัสต์
ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 182 ล้ำนบำท (2561: 179 ล้ำนบำท)
และเฉพำะของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 100 ล้ำนบำท (2561: 98 ล้ำนบำท)
25.2 โครงกำรผลประโยชน์
25.2.1 เงินทุนเลี้ยงชีพ
กลุ่ มบริ ษ ัทและพนักงำนได้ร่ วมกันจัดตั้งเงิ นทุ นเลี้ ยงชี พ (ที่ ไม่ ได้เป็ นกองทุ นแยกต่ ำงหำกจำก
สิ นทรัพย์ของบริ ษ ทั ฯส ำหรับพนักงำนของกลุ่ มบริ ษ ทั ) พนักงำนที่ ท ำงำนครบ 5 ปี มี สิ ทธิ ได้รับ
เงินทุนเลี้ยงชี พเต็มจำนวน สำหรับพนักงำนที่ทำงำนไม่ครบ 5 ปี จะไม่ได้รับส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั สมทบ
ให้ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจะต้องจ่ำยสะสมและกลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยสมทบเป็ นรำยเดือน
เข้ำเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมำชิก
25.2.2 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้กบั พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
25.2.3 ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนัก งำนได้แก่ เงิ นสงเครำะห์กำร
ลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำในกำรทำงำนและรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนเมื่อทำงำนครบตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
หนี้สินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนวัดค่ำโดยวิธีคิด
ส่ วนลดมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใช้อตั รำส่ วนลดซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำ
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินหนี้ สินโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรชำระ
ผลประโยชน์
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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เงินทุนเลี้ยงชีพ
1,023,366

งบกำรเงินรวม
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
1,058,454
60,626

(หน่วย: พันบำท)

รวม
2,142,446

23,690
29,430

93,031
36,416

8,814
1,592

125,535
67,438

-

(1,499)

-

(1,499)

-

-

(63)

(63)

-

-

(797)

(797)

-

59

-

59

(61,191)

(21,449)

(229)

(82,869)

49,029
19,064
(12,137)
1,071,251

(2,224)
(114,974)
(26,331)
1,021,483

8,913
(21,146)
57,710

55,718
19,064
(148,257)
(26,331)
2,150,444
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(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เงินทุนเลี้ยงชีพ
1,071,251

งบกำรเงินรวม
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม
ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
1,021,483
57,710

รวม
2,150,444

20,814
31,704
-

124,530
44,264
249,404

8,984
1,579
-

154,328
77,547
249,404

-

123

-

123

113,557

164,311

2,795

280,663

20,428
(19,519)
1,238,235

(365)
(77,559)
(14,413)
1,511,778

(11,298)
59,770

(365)
20,428
(108,376)
(14,413)
2,809,783
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
โอนออกไปบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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เงินทุนเลี้ยงชีพ
842,160

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
576,915
47,683

(หน่วย: พันบำท)

รวม
1,466,758

18,092
24,222

40,991
16,127

5,732
1,256

64,815
41,605

-

-

(58)

(58)

-

-

(630)

(630)

(49,022)

(6,413)

(160)

(55,595)

39,559
15,379
(1,965)
(4,776)
883,649

3,647
(6,914)
(41,425)
582,928

5,391
(575)
(14,677)
43,962

48,597
15,379
(9,454)
(60,878)
1,510,539
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่พนักงำนสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เงินทุนเลี้ยงชีพ
883,649

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำร
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน ผลประโยชน์
ของพนักงำนตำม ระยะยำวอื่น
กฎหมำยแรงงำน ของพนักงำน
582,928
43,962

(หน่วย: พันบำท)

รวม
1,510,539

16,379
26,122
-

53,706
22,794
186,124

5,978
1,214
-

76,063
50,130
186,124

90,554
16,127
(17,595)
1,015,236

103,718
(42,738)
906,532

1,855
(7,654)
45,355

196,127
16,127
(67,987)
1,967,123

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20
ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน โดยกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้น ไป กำรเปลี่ ย นแปลงดังกล่ ำวถื อเป็ นกำรแก้ไ ขโครงกำรส ำหรั บ
โครงกำรผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำน และมี ผลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั มี ห นี้ สิ น ส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 249.4 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 186.1 ล้ำนบำท) ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที
ในงบกำไรขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
66 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 45 ล้ำนบำท) (2561: จำนวน 60 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จำนวน 40 ล้ำนบำท)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริ ษ ทั ย่อยในต่ำงประเทศประมำณ 6 - 16 ปี
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี ) (2561: บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริ ษทั ย่อย
ในต่ำงประเทศประมำณ 10 - 17 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี ))
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

2562
(ร้อยละต่อปี )
1.9, 8.0, 10.0,
10.4, 11.0
6.0, 8.0

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.9, 8.7,
12.2, 12.3
6.0, 8.0

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
1.9
2.9
6.0

6.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(259.5)
300.1
(184.0)
211.5
170.2
(148.7)
108.3
(95.1)
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(190.8)
220.0
(136.9)
156.9
108.8
(95.1)
67.7
(59.5)
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26. สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและต้ นทุนในกำรรื้อถอน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนดอกเบี้ย
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนดอกเบี้ย
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนดอกเบี้ย
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนดอกเบี้ย
ลดลงจำกรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สำรองค่ำฟื้ นฟู
สภำพเหมือง
122,232
11,162
(3,893)
(7,336)
(125)
122,040
20,401
12,801
(3,978)
6,162
(4,581)
152,845

งบกำรเงินรวม
สำรองต้นทุนใน
กำรรื้ อถอน
5,860
248
(262)
5,846
110
1,615
7,571

(หน่วย: พันบำท)

รวม
128,092
11,410
(3,893)
(7,598)
(125)
127,886
20,401
12,911
(3,978)
7,777
(4,581)
160,416
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
สำรองค่ำฟื้ นฟู
สภำพเหมือง
59,135
2,330
(3,893)
(7,337)
50,235
1,900
(3,978)
6,162
54,319
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สำรองค่ ำฟื้ นฟูสภำพเหมือง
กลุ่มบริ ษทั บันทึกสำรองค่ำฟื้ นฟู สภำพเหมืองโดยคำนวณจำกพื้นที่ ที่ได้รับสัมปทำนเหมืองที่ใช้ในกำร
ดำเนิ นงำนคู ณด้วยอัตรำสำรองค่ำฟื้ นฟู สภำพเหมื องซึ่ งคำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ ของกลุ่มบริ ษทั โดย
อัตรำสำรองนี้ คำนวณจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้ นฟู สภำพเหมืองทั้งหมดตลอดอำยุของเหมือง
ส ำรองค่ ำฟื้ นฟู ส ภำพเหมื องค ำนวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่ำปั จจุ บ ัน กลุ่ ม บริ ษ ทั จะทบทวนอัต รำส ำรองอย่ำ ง
สม่ำเสมอและจะมีกำรปรับอัตรำสำรองให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำยจริ งที่จะเกิดขึ้น
สำรองต้ นทุนในกำรรื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับต้นทุนในกำรรื้ อถอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั
เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรรื้ อถอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรประกอบกิ จกำรภำยหลัง
จำกสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำที่ดิน
27. เงินอุดหนุนที่เกีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เมื่ อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับเงิ นสนับสนุ นจำนวน 457.1 ล้ำนเยน (หรื อประมำณ
129.1 ล้ ำนบำท) จำกมู ล นิ ธิ ศู น ย์ สิ่ งแวดล้ อ มโลก (Global Environment Centre Foundation or “GEC”)
สำหรับโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำโดยกำรนำควำมร้อนเหลื อทิ้งกลับมำใช้ใหม่ เพื่อลดปริ มำณกำรปล่อย
ก๊ ำซคำร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ ำวต้องปฏิ บ ัติตำมเงื่ อนไขภำยใต้โปรแกรม Joint
Crediting Mechanism (JCM)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลื อของรำยได้รอกำรรับรู ้ ส ำหรับ เงินอุ ดหนุ นที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์
ดังกล่ ำวจำนวน 114.8 ล้ำนบำท (2561: 123.4 ล้ำนบำท) แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม
28. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
เป็ นจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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29. รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ

ประเภทของสินค้ ำหรื อบริกำร
ขำยปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปูนซีเมนต์
ขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จและหิ นทรำย
บริ กำรกำจัดของเสี ยและทำควำมสะอำด
ภำคอุตสำหกรรม
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
จังหวะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

37,795,765
8,149,653

35,471,663
7,795,244

22,272,415
-

21,052,612
-

1,296,075
351,406
47,592,899

1,157,604
339,401
44,763,912

158,987
22,431,402

114,923
21,167,535

47,071,574
521,325
47,592,899

44,377,652
386,260
44,763,912

22,431,402
22,431,402

21,167,535
21,167,535

30. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและ
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตอื่น
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 31)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย

งบกำรเงินรวม
2562
2561
17,672,630
15,782,737
(20,574)
8,261,470
5,668,066
4,912,956
3,329,657
3,218,687
43,042,892

(209,055)
6,900,070
5,193,833
5,033,947
3,268,189
4,060,169
40,029,890

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
9,182,816
8,586,635
(191,848)
3,288,950
2,829,549
2,120,401
1,451,688
1,156,159
19,837,715

147,845
2,716,900
2,291,133
2,271,486
1,324,441
1,616,716
18,955,156
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31. สรุ ปค่ ำเสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย

2562
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
2,649,186
195,735

รวม
2,844,921

2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
2,620,124
208,057

412,230

2,421
70,085

2,421
482,315

361,187

2,421
76,400

2,421
437,587

3,061,416

268,241

3,329,657

2,981,311

286,878

3,268,189
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย

78

รายงานทางการเงิน 2562

รวม
2,828,181

2562
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
10,725
1,193,176
105,237

รวม
10,725
1,298,413

2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และจัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยใน
และบริ กำร
กำรบริ หำร
10,762
1,133,574
105,640

รวม
10,762
1,239,214

123,555

2,421
16,574

2,421
140,129

54,271

2,421
17,773

2,421
72,044

1,316,731

134,957

1,451,688

1,187,845

136,596

1,324,441

56

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

32. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
จำกภาษีนำเข้ำวัตถุดิบระหว่ำงปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

787,217

673,201

437,973

294,953

41,708

-

-

-

(21,901)
2,509

(1,876)
59,844

(3,092)
-

(6,925)
51,505

(112,028)
697,505

(162,358)
568,811

(90,983)
343,898

(58,523)
281,010

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับ
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(54,149)

(39,226)

5,700

1,399

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

5779

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศจำก
ภาษีนำเข้ำวัตถุดิบระหว่ำงปี
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 40)
กำไรที่ได้รับยกเว้นภำษีภำยใต้สิทธิประโยชน์
ทำงภำษีในฐำนะบริ ษทั กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ (ITC)
กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของปี ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้
ทำงภำษี
อื่น ๆ
รวม
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2562
4,024,717
10%, 15%, 20%,
25%, 28%, 35%
684,046

2561
3,990,262
10%, 15%, 20%,
25%, 28%, 35%
694,692

(21,901)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
3,442,491
3,609,066
20%
20%
688,498

721,813

(1,876)

(3,092)

(6,925)

41,708
2,509

59,844

-

51,505

(84,004)

(134,619)

-

-

(14,453)
139,390
(94,130)

(10,289)
(15,578)
146,352
(81,209)
(72,524)

4,173
(340,660)
(5,021)

22,023
(448,100)
(5,427)

45,454

67,459

-

-

(29,529)

(121,247)

-

(43,578)

(502)
(4,237)
(42,011)
33,154
697,505
17.3%

(10,301)
2,229
(229,727)
45,878
568,811
14.3%

(341,508)
343,898
10.0%

(10,301)
(485,383)
281,010
7.8%

เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั สยำม ซิ ต้ ี ซี เมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมตั ิจำกกรมสรรพำกรให้เป็ น
บริ ษทั กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ITC) ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรั บ รำยได้ จ ำกกำรจัด ซื้ อและขำยสิ นค้ำ ในต่ ำ งประเทศภำยใต้ห ลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขตำมที่
กรมสรรพำกรกำหนดเป็ นระยะเวลำ 15 รอบบัญชี ต้ งั แต่วนั ที่ 19 กรกฎำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2574
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 พระรำชกฤษฎีกำ ฉบับที่ 687 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำ
ซึ่ งได้มีกำรยกเลิ กสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีสำหรับรำยได้ดงั กล่ำวของบริ ษทั กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ITC)
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2562
80

รายงานทางการเงิน 2562

58

76,733
27,424
29,630
(49,552)
45,106
129,341
712
(28,558)
45,159
17,313
112,028

384,027
163,806
178,050
177,881
127,039
1,030,803
1,184,600
1,633,719
2,818,319
(1,787,516)
881,603
(2,669,119)
(1,787,516)

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในกำรดำเนินงำน
รำยได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

54,149

54,149

54,149

(79,300)
(108,268)
(187,568)
178,683

448
(3,034)
(6,024)
2,890
(8,885)

(3,165)

1,064,125
(2,506,781)
(1,442,656)

1,106,012
1,496,893
45,159
2,648,064
(1,442,656)

191,678
204,646
122,305
175,035
1,205,408

511,744

งบกำรเงินรวม
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ผลต่ำงจำก
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น งบกำรเงิน
2562

480,745
480,745

480,745

68,280
102,555
40,863
480,745

269,047

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

90,983

17,313
34,204
(9,402)
90,983

48,868

39,226

39,226

39,226

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

59

610,954
610,954

610,954

85,593
136,759
31,461
610,954

357,141

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน 31 ธันวำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
2562

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดง
ได้ดงั นี้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

81

82

รายงานทางการเงิน 2562

6,578
55,525
53,453
50,859
46,528
212,943
56,400
(5,815)
50,585
162,358

389,035
108,281
124,745
162,501
88,341
872,903
1,297,629
1,958,164
3,255,793
(2,382,890)
797,245
(3,180,135)
(2,382,890)

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ในกำรดำเนินงำน
รำยได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

(5,700)

(5,700)

(5,700)

(169,429)
(318,630)
(488,059)
438,716

(148)
(35,479)
(7,830)
(49,343)

(5,886)

881,603
(2,669,119)
(1,787,516)

1,184,600
1,633,719
2,818,319
(1,787,516)

163,806
178,050
177,881
127,039
1,030,803

384,027

งบกำรเงินรวม
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ผลต่ำงจำก
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น งบกำรเงิน
2561

423,621
423,621

423,621

18,918
117,020
25,680
423,621

262,003

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

58,523

49,362
(14,465)
15,183
58,523

8,443

(1,399)

(1,399)

(1,399)

60

480,745
480,745

480,745

68,280
102,555
40,863
480,745

269,047

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับรู ้ใน
รับรู ้ใน
ณ วันที่
งบกำไร กำไรขำดทุน 31 ธันวำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
2561

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 403,229 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนี เซี ย
451 ล้ำนบำท และ 47.1 ล้ำนตำกำ รวมเป็ นเงิน 1,344 ล้ำนบำท (2561: 445,676 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย 480
ล้ำนบำท และ 25.1 ล้ำนตำกำ รวมเป็ นเงิน 1,331 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี
รำยละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวแสดงได้ดงั นี้

31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2565
31 ธันวำคม 2566
31 ธันวำคม 2567
31 ธันวำคม 2568

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561
212
492
519
269
184
219
129
199
287
148
17
1,344
1,331

33. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
34. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ปี 2560 เพิ่มเติมในอัตรำหุ น้ ละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจำนวนหุ ้นละ 6.0 บำท ทำให้เงิ นปั นผลจ่ำยส ำหรับปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้ น หุ ้นละ 10.0 บำท
บริ ษทั ฯจ่ำยเงินปันผลเพิม่ เติมดังกล่ำวในวันที่ 27 เมษำยน 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตรำ
หุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท บริ ษ ัทฯจ่ ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ ำวเมื่ อวันที่
23 สิ งหำคม 2561
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เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ปี 2561 เพิ่มเติมในอัตรำหุ น้ ละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจำนวนหุ ้ นละ 4.0 บำท ท ำให้เงิ นปั นผลจ่ำยส ำหรับ ปี 2561 มี จำนวนทั้งสิ้ นหุ ้นละ 8.0 บำท
บริ ษทั ฯจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมดังกล่ำวในวันที่ 25 เมษำยน 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตรำ
หุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท บริ ษ ทั ฯจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ ำวเมื่ อวัน ที่
28 สิ งหำคม 2562
35. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ในกำรบริ หำรงำน กลุ่ ม บริ ษ ทั จัดโครงสร้ ำงองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
1.

ส่ วนงำนซีเมนต์ เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิตและจำหน่ำยปูนซี เมนต์

2.

ส่ วนงำนคอนกรี ตและหิ นทรำย เป็ นส่ วนงำนที่ทำกำรผลิตและจำหน่ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ หินและทรำย

3.

ส่ วนงำนกำรค้ำ เป็ นส่ วนงำนที่นำเข้ำและส่ งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ก ำรรวมส่ วนงำนด ำเนิ น งำนเป็ นส่ วนงำนที่ รำยงำนข้ำงต้น และไม่ มี ก ำรเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ำงของส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิ บ ตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมู ลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อมู ล รำยได้และก ำไรของส่ วนงำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

กำรค้ำ
2562
2561

2562

2561

รวมส่วนงำน
2562
2561

30,419
7,030
31
1,202

8,477
402
7
7

8,045
366
7
9

6,423
6,646
1
-

3,461
7,198
1

3,079
1,386
1
80

2,839
1,276
1
83

47,593
15,958
59
1,372

2,617

289

266

2

1

419

421

3,365

3,305

(35)

330
402

46

(11)

81

66

75

112

536
666

330
569

223

29

29

-

-

16

9

324

-

8

-

-

-

-

-

12,165

1,740

1,486

1,680

1,598

950

1,019

ซีเมนต์
2562
2561

รำยได้จำกกำรขำยและ
บริ กำรให้ลูกค้ำภำยนอก 29,614
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
7,524
รำยได้ดอกเบี้ย
50
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
1,285
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย
2,655
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมที่บนั ทึก
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
536
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
464
รำยกำรที่มิใช่เงินสดที่มี
นัยสำคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำร
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
และขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
279
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของกำรรับรู ้กำรวัด
มูลค่ำใหม่ให้เป็ นมูลค่ำ
ยุติธรรมหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขำย
กำไรของส่ วนงำน

11,584

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
2562
2561

คอนกรี ตและ
หิ นทรำย
2562
2561

อื่น ๆ

44,764
15,870 (15,958) (15,870)
39
1,295
(74)
(83)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
47,593
59
1,298

44,764
39
1,212

(37)

3,330

3,268

32

-

536
698

330
569

261

-

-

324

261

8

-

-

-

8

-

15,954

16,268

(824)

(804)

15,130

15,464
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้งั ของลูกค้ำ
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนำม
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศบังกลำเทศ
ประเทศกัมพูชำ
ประเทศจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทำงกำรเงินและ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนำม
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศบังกลำเทศ
รวม

2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2561

25,139
7,465
5,464
2,187
1,799
1,180
1,138
3,221
47,593

23,939
8,347
6,061
2,103
1,587
315
2,412
44,764

29,419
18,602
11,726
1,013
958
61,718

29,791
20,273
12,831
1,085
1,079
65,059

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้ อยละ 10 ของ
รำยได้ของกิจกำร
36. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
36.1 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
36.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ัทมี หนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่ มบริ ษ ัท
คงเหลื ออยู่เป็ นจำนวนเงิ น 585 ล้ำนบำท 805 ล้ำนรู ปี ศรี ล ังกำ 47 ล้ำนตำกำ และ 17,884 ล้ำนดอง
เวียดนำม (2561: 228 ล้ำนบำท 0.2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ 854 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ 31 ล้ำนตำกำ และ
28,630 ล้ำนดองเวียดนำม) (งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร: 63 ล้ำนบำท (2561: 43 ล้ำนบำท)) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ อง
กับกำรค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำและกำรค้ ำประกันอื่น ๆ ตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
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36.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำมีหนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำรในนำม
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำคงเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวนเงิน 5.9 ล้ำนบำท 9,500 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย และ
0.2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (2561: 5.9 ล้ำนบำท 50,302 ล้ำนรู เปี ยะห์อินโดนีเซี ย และ 0.1 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ร่ วมและ
กำรร่ วมค้ำ
36.2 คดีฟ้องร้ องของบริษัทย่อยในต่ ำงประเทศ
36.2.1 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำแห่งหนึ่ งมีขอ้ พิพำทที่ยื่นต่ออนุ ญำโตตุลำกำรลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560
เกี่ ยวกับภำระในกำรจ่ ำยค่ ำชดเชยย้อนหลังจ ำนวน 10,000 รู ปี ศรี ล ังกำให้ แก่ พนักงำนของบริ ษ ัท
แห่ งหนึ่ ง โดยกำรพิจำรณำข้อพิพำทดังกล่ำวยังอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนของอนุ ญำโตตุลำกำร ผูบ้ ริ หำร
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเชื่ อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่กรณี พิพำทดังกล่ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมีสำระสำคัญต่อ
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี
36.2.2 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำแห่ งหนึ่ งถูกกล่ำวหำจำกกรมศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำในกรณี กำร
ค ำนวณอำกรและภำษี โดยมิ ได้รวมค ำนวณกำรจ่ ำยเงิ นต่ ำง ๆ เช่ น ค่ำเสี ยเวลำของเรื อ ค่ำชดเชยค่ ำ
ควำมร้ อนและควำมชื้ น ค่ำเบี้ยประกันควำมเสี่ ยงจำกกำรเกิดสงครำม ค่ำบรรทุกขนย้ำย และค่ำบรรทุก
สิ นค้ำบนเรื อ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 กรมศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำมีคำสั่งให้บริ ษทั ย่อย
จ่ ำ ยอำกรและภำษี เป็ นจ ำนวนรวมทั้ง สิ้ น 545 ล้ำนรู ปี ศรี ล ัง กำ (หรื อ ประมำณ 91 ล้ำนบำท)
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่ำวเนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำข้อกล่ำวหำปรำศจำก
หลักกำรและพื้นฐำนในกำรประเมิน และเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ในรำยงำน ประกอบกับ
ควำมเห็นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำควำมเป็ นไปได้
ที่คดีดงั กล่ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมีสำระสำคัญต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีดงั กล่ำวไว้ในบัญชี
นอกจำกนี้ กรมศุ ลกำกรของประเทศศรี ล ังกำได้ด ำเนิ นกำรตรวจสอบบริ ษ ัทย่อยอี กแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศศรี ลงั กำ โดยกล่ำวหำว่ำบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวหลีกเลี่ยงกำรชำระอำกรและภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำร
นำเข้ำปู นซี เมนต์และสิ นค้ำอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ัทย่อยดังกล่ ำวได้ดำเนิ นพิ ธี กำรทำง
ศุลกำกรและกำรแสดงมู ลค่ำกำรนำเข้ำตำม Schedule E แห่ งพิธีกำรศุลกำกรของประเทศศรี ลงั กำแล้ว
และเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ ำว ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ย่อยเชื่ อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่ คดี ดังกล่ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมี
สำระสำคัญต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สิน
จำกคดีดงั กล่ำวไว้ในบัญชี
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36.2.3 บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำแห่ งหนึ่ งมีขอ้ โต้แย้งด้ำนกำรประเมินภำษีอำกรสำหรับปี 2547 - 2549
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 119 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำ (หรื อประมำณ 20 ล้ำนบำท) ในส่ วนของค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ส ำหรั บรำยจ่ ำยดอกเบี้ ยและค่ ำสิ ทธิ์ ที่ จ่ำย อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษ ัทย่อยได้ยื่นอุ ทธรณ์ ค ำตัดสิ นของ
กรมสรรพำกรของประเทศศรี ลงั กำ และเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ในรำยงำน ประกอบกับ
ควำมเห็นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำควำมเป็ นไปได้
ที่คดีดงั กล่ำวจะส่ งผลเสี ยอย่ำงมีสำระสำคัญต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีดงั กล่ำวไว้ในบัญชี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศศรี ลงั กำ 3 แห่งมีกรณี พิพำททัว่ ไปและกรณี พิพำทด้ำนภำษีอำกรอื่น ๆ
และเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ในรำยงำน ประกอบกับควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำย และ
ที่ปรึ กษำด้ำนภำษีของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำควำมเป็ นไปได้ที่กรณี พิพำทดังกล่ำว
จะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สิน
จำกกรณี เหล่ำนี้ไว้ในบัญชี
36.2.4 บริ ษ ัท ย่ อยแห่ งหนึ่ งในประเทศบังกลำเทศมี ข ้อ โต้แย้งและคดี ค วำมด้ ำนภำษี อำกรที่ เกี่ ยวกั บ
ภำษี มู ล ค่ำเพิ่ ม และภำษี เงิ นได้ก ับ หน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้องรวมเป็ นเงิ นที่ ถู ก เรี ยกร้ องหรื อประเมิ น
ทั้งสิ้ น 194 ล้ำนตำกำ (หรื อประมำณ 69 ล้ำนบำท) ซึ่ งคดีควำมอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีโดย
ศำลสู งของประเทศบังกลำเทศ อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้
สอบทำนผลกระทบที่ อำจเกิ ดขึ้ นและได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินสำหรับกรณี ดงั กล่ำวไว้แล้ว
จำนวน 33 ล้ำนตำกำ (หรื อประมำณ 12 ล้ำนบำท)
37. ภำระผูกพัน
37.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่สำคัญดังนี้
37.1.1 กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเกี่ ยวกับกำรให้บริ กำรเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
37.1.2 กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเกี่ยวกับกำรบำรุ งรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
37.1.3 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ทำสั ญญำรับ บริ กำรระยะยำวที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรจัดหำพนักงำนชั่วครำว โดยกลุ่ ม
บริ ษทั มีภำระผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ
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37.1.4 กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะและบริ กำรอื่น ๆ หลำยฉบับ
กับบริ ษทั ในประเทศหลำยแห่งเป็ นเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรในอนำคต
ดังนี้
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
372
453
554
704
632
580

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
133
140
135
214
-

37.1.5 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อวัตถุดิบและเชื้อเพลิง กำรจ้ำงงำนขนส่ ง กำรเช่ำอุปกรณ์และ
กำรขำยสิ นค้ำ ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
37.1.6 กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเกี่ยวกับระบบบัญชีและกำรบำรุ งรักษำ ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
37.1.7 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งเกี่ยวกับกำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
37.1.8 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดโดย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
37.1.9 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็ นจำนวนเงิน 335 ล้ำนบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 142 ล้ำนบำท) (2561: 232 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 159 ล้ำนบำท)
37.1.10 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำทำสัญญำรับควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิ คกับบริ ษทั ในต่ำงประเทศแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมีกำหนด 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนำคม 2545 ถึงวันที่ 5 มีนำคม 2555 และสำมำรถ
ต่ออำยุโดยอัตโนมัติครำวละ 1 ปี ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมตำม
เกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
37.1.11 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ท ำสัญญำกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวผูกพันที่จะจ่ำยค่ำลิขสิ ทธิ์ ตำมเกณฑ์และอัตรำที่ระบุในสัญญำ
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37.1.12 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำซื้ อไฟฟ้ำกับผูจ้ ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศแห่งหนึ่งตำมสัญญำซื้ อขำย
ไฟฟ้ ำ ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำ 15 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มจำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้กบั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำว โดยปริ มำณกำรซื้อขำยและอัตรำซื้อไฟฟ้ำให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ
37.1.13 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ ำตำมที่กำหนด
โดยคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน โดยเงินสมทบดังกล่ำวคำนวณจำกปริ มำณไฟฟ้ำที่จำหน่ำย
และอัตรำที่กำหนดตำมกฎหมำย
37.2 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ และบริ กำรอื่น ๆ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริ กำรดังกล่ำว
เป็ นจำนวนเงิน 794 ล้ำนบำท (2561: 112 ล้ำนบำท)
37.3 บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็ นจำนวนเงินประมำณ 2.6
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 61.5 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ 139.2 ล้ำนบำท (2561: 0.4 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 289.5 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ 302.0 ล้ำนบำท)
38. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่ มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินกูย้ มื ระยะยำวที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
หุน้ กู้
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1,973.5
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2

0.9
-

65.1

1,279.8

-

7,273.9
20,498.7

-

1,973.5
-

0.5
1,658.5
7,273.9
20,498.7
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินกูย้ มื ระยะยำวที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
หุน้ กู้

-

5.4

-

-

-

(15.6)

-

-

2,859.6
-

1,279.8
7,206.9
19,554.9

2,859.6
-

1,802.8
7,206.9
19,554.9

39. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
39.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ ส ำคัญของกลุ่ มบริ ษ ัทตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้น หนี้ สิ นภำยใต้สั ญญำเช่ ำกำรเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยำว หุ ้นกู้ และลู กหนี้ และเจ้ำหนี้ ตรำสำรอนุ พ นั ธ์
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดย
กำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำร
กระจุกตัวเนื่ องจำกกลุ่ มบริ ษทั มี ฐำนของลู กค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่
กลุ่ มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ กำรค้ำที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ นฝำกธนำคำร เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้ น
เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำว หนี้ สินระยะยำว
สำหรับประทำนบัตรและหุ น้ กูท้ ี่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่
มีอตั รำดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยของกลุ่ มบริ ษ ทั จึงอยู่ในระดับต่ ำ ยกเว้นเงิ นกู้ยืมระยะยำวและหุ ้นกู้ที่ มีอตั รำ
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 38 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญที่มีอตั รำดอกเบี้ยสำมำรถจัด
ตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยก
ตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
รำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้
หนี้สินระยะยำวสำหรับประทำนบัตร
และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

3,660
17
3,677

-

-

561
561

600
600

4,821
17
4,838

0.01 - 7.00
1.50

100

-

-

-

-

100

1.95

2,588
12

13

24

-

-

2,588
49

4.53 - 10.79
2.11 - 7.45

539
2,999

7,437
4,493

11,479

-

-

7,976
18,971

3.00 - 11.31
2.46 - 4.30

6
6,244

460
12,403

550
12,053

-

84
84

1,100
30,784

3.39 - 4.15
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
รำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

455
12
467

-

-

1,094
1,094

1,098
1,098

2,647
12
2,659

0.10 - 8.50
1.50

160

-

-

-

-

160

2.05

3,968
10

17

-

-

-

3,968
27

-

-

-

90

-

90

1.55 - 12.80
2.11 - 7.45
THBFIX
บวกส่ วนเพิ่ม

342
4,480

7,371
2,998
10,386

15,968
15,968

90

-

7,713
18,966
30,924

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้
หนี้สินระยะยำวสำหรับประทำนบัตร
และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

มำกกว่ำ
5 ปี

3.00 - 13.96
2.46 - 4.30

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,270

-

-

90

90

1,450

0.01 - 1.00

3,225
4,495

-

-

90

90

3,225
4,675

2.18 - 2.36

2,999

6,979
4,493

11,479

-

-

6,979
18,971

3.00
2.46 - 4.30

6
3,005

453
11,925

547
12,026

-

84
84

1,090
27,040

3.39
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินอื่น
หุ้นกู้

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

มำกกว่ำ
5 ปี

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

551

138

689

0.10 - 0.40

3,170
3,170

-

-

551

138

3,170
3,859

2.18

1,000

-

-

-

-

1,000

1.55

1,000

6,969
2,998
9,967

15,968
15,968

-

-

6,969
18,966
26,935

3.00
2.46 - 4.30

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ มบริ ษ ัทมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อขำยสิ นค้ำเป็ นเงิ นตรำต่ ำงประเทศ
กลุ่ มบริ ษ ทั ได้พิ จำรณำใช้น โยบำยเน้น ควำมสมดุ ล ของรำยกำรรั บ และรำยกำรจ่ ำยเงิ นตรำต่ ำงประเทศ
โดยรวมในแต่ละช่วงเวลำ กลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่ งส่ วนใหญ่มี
อำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 กลุ่ มบริ ษ ัทมี สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้สินทำง
สิ นทรัพย์
หนี้ สินทำง
กำรเงิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน

25
-

44
4

2
-

1
2

(หน่วย: ล้ำน)

อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
อัตรำซื้ อ
อัตรำขำย
29.9767
30.3313
33.3775
34.0846
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สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
ดองเวียดนำม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้สินทำง
สิ นทรัพย์
หนี้ สินทำง
กำรเงิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน

13
1
-

81
5
5
22

2
-

8
2
1
-

(หน่วย: ล้ำน)

อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
อัตรำซื้ อ
อัตรำขำย
32.2848
32.6148
36.7620
37.4884
0.2892
0.2970
0.0014
0.0014

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศ

สกุลเงิน

จำนวนที่
ซื้อ
(ล้ำน)

ยูโร

0.6

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

สกุลเงิน

ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำแลกเปลี่ยน
จำนวนที่
ตำมสัญญำของ
ขำย
จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วย
เงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
33.50 - 33.53
6.9

จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
0.1
2.6

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
ของจำนวนที่ซ้ือ
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
37.44 - 37.76
32.77

อัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมสัญญำของ
จำนวนที่ขำย
(บำทต่อหน่วย
เงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
30.10 - 30.32

วันครบกำหนด
ตำมสัญญำ

2 มกรำคม 2563 15 มกรำคม 2563
8 มกรำคม 2563 28 กุมภำพันธ์ 2563

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

22 มกรำคม 2562 - 21 กุมภำพันธ์ 2562
12 กุมภำพันธ์ 2562
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บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
สกุลเงิน

จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

9.1

สกุลเงิน

จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

15.1

บำท

0.4

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ือ
วันครบกำหนดตำมสัญญำ
(รู ปีศรี ลงั กำต่อหน่วย (ดองเวียดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) เงินตรำต่ำงประเทศ)
181.75 - 182.15
23,264 - 23,334 2 มกรำคม 2563 - 8 เมษำยน 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ือ
(รู ปีศรี ลงั กำต่อหน่วย (ดองเวียดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) เงินตรำต่ำงประเทศ)
181.68
23,318 - 23,498
-

712

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

4 มกรำคม 2562 17 พฤษภำคม 2562
4 มกรำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยไม่มียอดคงเหลือของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบี้ ย (Cross currency and interest rate swap agreement) (2561: บริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสั ญ ญำ
แลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย โดยเปลี่ ยนเงิ นกู้จำนวน 8.9 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ฯ เป็ น
จำนวน 270 ล้ำนบำท และเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยจำกอัตรำคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
THBFIX 6 เดือนบวกส่ วนเพิ่ม)
39.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเว้นเงินกูย้ ืมระยะยำวและ
หุ น้ กูท้ ี่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 38 แล้ว
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ มีดงั นี้

ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย
96

รายงานทางการเงิน 2562

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
กำไร
0.9
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
กำไร(ขำดทุน)
5.4
(15.6)
74
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ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของ
ธนำคำรและคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำง
กำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เที ย บเท่ ำเงิ น สด ลู ก หนี้ และเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ น เจ้ำหนี้ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น
และหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณี ที่เป็ นเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต

ค)

เงิ นกู้ยืมระยะยำวและหุ ้นกู้ที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ แสดงมู ลค่ำยุติธรรมโดยกำรคำนวณมู ลค่ำ
ปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดจ่ำยในอนำคต คิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยโดยประมำณในตลำดปั จจุบ นั
สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

ตรำสำรอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งคำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้คำนึงถึง
ผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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40. สิ ทธิพเิ ศษจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของ
คณะกรรมกำรส่ ง เสริ มกำรลงทุ น ภำยใต้ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดบำงประกำร สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ ส ำคัญ
ประกอบด้วย
รำยละเอียด

1.
2.
3.

บัตรส่งเสริ มเลขที่
วันที่ในบัตรส่งเสริ ม
เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

4. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
4.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน
4.2 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละห้ำสิ บของอัตรำปกติเป็ น
เวลำ 5 ปี นับจำกวันที่น้ นั กำหนดรยะเวลำตำมข้อ 4.1
4.3 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
4.4 ได้รับลดยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4.5 ได้รับอนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อ
ผูช้ ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอุปกำระของ
บุคคลนั้น เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจำนวนและ
ระยะเวลำเท่ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและ
อนุญำติให้คนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อผูช้ ำนำญกำร
ที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักรทำงำนเฉพำะ
ตำแหน่งหน้ำที่กำรทำงำนที่คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ น
รำชอำณำจักร

สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับ
บริ ษทั สยำมซิ ต้ ี
พำวเวอร์ จำกัด
59-1306-1-00-1-0
6 ตุลำคม 2559
ผลิตไฟฟ้ำจำก
ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์

บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล
จำกัด
59-1354-1-00-2-0
19 ตุลำคม 2559
พัฒนำซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise
software และ Digital
Content

8 ปี
(หมดอำยุเมื่อวันที่
10 สิ งหำคม 2562)

5 ปี

7 ปี

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

5 ปี

7 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

บริ ษทั สยำมซิ ต้ ี
พำวเวอร์ จำกัด
2331(2)/อ./2554
10 พฤศจิกำยน 2554
ผลิตไฟฟ้ำจำก
ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต์

เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หำคม 2561 บริ ษ ัท อิ น ทรี ดิ จิ ต อล จ ำกัด ได้รับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม
กำรลงทุ น ให้ ข ยำยระยะเวลำกำรได้ รั บ ยกเว้น สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ ย วกับ ภำษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 59-1354-1-00-2-0 จำก 5 ปี เป็ น 7 ปี
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เมื่ อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 บริ ษ ทั สยำมซิ ต้ ี พำวเวอร์ จำกัด ได้รับ กำรอนุ ม ตั ิ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุ น ให้ ข ยำยระยะเวลำกำรได้ รั บ ยกเว้น สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ ย วกับ ภำษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่ 59-1306-1-00-1-0 จำก 3 ปี เป็ น 5 ปี
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรผลิตและขำยไฟฟ้ ำ และ
รำยได้จำกกำรบริ กำรด้ำนเทคนิ ค กำรจัดกำรและพัฒนำระบบข้อมูล ซึ่ งได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นเป็ น
จำนวนเงิ น 1,425 ล้ำ นบำท และ 1,777 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ งเป็ นกำรขำยและบริ ก ำรให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวน
41. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ น้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัตรำส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ น เท่ ำกับ 1.39:1 (2561: 1.30:1) และเฉพำะ
บริ ษทั ฯมีอตั รำหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.91:1 (2561: 0.90:1)
42. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
42.1 เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (ลังกำ) จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”)
มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผลสำหรับปี 2562 ในอัตรำหุ ้นละ 1.5 รู ปีศรี ลงั กำ เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 249 ล้ำน
รู ปีศรี ลงั กำ บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจำนวน 246 ล้ำนรู ปีศรี ลงั กำหรื อประมำณ
42 ล้ำนบำทในไตรมำสที่หนึ่งของปี 2563
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั นครหลวง คอนกรี ต จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มี
มติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมในอัตรำหุ ้นละ 1.0 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 25 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปันผลรับจำนวนดังกล่ำวจำกบริ ษทั ย่อยในไตรมำสที่หนึ่งของปี 2563
เมื่ อ วัน ที่ 4 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษั ท สยำม ซิ ตี้ ซี เมนต์ เทรดดิ้ ง จ ำกั ด
(“บริ ษทั ย่อย”) มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมในอัตรำหุ ้นละ 22.0 บำท เป็ นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้ น 22 ล้ำนบำท บริ ษ ัทฯจะบันทึ กเงิ นปั นผลรั บจำนวนดังกล่ ำวจำกบริ ษ ัทย่อยในไตรมำสที่ หนึ่ งของ
ปี 2563

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
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เมื่ อวันที่ 5 กุ มภำพันธ์ 2563 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ัท สยำมซิ ต้ ี พำวเวอร์ จ ำกัด (“บริ ษ ัทย่อย”)
มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ จ่ ำยเงิ น ปั นผลส ำหรั บ ปี 2562 เพิ่ ม เติ ม ในอัต รำหุ ้ น ละ 1.6 บำท เป็ นจ ำนวนเงิ น ทั้ งสิ้ น
32 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปั นผลรับจำนวนดังกล่ำวจำกบริ ษทั ย่อยในไตรมำสที่หนึ่งของปี 2563
เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยำมซิ ต้ ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มี
มติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2562 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 213,747 ล้ำนดองเวียดนำม บริ ษทั ฯจะบันทึก
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวจำนวน 138,935 ล้ำนดองเวียดนำมหรื อประมำณ 185 ล้ำนบำทในไตรมำส
ที่หนึ่งของปี 2563
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
อนุ มตั ิ ให้จ่ำยเงิ นปั นผลส ำหรับปี 2562 เพิ่ มเติ มในอัตรำหุ ้นละ 5.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 20 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินปั นผลรับจำนวนดังกล่ำวจำกบริ ษทั ย่อยในไตรมำสที่หนึ่งของปี 2563
42.2 เงินปันผลเสนอจ่ ำยของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2562
เพิ่มเติมในอัตรำหุ ้นละ 4.0 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,192 ล้ำนบำท ดังนั้น เมื่อรวมเงิ นปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำล
จำนวนหุ ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงิ นปั นผลจ่ำยสำหรั บปี 2562 มี จำนวนทั้งสิ้ นหุ ้นละ 8.0 บำท บริ ษ ทั ฯกำหนดจะ
จ่ำยเงิ น ปั น ผลเพิ่ ม เติ ม จำนวน 1,192 ล้ำนบำท ในเดื อนเมษำยน 2563 อย่ำงไรก็ ต ำม กำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในวันที่ 26 มีนำคม 2563
43. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
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บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร
บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหารต่่อไปนี้้� บริิษััทฯ
ได้้จััดทำำ�ขึ้น�้ เพื่่อ� นำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึกทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ เพื่่อ�
ให้้ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าใจสถานะการเงิินและผลประกอบการรวม
ของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ผู้้อ่� า่ นควรอ่่านควบคู่่�กัับงบการเงิินและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน
ผลประกอบการรวม
กลุ่่�มบริิษัทั ปููนซีีเมนต์์นครหลวง รายงานกำำ�ไรสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีี 2562
จำำ�นวน 3,157 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยคิิดเป็็นร้้อยละ 4 จาก
ปีีก่อ่ นหน้้า โดยเป็็นผลจากการดำำ�เนิินงานที่่แ� ข็็งแกร่่งของธุุรกิิจ
คอนกรีีตผสมเสร็็จในประเทศไทย การเติิบโตของปริิมาณการค้้า
ระหว่่างประเทศ ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีของกิิจการร่่วมทุุนแบบ
การร่่วมค้้าในประเทศกััมพููชา และกำำ�ไรจากการทำำ�สัญ
ั ญาป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศสำำ�หรัับธุุรกรรมที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ
ด้้วยสภาวการณ์์ตลาดที่่�ท้้าทายในภููมิิภาคและความไม่่แน่่นอน
ทางภููมิรัิ ฐั ศาสตร์์ ได้้ส่ง่ ผลกระทบในทางลบต่่อธุุรกิิจปูนู ซีีเมนต์์
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในประเทศถููกคาดการณ์์ทรงตััวเมื่่�อ
เทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า ท่่ามกลางกิิจกรรมการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�หดตััวลงร้้อยละ 5 โดยโครงการก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภค
พื้้�นฐานของรััฐบาลยัังคงเป็็นปััจจััยขัับเคลื่่�อนความต้้องการปููน
ซีีเมนต์์ที่่�สำำ�คััญ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มฐานการจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับ
โครงการก่่อสร้้างในเขตกรุุงเทพมหานครและโครงการก่่อสร้้าง
ในพื้้�นที่่บ� ริิเวณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก ซึ่ง�่ ช่่วยหนุุนให้้รายได้้
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 ทั้้�งนี้้�ผลกระทบเชิิงบวกจากการเติิบโตของ
รายได้้ถููกลดทอนไปบางส่่วนเนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุง
รัักษาโรงงานและการใช้้ ไฟฟ้้าเพื่่�อการผลิิตปููนซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในระหว่่างปีี
สำำ�หรัับตลาดทางตอนใต้้ของประเทศเวีียดนาม ความต้้องการ
ปููนซีีเมนต์์ยังั คงซบเซาเป็็นผลจากมาตรการชั่่ว� คราวของรััฐบาล
ที่่�จำำ�กััดการออกใบอนุุญาตก่่อสร้้างในเขตนครโฮจิิมิินห์์ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่�งในตลาดที่่กำ� �ลั
ำ งั เติิบโตและกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�
รายได้้สุุทธิิของบริิษััทย่่อยในประเทศเวีียดนามซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิิน
เวีียดนามดอง (VND) หดตััวลงร้้อยละ 5 โดยมีีเหตุุผลหลัักจาก
ปริิมาณยอดขายที่่�ลดลง (ลดลงร้้อยละ 9 เมื่่�อแปลงเป็็นสกุุล
เงิินบาทเนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินเวีียดนามดอง) ต้้นทุุน
ในการนำำ�เข้้าวััสดุุที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น� ในช่่วงครึ่่�งปีีแรก ประกอบกัับค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการบำำ�รุุงรัักษาที่่�สููงขึ้้�นเนื่่�องจากการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตและ

อััตราค่่าไฟฟ้้าที่่สู� งู ขึ้้น� ยัังคงส่่งผลด้้านลบต่่อความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ
ตลาดในประเทศศรีีลัังกา ไม่่เพีียงแต่่ได้้รัับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิิจโลกแต่่ยัังได้้รัับผลกระทบจากความไม่่แน่่นอนของ
การเมืืองในประเทศ ความล่่าช้้าในการดำำ�เนิินการโครงการก่่อสร้้าง
ระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของรััฐบาลและฝนตกนอกฤดููกาล
เป็็นปริิมาณมาก ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ ในประเทศ
หดตััวลงร้้อยละ 3 และทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�นในตลาด
โดยบริิษัทั ย่่อยในประเทศศรีีลัังการายงานรายได้้สุทุ ธิิในสกุุลเงิิน
ศรีีลัังการููปีอี ยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่อ่ นหน้้า (ลดลงร้้อยละ 14
เมื่่�อแปลงเป็็นสกุุลเงิินบาทเนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิิน
ศรีีลัังการููปี)ี ในขณะที่่ต้� น้ ทุุนการนำำ�เข้้าวััตถุุดิบิ สููงขึ้้น� และปริิมาณ
การผลิิตที่่�ลดลงเพื่่�อให้้สอดคล้้องต่่อความต้้องการที่่�ลดลง
ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการผลิิตเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในประเทศบัังกลาเทศฟื้้น� ตััวและเติิบโต
มากกว่่าร้้อยละ 8 ในขณะที่่�บริิษััทย่่อยในประเทศบัังกลาเทศ
รายงานรายได้้สุทุ ธิิในสกุุลเงิินบัังกลาเทศตากาเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 4
(อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่่อนหน้้าเมื่่�อแปลงเป็็นสกุุลเงิินบาท
เนื่่�องจากการอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินบัังกลาเทศตากา) โดยความ
สามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของบริิษัทั ย่่อยในประเทศบัังกลาเทศนั้้�น
นอกจากจะได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงการจััดเก็็บ
ภาษีีเงิินได้้โดยจััดเก็็บจากวััตถุุดิบิ นำำ�เข้้าแล้้ว ยัังได้้รับั ผลกระทบ
จากต้้นทุุนในการนำำ�เข้้าปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบอื่่�นสููงขึ้้�นด้้วย
ธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จและหิินทรายในประเทศไทยรายงาน
รายได้้สุทุ ธิิเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 7 โดยได้้รับั แรงหนุุนหลัักจากปริิมาณ
การขายที่่�มากขึ้้�นในเขตกรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑลและพื้้�นที่่�
บริิเวณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก ในขณะที่่ร� าคาจำำ�หน่่ายคอนกรีีต
ผสมเสร็็จ หิินและทรายปรัับตััวดีีขึ้้�น ประกอบกัับต้้นทุุนในการ
ขนส่่งลดลง ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไรของธุุรกิิจคอนกรีีต
ผสมเสร็็จและหิินทรายดีีขึ้้�น ส่่งผลดีีต่่อกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทั้้ง� นี้้ก� ลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ยุติุ กิ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีต
ผสมเสร็็จในประเทศเวีียดนามภายในสิ้้�นปีี 2562 เพื่่�อให้้การ
จััดสรรทุุนและทรััพยากรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เนื่่�องจากยอดการจำำ�หน่่ายวััสดุุทดแทนไม้้ โดยส่่วนใหญ่่เป็็น
การจำำ�หน่่ายเพื่่�อการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นหลััก รายได้้สุุทธิิ
ของธุุรกิิจวัสั ดุุทดแทนไม้้ลดลงตามการชะลอตััวของกิิจกรรมการ
ก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศััยในประเทศไทย ซึ่ง�่ การแข่่งขัันในตลาดที่่รุ� นุ แรง
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เป็็นปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้ราคาขายปรัับตััวลดลง โดยบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการลดต้้นทุุนในส่่วนต่่างๆ รวมถึึงการใช้้วััสดุุทางเลืือกที่่�มีีต้้นทุุน
ที่่ต่ำ� ��ำ ลงเพื่่�อลดผลกระทบต่่ออััตราผลกำำ�ไร ทั้้�งนี้้�ความต้้องการที่่อ� ยู่่�อาศััยในประเทศอิินโดนีีเซีียมีีสััญญาณการฟื้้น� ตััวซึ่ง�่ ส่่งผลให้้รายได้้สุทุ ธิิ
เพิ่่�มขึ้้น� ประกอบกัับการลดต้้นทุุนในส่่วนต่่างๆ ส่่งผลให้้ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยในประเทศอิินโดนีีเซีียเป็็นไปในทิิศทางที่่ดีีขึ้
� น�้
ความต้้องการอิิฐมวลเบาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการเติิบโตของผนัังและแผ่่นสำำ�เร็็จรููปมวลเบาส่่งผลให้้รายได้้สุุทธิิของธุุรกิิจอิิฐมวลเบาเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการใช้้เครื่่�องจัักรให้้เกิิดประโยชน์์สููงขึ้้�น ลดของเสีียจากการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการลดต้้นทุุนซึ่่�งส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรดีีขึ้้�น
ธุุรกิิจบริิการกำำ�จััดของเสีียและบริิการทำำ�ความสะอาดด้้านอุุตสาหกรรมเติิบโตมากกว่่าร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ได้้มุ่่�งเน้้นโครงการที่่ต้� อ้ งการมาตรฐานความปลอดภััยและการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบในระดัับสููง และโครงการที่่ต้� อ้ งการความเชี่่ย� วชาญ
ในอุุตสาหกรรมเฉพาะด้้าน เช่่น การทำำ�ความสะอาดโดยใช้้สารเคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันและก๊๊าซ และอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
ธุุรกิิจการค้้าเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งโดยมีีรายได้้สุทุ ธิิเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 86 ตามความต้้องการที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ของปููนเม็็ด ผลิิตภััณฑ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับ
ซีีเมนต์์ และเชื้้�อเพลิิงแข็็งของกลุ่่�มประเทศในภููมิภ
ิ าคเอเชีียและแถบมหาสมุุทรแปซิิฟิกิ การเติิบโตของกิิจกรรมการค้้าระหว่่างประเทศ
ส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของกลุ่่�มบริิษััทฯ สููงขึ้้�น

การวิิเคราะห์์ผลประกอบการ
รายได้้

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

47,593

44,764

2,829

+/(%)

รายได้
รายได้จากการขายสุทธิ

6%

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

141

-

141

-

รายได้อื่น

257

276

(19)

(7%)

47,991

45,040

2,951

7%

รวมรายได้

ปััจจััยที่่�กดดัันทางเศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาคและระดัับท้้องถิ่่�นยัังคงเป็็นความท้้าทายที่่�สำำ�คััญต่่อความต้้องการปููนซีีเมนต์์ ในขณะที่่�
กิิจกรรมการก่่อสร้้างในตลาดหลัักชะลอตััว รายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าในอััตราร้้อยละ 3 โดยรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 62 ของรายได้้รวมสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ (ปีี 2561: คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 68
ของรายได้้สุทุ ธิิของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ) สำำ�หรัับธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จและหิินทราย แม้้จะได้้รับั ผลกระทบจากการก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศััยที่ล�่ ดลง
แต่่ด้ว้ ยฐานลููกค้้าและการมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มโครงการก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐานของรััฐบาลซึ่ง�่ เป็็นส่่วนที่่ขั� บั เคลื่่�อนการบริิโภคปููนซีีเมนต์์
หลัักของประเทศส่่งผลให้้รายได้้สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า โดยรายได้้จากการจำำ�หน่่ายคอนกรีีตผสมเสร็็จและ
หิินทรายคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 18 ของรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจการค้้ามีีรายได้้สุุทธิิจาก
การขายให้้กับั บุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้น� 3 พัันล้้านบาท และสามารถบรรลุุรายได้้สุทุ ธิิกว่่า 6 พัันล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 14
ของรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ (ปีี 2561: คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 8 ของรายได้้สุุทธิิรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ)
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงสำำ�หรัับรายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศโดยเฉพาะการส่่งออกสิินค้้าไปยัังลููกค้้าที่่�เป็็นบุุคคลที่่�
ไม่่เกี่่ย� วข้้องกััน ซึ่ง�่ เป็็นสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐเพื่่�อลดความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้�กำ�ำ ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
จำำ�นวน 141 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นจากการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี
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รายงานทางการเงิน 2562

บทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร

รายได้้อื่่�นประกอบด้้วยรายได้้จากการขายผลิิตผลพลอยได้้ กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์และดอกเบี้้�ยรัับจากการลงทุุนระยะสั้้�นจากการ
บริิหารสภาพคล่่อง

ค่่าใช้้จ่่าย

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

32,463

29,300

3,163

11%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

8,120

8,248

(128)

(2%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,071

2,150

(79)

(4%)

62

(62)

-

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนสินค้าขายและบริการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

ค่าใช้จ่ายอื่น

389

270

119

(44%)

43,043

40,030

3,013

8%

รวมค่าใช้จ่าย

ต้้นทุุนขายสิินค้้าและบริิการเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 11 จากปีีก่อ่ นหน้้า ส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากกิิจกรรมการบำำ�รุงุ รัักษาและต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าที่่สู� งู ขึ้้น�
ในตลาดหลััก ประกอบกัับผลกระทบจากต้้นทุุนนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�นของตลาดหลัักในต่่างประเทศ โดยโรงปููนซีีเมนต์์ ในประเทศไทย
มีีการหยุุดซ่่อมบำำ�รุุงในระหว่่างปีีในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุุงรัักษาและปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้าสููงขึ้้�น บริิษััทย่่อยใน
ประเทศเวีียดนามมีีการปิิดเตาเผาปููนซีีเมนต์์เพื่่�อบำำ�รุงุ รัักษาใหญ่่และเพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิต ในขณะที่่อั� ตั ราค่่าไฟฟ้้ามีีการปรัับสููงขึ้้น� การใช้้
เชื้้�อเพลิิงทดแทนและวััตถุุดิบิ ทางเลืือก (AFR) ที่่ล� ดลงและต้้นทุุนการนำำ�เข้้าปููนเม็็ดสูงู ขึ้้น� ส่่งผลให้้ต้น้ ทุุนในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั ย่่อย
ในประเทศศรีีลัังกาลดปริิมาณการผลิิตปููนซีีเมนต์์เพื่่�อให้้สอดคล้้องต่่อความต้้องการปููนซีีเมนต์์ที่ห�่ ดตััวลง ซึ่ง�่ การลดปริิมาณการผลิิต
ทำำ�ให้้ผลิิตผลของเตาลดลงในขณะที่่ต้� น้ ทุุนเฉลี่่ยต่
� อ่ ตัันสำำ�หรัับต้้นทุุนคงที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลให้้ต้น้ ทุุนในการผลิิตรวมต่่อตัันเพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั ย่่อย
ในประเทศบัังกลาเทศได้้รัับผลกระทบด้้านลบจากระบบการจััดเก็็บภาษีีเงิินได้้รููปแบบใหม่่ของรััฐบาลโดยจััดเก็็บภาษีีจากการนำำ�เข้้า
ปููนเม็็ดและวััตถุุดิิบซึ่่�งส่่งผลให้้ต้้นทุุนวััตถุุดิิบสููงขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายและจััดจำ�ำ หน่่ายลดลงเนื่่�องจากการใช้้จ่า่ ยด้้านการขายและการตลาดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ราคาน้ำำ�มั
� นั ดีีเซล
ที่่�ปรัับลดลงยัังส่่งผลดีีต่่อต้้นทุุนในการขนส่่ง
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องจากโครงการลดต้้นทุุนคงที่่�ต่่างๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมในระหว่่างปีี
ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลมาจากการยุุติกิ ารดำำ�เนิินงานในบางธุุรกิิจ บริิษัทั ย่่อยของประเทศเวีียดนามได้้ยุติุ กิ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีต
ผสมเสร็็จในปีี 2562 โดยบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการขายสิินทรััพย์์ที่่�เหลืืออยู่่� บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ตราลููกโลก จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายปููนซีีเมนต์์ขาวในประเทศไทยได้้ยุุติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจในเดืือนมกราคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ประเมิิน
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ภายใต้้บริิษััทย่่อยทั้้�งสองแห่่งและรัับรู้้�การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ในระหว่่างรอบปีีปััจจุุบััน
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ค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(หน่่วย: ล้้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

3,330

3,268

62

2%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,459

1,350

109

8%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

698

569

129

23%

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของสิินทรััพย์์จากการบัันทึึกโครงการรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นสิินทรััพย์์
รวมถึึงการต่่ออายุุใบอนุุญาตสััมปทานส่่วนหนึ่่�งซึ่่�งบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินสะท้้อนถึึงค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหุ้้�นกู้้� และค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสาร
ทางการเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากผลกระทบจากการยกเลิิกสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจการค้้าระหว่่าง
ประเทศ (ITC) ในประเทศไทย การครบกำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ของระบบนำำ�พลัังงานความร้้อนจากการผลิิตกลัับมา
ผลิิตกระแสไฟฟ้้าที่่�โรงงานสระบุุรีีจำำ�นวนหนึ่่�งระบบ และการจััดเก็็บภาษีีเงิินได้้รููปแบบใหม่่ในประเทศบัังกลาเทศที่่�จััดเก็็บจากวััตถุุดิิบ
นำำ�เข้้าโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ต้้องเสีียภาษีีประจำำ�ปีี

การวิิเคราะห์์งบแสดงฐานะการเงิิน
เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ
หน่วย

2562

2561

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.74

7.95

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

41

45

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.57

6.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

55

56

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

5.74

5.78

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

63

62

เงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิต่่อรายได้้สุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทฯ เท่่ากัับร้้อยละ 4.9 โดยเทีียบกัับร้้อยละ 6.3 ในปีีที่่�แล้้ว ในขณะที่่�ระยะเวลาขาย
สิินค้้าเฉลี่่�ยและระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยยัังคงอยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับปีีก่่อนหน้้า การลดลงของระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยสะท้้อนถึึงความ
พยายามของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการเก็็บหนี้้�ตามกำำ�หนดเวลาในสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ยากลำำ�บาก
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สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
บริิษััทย่่อยในประเทศเวีียดนามได้้ยุุติิการดำำ�เนิินธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จในเดืือนธัันวาคม 2562 โดยบริิษััทย่่อยได้้ทำำ�ข้้อตกลงความ
เข้้าใจในการขายทรััพย์์สินิ เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจคอนกรีีตผสมเสร็็จให้้แก่่บุคค
ุ ลที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกััน สิินทรััพย์์ดังั กล่่าว
แสดงตามมููลค่่ายุุติิธรรมโดยแสดงเป็็นสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

(หน่่วย: ล้้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

+/-

+/(%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

32,523

35,459

(2,936)

(8%)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

10,844

10,309

535

5%

317

288

29

10%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

รายจ่่ายฝ่่ายทุุน (CAPEX) เป็็นรายจ่่ายเพื่่�อรัักษาหรืือเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานโดยพิิจารณาตามความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสม โดยรายจ่่ายฝ่่ายทุุนสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ประเภท
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ในระหว่่างปีีปััจจุุบัันเท่่ากัับ 1,370
ล้้านบาท รายการรายจ่่ ายฝ่่ ายทุุ น จำำ � แนกตามโครงการที่่ � มีี
สาระสำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
• การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพหม้้อบดซีีเมนต์์มูลู ค่่า 52 ล้้านบาท
• การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบในการนำำ�ลมร้้อนจากการ
ผลิิตกลัับมาผลิิตกระแสไฟฟ้้ามููลค่่า 26 ล้้านบาท
• การเพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิตเตาเผาปููนซีีเมนต์์ ในประเทศเวีียดนาม
เป็็น 5,000 ตัันต่่อวัันมููลค่่า 133 ล้้านบาท
• ระบบการจััดเรีียงปููนซีีเมนต์์เพื่่�อจำำ�หน่่ายในประเทศเวีียดนาม
มููลค่่า 75 ล้้านบาท
• การเพิ่่�มไซโลเก็็บปููนซีีเมนต์์และเปลี่่�ยนระบบสายพานใน
ประเทศศรีีลัังกามููลค่่า 27 ล้้านบาท
ในระหว่่างปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า ขาดทุุนจาก
การจำำ�หน่่ายและการตััดจำ�ำ หน่่ายสิินทรััพย์์ จำำ�นวน 279 ล้้านบาท
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 2,845 ล้้านบาท
เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศดำำ�เนิินงานภายใต้้สกุุลเงิิน
ที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งต้้องถููกแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินบาทในการแสดง
งบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการแข็็งค่่าของสกุุล
เงิินบาทในปีีที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้เกิิดผลขาดทุุนจากการแปลงค่่า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศเป็็น
สกุุลเงิินบาทเท่่ากัับ 887 ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนประกอบด้้วยสััมปทานเหมืือง ซอฟต์์แวร์์
คอมพิิวเตอร์์ ค่่าความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เครื่่�องหมายการค้้า
และสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ต่่ออายุุใบอนุุญาต
สััมปทานบางส่่วนที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานเหมืืองและ
รัับรู้้�ภาระผููกพัันที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตให้้กัับหน่่วยงานของรััฐที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามใบอนุุญาตสััมปทานด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันสุุทธิิเป็็น
มููลค่่าของสััมปทานที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน
สำำ�หรัับปีีเท่่ากัับ 482 ล้้านบาท ขาดทุุนจากการแปลงค่่าสิินทรััพย์์
ไม่่มีีตัวั ตนของบริิษัทั ย่่อยในต่่างประเทศคิิดเป็็นเงิินบาทจำำ�นวน
457 ล้้านบาท

การระดมทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โครงสร้้างฝ่่ายทุุนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ประกอบด้้วยหนี้้�สิินทางการเงิินสุุทธิิจำำ�นวน 24,863 ล้้านบาท
(หนี้้�สิินทางการเงิินขั้้�นต้้นจำำ�นวน 29,684 ล้้านบาท หัักด้้วยเงิิน
สดและรายการเทีียบเท่่ า เงิิ น สดจำำ � นวน 4,821 ล้้ า นบาท)
ส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�นจำำ�นวน 32,671 ล้้านบาท โดยอััตราส่่วนหนี้้�สินิ
สุุทธิิต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 0.76 เท่่าซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า (ปีี 2561:
0.82 เท่่า)
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เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาว

การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสด

หนี้้�สินิ ทางการเงิินขั้้�นต้้นประกอบด้้วย หุ้้�นกู้้�ซึ่ง�่ เป็็นหุ้้�นกู้้�ประเภท
ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิและไม่่มีีหลัักประกััน โดยทยอยครบกำำ�หนดตามเวลา
ที่่�ระบุุไว้้ด้้านล่่างนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงของสภาพคล่่อง
จากการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 4,821
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่ง�่ ใช้้ ในการรัักษาสภาพคล่่อง
ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและเพื่่�อชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ที่่�จะถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระ เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ
7,586 ล้้านบาท (ปีี 2560: จำำ�นวน 6,989 ล้้านบาท) โดยเป็็น
ผลกำำ�ไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและเงิินสดที่่�ได้้จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานและ
การบริิหารจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�

วันที่ออกหุ้นกู้

จำ�นวน
ล้านบาท

วันครบกำ�หนด

14 มิถุนายน 2556

2,000

2563

29 เมษายน 2559

4,000

2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560

13,000

2563, 2567,
2570, 2572

เงิินทุุนที่่�ได้้รัับจากการออกหุ้้�นกู้้�ส่่วนใหญ่่ถููกใช้้เพื่่�อการเข้้าซื้้�อ
กิิ จ การในต่่ า งประเทศในช่่ ว งหลายปีี ที่ ่ � ผ่ ่ า นมา นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน
7,437 ล้้านบาท และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นรวมส่่วนของเงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาวและหุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในปีีจำำ�นวน 6,226
ล้้านบาท กลุ่่�มบริิษัทั ฯ วางแผนในการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ที่่จ� ะครบกำำ�หนด
ภายในปีี 2563 เต็็มจำำ�นวน

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�นจำำ�นวน
32,671 ล้้านบาท (ปีี 2561: 34,541 ล้้านบาท) ส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
ประกอบด้้วยทุุนสำำ�รองสะสม ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นและกำำ�ไรสะสม
จำำ�นวน 38,666 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�
เป็็นเงิินตราต่่างประเทศเป็็นผลขาดทุุนจำำ�นวน 7,272 ล้้านบาท
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,184 ล้้านบาทในระหว่่างปีี เนื่่�องจากการ
อ่่อนค่่าของสกุุลเงิินของบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ
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กระแสเงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมการลงทุุนเท่่ากัับ1,435 ล้้านบาท
(ปีี 2561: จำำ�นวน 2,220 ล้้านบาท) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย
รายจ่่ายฝ่่ายทุุน
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 3,855
ล้้านบาท (ปีี 2561: จำำ�นวน 3,847 ล้้านบาท) โดยส่่วนใหญ่่
ประกอบด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 2,596 ล้้านบาท และการ
ชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
ในระหว่่างปีีจำำ�นวน 1,241 ล้้านบาท
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