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วิิสััยทััศน์์องค์์กร พััน์ธกิจ

ค์่าน์ิยมองค์์กร

เราจะสัืบสัาน์ค์วิามไวิ้วิางใจและค์วิามผููกพััน์ทั่�ดี่ เพั่�อสัร้าง 
ค์วิามเชืื่�อมั�น์ต่่อกัน์ให้้กับคู่์ค้์า พันั์กงาน์ และชุื่มชื่น์ เราต้่องการ 
สัร้างสัิ�งทั่�ดี่ทั่�สัุดี และอน์าค์ต่ทั่�ยั�งยืน์ให้้กับทัุกค์น์

เราผูลิต่สัิน์ค์้าทั่�ไดี้มาต่รฐาน์สัูงสัุดีและให้้บริการดี้าน์วิัสัดีุ          
ก่อสัร้างซึ่่�งม่ค์วิามสัำาค์ัญต่่อการเต่ิบโต่ทัางเศรษฐกิจของ  
ประเทัศไทัยและภููมิภูาค์ใกล้เค์่ยง

เรามุ่่�งมุ่่�นในการดำำาเนินงานท่ี่�เป็็นเลิิศแลิะตอบสนองเกินความุ่
คาดำหวังของที่่กคน โดำยผสานแนวคิดำดำ้านความุ่ย่�งยืนแลิะ                    
การสร้างสรรค์นวัตกรรมุ่ ภาพลิ่กษณ์์ที่่�ดำ่ของเรามุ่าจาก  
ผลิการดำำาเนินงานที่่�ยอดำเย่�ยมุ่ ที่่�งในเร่�องการผลิิตสินค้าที่่�มุ่ ่
ค่ณ์ภาพ การบริการท่ี่�สร้างความุ่พึงพอใจให้ก่บค่�ค้า ความุ่ท่ี่�มุ่เที่ 
พร้อมุ่ท่ี่�งท่ี่กษะความุ่ชำำานาญของพน่กงาน ความุ่ห�วงใยช่ำมุ่ชำน 
แลิะความุ่ต่�งใจแน�วแน�ในการสร้างมุ่าตรฐานอ่ตสาหกรรมุ่ 
สำาหรับอนาคต

ทัำางาน์เป็น์ทั่ม
เราเป็็นกล่ิ�มุ่บริษ่ที่ฯ ท่ี่�ยึดำมุ่่�นในวิส่ยท่ี่ศน์เด่ำยวก่น แลิะรวมุ่ใจก่น 
เป็็นหนึ�งร�วมุ่ก่บค่�ค้า เพ่�อความุ่สำาเร็จของที่่กคน

ทัำาสัิ�งถููกต่้อง
ซื่ื�อส่ตย์ต�อก่น ป็ฏิิบ่ติตามุ่กฎระเบ่ยบอย�างเคร�งครัดำ แลิะ 
ยึดำถืือ จรรยาบรรณ์ที่่�งดำ้วยคำาพูดำ แลิะการกระที่ำา

กล้าค์ิดี กล้าทัำา
เราคือองค์กรท่ี่�มุ่่ความุ่คิดำสร้างสรรค์ แลิะเปิ็ดำรับแนวคิดำใหมุ่� 
ที่างธุ่รกิจ เรามุ่่�งมุ่่�นกล้ิาที่ำาด้ำวยความุ่กระตือร่อร้น แลิะนำาเสนอ
ที่างเลิือกใหมุ่�ที่่�เหนือความุ่คาดำหมุ่าย

ห้่วิงใย..ใสั่ใจอน์าค์ต่
เรายึดำมุ่่�นการสร้างอนาคตที่่�สดำใสเพ่�อคนร่�นต�อไป็ เราใส�ใจ 
พน่กงาน ด่ำแลิสิ�งแวดำล้ิอมุ่ เป็็นมิุ่ตรก่บช่ำมุ่ชำน แลิะเป็็นองค์กร 
ที่่�ดำ่ของป็ระเที่ศ

วิิสััยทััศน์์ พััน์ธกิจ และค์่าน์ิยมองค์์กร
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สัารจากค์ณะกรรมการต่่อผูู้ถูือหุ้้น์

เรียน์ ทั่าน์ผูู้ถูือหุ้้น์

ปีี 2562 เปี็นปีีที่่ �มี่ความีที่้าที่ายอย่างมีากต่่อการ 
ดำำาเนินงานของบริษััที่ฯ ในปีระเที่ศไที่ยเน่�องจากนโยบาย 
เศรษัฐกิจที่่�สำำาคัญของภาครัฐ ต่ลอดำจนการเร่งรัดำ          
โครงการโครงสำร้างสำาธารณููปีโภคพื้่�นฐานต่่าง ๆ และ
การฟื้้�นตั่วที่างเศรษัฐกิจในภาพื้รวมีนั�นล้วนไมี่เกิดำข้�น
จริงต่ามีท่ี่�ได้ำคาดำการณ์ูไว้ นอกจากน่� เศรษัฐกิจมีหภาค
ยังชะลอต่ัวลงในแต่่ละไต่รมีาสำ เมี่�อสำิ �นปีีสำ่งผลให้          
ผลิต่ภัณูฑ์์มีวลรวมีในปีระเที่ศมี่อัต่ราการเต่ิบโต่อยู่ที่่� 
ร้อยละ 2.4 จากท่ี่�คาดำการณ์ูไว้ร้อยละ 3.5 - 4 ซ้ึ่�งถ่ือเป็ีน 
อัต่ราการเต่ิบโต่ของผลิต่ภัณูฑ์์มีวลรวมีซึ่้�งต่ำ�าที่่�สำุดำ 
ในรอบ 14 ปีีที่่�ผ่านมีา การชะลอต่ัวที่างเศรษัฐกิจ              
ดำังกล่าวสำ่งผลให้อุปีสำงค์ของผลิต่ภัณูฑ์์ปีูนซึ่่เมีนต่์           
ทัี่�วปีระเที่ศไม่ีม่ีการเติ่บโต่เม่ี�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกับปีี 2561 
สำำาหรับการดำำาเนินงานของบริษััที่ฯ ในระดำับภูมีิภาค 
อาที่ิ ปีระเที่ศบังกลาเที่ศ และปีระเที่ศกัมีพืู้ชามี่ผลการ
ดำำาเนินงานที่่�ดำ่ ซึ่้�งสำะที่้อนไดำ้จากอัต่ราการเต่ิบโต่ของ 
ที่ั �งผลิต่ภัณูฑ์์มีวลรวมีในปีระเที่ศและอุปีสำงค์ของ 
ผลิต่ภัณูฑ์์ปูีนซ่ึ่เมีนต์่  ในขณูะท่ี่�อุปีสำงค์ของผลิต่ภัณูฑ์์
ปีูนซึ่่เมีนต่์ในเว่ยดำนามีต่อนใต่้ลดำลง อันเน่�องมีาจาก 
การชะลอของการออกใบอนุญาต่โครงการก่อสำร้าง      
ต่่าง ๆ  สำำาหรับปีระเที่ศศร่ลังกาได้ำรับผลกระที่บท่ี่�เกิดำข้�น
จากปัีญหาต่่าง ๆ  ได้ำแก่ ความีไร้เสำถ่ืยรภาพื้ที่างการเม่ีอง 
การอ่อนค่าของสำกุลเงินท้ี่องถิื�น และการก่อการร้ายใน 
กรุงโคลัมีโบ ปีัญหาเหล่าน่�ล้วนสำ่งผลกระที่บต่่อภาค  
อุต่สำาหกรรมีการท่ี่องเท่ี่�ยวและบริการอย่างม่ีนัยสำำาคัญ 
อ่กทัี่�งยังเกิดำผลกระที่บในด้ำานลบต่่อเศรษัฐกิจมีหภาค 
และต่่ออัต่ราการเติ่บโต่ของอุปีสำงค์สำำาหรับวัสำดุำก่อสำร้าง 
ซึ่้�งรวมีถื้งสำินค้าปีูนซึ่่เมีนต่์เช่นกัน
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สัารจากค์ณะกรรมการต่่อผูู้ถูือหุ้้น์

การดำำาเนินการเพ่ื้�อรับม่ีอกับแรงต้่านที่างเศรษัฐกิจในต่ลาดำ
ที่่ �บริษััที่ฯ มี่การปีระกอบธุรกิจดำังที่่ �กล่าวมีาข้างต่้น 
ฝ่่ายบริหารของบริษััที่ฯ จ้งวางแผนและเร่งรัดำมีาต่รการ     
ในการดำำาเนินงานเพ่ื้�อให้ผลปีระกอบการของทัี่�งกลุ่มีบริษััที่ฯ 
ฟื้้�นต่ัว ต่ลอดำจนดำำาเนินมีาต่รการลดำค่าใช้จ่ายต่่างๆ เพื้่�อ      
รับมี่อกับผลกระที่บอันเกิดำข้�นจากปีัญหาอุปีสำงค์ชะลอต่ัว
และแรงกดำดัำนด้ำานราคา ควบคู่กับมีาต่รการด้ำานการจัดำสำรร
เงินลงทุี่นสำำาหรับโครงการด้ำานการบำารุงรักษัาเคร่�องจักรและ 
โครงการขยายธุรกิจอย่างรัดำกุมี แต่่แม้ีได้ำดำำาเนินมีาต่รการ 
ดำังกล่าวแล้วก็ต่ามี ผลการดำำาเนินงานและผลปีระกอบการ
ที่างการเงินของบริษััที่ฯ ก็มิีได้ำปีรับตั่วด่ำข้�นต่ามีท่ี่�คาดำการณ์ูไว้ 
โดำยสิำ�นปีี 2562 บริษััที่ฯ ม่ีกำาไรสุำที่ธิส่ำวนท่ี่�เป็ีนของผู้ถ่ือหุ้น 
บริษััที่ฯ จำานวน 3.2 พื้ันล้านบาที่ เที่่ยบกับจำานวน 3.0 
พื้ันล้านบาที่ในปีี 2561 มี่กระแสำเงินสำดำจากกิจกรรมี 
ดำำาเนินงานจำานวน 7.6 พื้ันล้านบาที่ เที่่ยบกับจำานวน 7.0 
พัื้นล้านบาที่ในปีี 2561 ส่ำงผลให้อัต่ราส่ำวนหน่�สิำนที่างการเงิน 
ต่่อส่ำวนของผู้ถ่ือหุ้นปีรับตั่วลดำลงเหล่อร้อยละ 76  ในการน่�
คณูะกรรมีการบริษััที่จ้งมี่ความียินดำ่ที่่�จะเสำนอการจ่าย           
เงินปัีนผลจากผลการดำำาเนินงานต่ลอดำทัี่�งปีีเป็ีนเงินจำานวน  
8 บาที่ต่่อหุ้นให้ผู้ถ่ือหุ้นพื้ิจารณูาและอนุมีัต่ิในการปีระชุมี
สำามีัญปีระจำาปีีผู้ถื่อหุ้น

คณูะกรรมีการบริษััที่ และฝ่่ายบริหาร มี่ความีมีั�นใจว่า 
กลุ่มีบริษััที่ฯ ม่ีความีพื้ร้อมีในการรับม่ีอกับสำภาพื้แวดำล้อมี
ที่างธุรกิจที่่�ยังคงมี่ความีที่้าที่ายอย่างต่่อเน่�องในปีี 2563 
โดำยต่ลอดำปีี 2563 จะใช้มีาต่รการวินัยที่างการเงินท่ี่�รอบคอบ
และรัดำกุมี ผนวกกับการปีรับมีาต่รการที่างยุที่ธศาสำต่ร์และ 
โครงสำร้างที่างธุรกิจ เพื้่�อเสำริมีสำร้างความีแข็งแกร่งให้กับ 
ผลการดำำาเนินงานและผลปีระกอบการของที่ั�งกลุ่มีบริษััที่ฯ

ในนามีของคณูะกรรมีการบริษััที่ ผมีขอขอบคุณูท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น
ที่่�ไดำ้ ให้การสำนับสำนุนกลุ่มีบริษััที่ฯ ดำ้วยดำ่ต่ลอดำ และขอ        
ขอบคุณูพื้นักงานทีุ่กคนที่่�ทีุ่่มีเที่ในการที่ำาให้กลุ่มีบริษััที่ฯ        
มุ่ีงสู่ำการเป็ีนบริษััที่ชั�นนำาในอุต่สำาหกรรมีวัสำดุำก่อสำร้างระดัำบ
ภูมิีภาคท่ี่�ปีระสำบความีสำำาเร็จและม่ีความีคล่องแคล่วในการ
ปีรับต่ัว  และขอขอบคุณูคู่ค้า ลูกค้า และชุมีชนในพื้่�นที่่�ซึ่้�ง
กลุ่มีบริษััที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินกิจการสำำาหรับความีร่วมีมี่อและ        
ความีไว้วางใจที่่�ที่่านมี่ต่่อกลุ่มีบริษััที่ฯ เสำมีอมีา 

นายพอล ไฮนซ์์ ฮูเกนโทเบลอร์์
ปีระธานกรรมีการ
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ค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม

ปีี 2562 ถ่ือเป็ีนปีีพิื้เศษัอ่กปีีหน้�งของกลุ่มีบริษััที่ปูีนซ่ึ่เมีนต์่นครหลวง  
ซ้ึ่�งเป็ีนปีีท่ี่�ม่ีเหตุ่การณ์ูสำำาคัญต่่าง ๆ  เกิดำข้�นมีากมีาย เช่น การเฉลิมีฉลอง 
เน่�องในโอกาสำครบรอบ 50 ปีี ของการดำำาเนินธุรกิจซ้ึ่�งเติ่บโต่ไปีพื้ร้อมี 
กับการสำร้างคุณูค่าให้กับองค์กรอย่างยั�งย่นและช่�อเส่ำยงท่ี่�ได้ำรับการ 
ยอมีรับจากลูกค้าดำ้วยดำ่เสำมีอมีา โดำยบริษััที่ฯ ยังคงมีุ่งสำร้างการ       
เต่ิบโต่ของรายไดำ้และการเพื้ิ�มีปีระสำิที่ธิภาพื้ภายในองค์กร รวมีถื้ง
การบริหารจัดำการต้่นทุี่นให้เกิดำปีระโยชน์สูำงสุำดำ เพ่ื้�อให้บริษััที่ฯ ยังคง 
สำามีารถืรักษัาแนวโน้มีการเต่ิบโต่ของผลกำาไรที่่�เข้มีแข็งไดำ้อย่าง  
ต่่อเน่�องและพื้ร้อมีมีุ่งสำู่ที่ศวรรษัที่่� 6 อย่างมีั�นคงและยั�งย่น

โดำยภาพื้รวมีการดำำาเนินงานของบริษััที่ฯ ทัี่�งภายในปีระเที่ศไที่ยและ 
ต่่างปีระเที่ศ กลุ่มีบริษััที่ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวงไดำ้รับผลกระที่บ           
จากสำภาวะการต่ลาดำที่่�มี่ความีที่้าที่ายและการเปีล่�ยนแปีลงของ 
สำภาพื้เศรษัฐกิจโลก อย่างไรก็ต่ามี บริษััที่ฯ ยังคงสำามีารถืแสำดำง 
ผลปีระกอบการท่ี่�ด่ำข้�นในหลาย ๆ ส่ำวนของการดำำาเนินงาน ด้ำวยการ
มีุ่งเน้นพื้ัฒนาผลิต่ภัณูฑ์์และบริการที่่�สำามีารถืนำาไปีใช้งานเชิง          
ปีระยุกต์่และการสำนองต่อบทุี่กความีต้่องการให้กับลูกค้าของบริษััที่ฯ 

สำำาหรับปีระเที่ศไที่ย หลังการจัดำการเล่อกตั่�งรัฐบาลในเด่ำอนม่ีนาคมี 
ปีระกอบกับค่าเงินบาที่ที่่�แข็งค่าข้�นมีากสำู่จุดำสำูงสำุดำในรอบหน้�ง   
ที่ศวรรษั และดำ้วยสำภาพื้ต่ลาดำเงินทีุ่นที่ั�วโลกที่่�ยังแปีรปีรวนและ 
สำงครามีการค้าท่ี่�เกิดำข้�น ที่ำาให้ส่ำงผลกระที่บต่่อเศรษัฐกิจไที่ยโดำยรวมี 
และยังกระที่บต่่อธุรกิจการก่อสำร้างอย่างเห็นไดำ้ชัดำ เช่นเดำ่ยวกับ  
การถืดำถือยลงของโครงการก่อสำร้างอาคารปีระเภที่ที่่�อยู่อาศัย            
ที่่�มี่สำาเหตุ่มีาจากอุปีที่านสำ่วนเกินที่่�มี่มีากเกินไปี ในขณูะเดำ่ยวกัน
การลงทีุ่นที่างดำ้านสำาธารณููปีโภคต่่าง ๆ ก็เกิดำการล่าช้ากว่าที่่� 
คาดำการณู์ไว้ ที่ำาให้เกิดำผลกระที่บอย่างต่่อเน่�องในดำ้านการขาย 
วัสำดำุก่อสำร้างต่่าง ๆ ในหลายภาคสำ่วน

อย่างไรก็ต่ามี บริษััที่ฯ ยังคงสำามีารถืบริหารจัดำการให้ม่ีการเติ่บโต่ 
ของรายไดำ้จากการวางต่ำาแหน่งผลิต่ภัณูฑ์์ของบริษััที่ฯ ในต่ลาดำ 
พื้ร่เม่ียมี และการดำำาเนินงานอย่างรอบคอบในการกระจายผลิต่ภัณูฑ์์ 
ปูีนซ่ึ่เมีนต์่และคอนกร่ต่ให้ต่รงกับความีต้่องการของลูกค้า หน่วยผลิต่ 
ท่ี่�โรงงานในจังหวัดำสำระบุร่มุ่ีงมัี�นในการเพิื้�มีปีระสิำที่ธิภาพื้การที่ำางาน
ของเคร่�องจักรเพ่ื้�อให้สำามีารถืผลิต่ปูีนเม็ีดำและปูีนซ่ึ่เมีนต์่ในปีริมีาณู
ท่ี่�เพ่ื้ยงพื้อสำำาหรับการขายให้มีากท่ี่�สุำดำทัี่�งต่ลาดำภายในปีระเที่ศและ 
การสำ่งออกไปีต่่างปีระเที่ศ

บริษััที่ สำยามี ซึ่ิต่่� ซึ่่เมีนต่์ เที่รดำดำิ�ง จำากัดำ  ไดำ้มี่การขยายเคร่อข่าย
ลูกค้ามีากข้�น เพ่ื้�อให้โรงงานสำระบุร่ดำำาเนินงานได้ำเต็่มีกำาลังการผลิต่ 
และเพื้่�อการปีรับราคาสำินค้าสำ่งออกจากปีระเที่ศไที่ยให้เหมีาะสำมี  
โดำยบริษััที่ฯ มี่ผลกำาไรเพื้ิ�มีข้�นจากการขยายกิจกรรมีดำ้านการค้า 
ไปียังผลิต่ภัณูฑ์์อ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้องกับอุต่สำาหกรรมีของบริษััที่ฯ ม่ีการ 
สำ่งออกไปียังหลายปีระเที่ศ เช่น ปีระเที่ศจ่น บังกลาเที่ศ และ 
ออสำเต่รเล่ย รวมีที่ั�งภายในกลุ่มีบริษััที่ฯ ที่่�อยู่ต่่างปีระเที่ศอ่กดำ้วย 

สำำาหรับธุรกิจที่่�มี่ความีสำำาคัญเสำมีอมีา ในการให้บริการดำ้านการ 
จัดำการของเสำ่ยของเรา ค่อ  บริษััที่ อินที่ร่ อ่โคไซึ่เคิล จำากัดำ นั�น        
มี่กิจกรรมีที่างธุรกิจเพื้ิ�มีข้�นที่ั�งในสำ่วนของการผลิต่ร่วมีในเต่าเผา
ปูีนซ่ึ่เมีนต์่ท่ี่�โรงงานสำระบุร่ และการให้บริการท่ี่�ช่วยเพิื้�มีมูีลค่าให้กับ
ลูกค้าภาคอุต่สำาหกรรมี เช่น กลุ่มีอุต่สำาหกรรมีขุดำเจาะนำ�ามีัน 
ก๊าซึ่ธรรมีชาต่ิ และอุต่สำาหกรรมีปีิโต่รเคมี่ เปี็นต่้น

นอกเหน่อจากปีระเที่ศไที่ยแล้ว การดำำาเนินงานในต่่างปีระเที่ศ           
ก็ปีระสำบกับสำถืานการณ์ูท่ี่�ม่ีความีท้ี่าที่ายหลากหลายในช่วงปีี 2562 
ที่่ �ผ่านมีา ดำ้วยสำภาพื้ต่ลาดำที่่ �มี่ความียากลำาบากมีากข้ �นเมี่ �อ    
เปีร่ยบเท่ี่ยบกับปีีท่ี่�ผ่านมีา บริษััที่ สำยามี ซิึ่ต่่� ซ่ึ่เมีนต์่ (เว่ยดำนามี) จำากัดำ 
ยังคงปีระสำบกับปีัญหาปีูนซึ่่เมีนต่์ล้นต่ลาดำโดำยเฉพื้าะอย่างยิ�ง        
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สัารจากค์ณะเจ้าห้น์้าทั่�บริห้ารกลุ่ม

ผลิต่ภัณูฑ์์ท่ี่�มีาจากเว่ยดำนามีต่อนเหน่อภายใต้่สำถืานการณ์ูท่ี่�ความี
ต้่องการใช้ปูีนซ่ึ่เมีนต์่ของต่ลาดำในเว่ยดำนามีต่อนใต้่ซึ่บเซึ่า อันเน่�อง
มีาจากการชะลอของการออกใบอนุญาต่โครงการก่อสำร้างต่่าง ๆ 
บริษััที่ฯ จ้งไดำ้ดำำาเนินการควบคุมีและบริหารต่้นทีุ่นการดำำาเนินงาน
ให้มี่ปีระสำิที่ธิภาพื้มีากข้�น ต่ลอดำจนบริหารจัดำการห่วงโซึ่่ของการ 
กระจายสำินค้าให้เกิดำปีระโยชน์สำูงสำุดำเพื้่�อบรรเที่าปีัญหาดำังกล่าว

ในขณูะเด่ำยวกัน ธุรกิจในปีระเที่ศศร่ลังกาม่ีผลปีระกอบการท่ี่�ด่ำข้�น
เม่ี�อเปีร่ยบเที่่ยบกับปีีก่อนหน้าน่� แมี้ว่าสำภาพื้การณู์ต่ลาดำโดำยรวมี
จะถืูกกระที่บจากความีไมี่แน่นอนที่างการเมี่องและเหตุ่การณู์การ
โจมีต่่ครั�งใหญ่โดำยผู้ก่อการร้ายท่ี่�เม่ีองโคลัมีโบเม่ี�อเด่ำอนเมีษัายน  

ขณูะท่ี่�ธุรกิจวัสำดุำที่ดำแที่นไม้ีเพ่ื้�องานสำถืาปัีต่ยกรรมี (ไฟื้เบอร์ซ่ึ่เมีนต์่) 
ในปีระเที่ศอินโดำน่เซ่ึ่ย ได้ำม่ีผลการปีระกอบการท่ี่�ด่ำข้�นเม่ี�อเปีร่ยบเท่ี่ยบ 
กับปีีก่อน และในบังกลาเที่ศที่่�มี่ความีที่้าที่ายจากขนาดำของธุรกิจ
ที่่�ไมี่เอ่�ออำานวย โดำยบริษััที่ฯ เผชิญกับสำถืานการณู์ที่่�ยากลำาบาก 
ในช่วงปีี 2562 ซ้ึ่�งที่ำาให้ผลกำาไรลดำลงส่ำบเน่�องจากราคาปูีนเม็ีดำนำาเข้า 
ท่ี่�ปีรับตั่วสูำงข้�นรวมีทัี่�งระบบภาษ่ัใหม่ีของรัฐบาลท่ี่�ม่ีผลกระที่บต่่อ
ต่้นทีุ่นของวัต่ถืุดำิบที่่�นำาเข้าจากต่่างปีระเที่ศ

สำำาหรับกิจการร่วมีทุี่นแบบการร่วมีค้าท่ี่�ปีระเที่ศกัมีพูื้ชา บริษััที่ ชิปี มีง 
อินที่ร่ซึ่่เมีนต่์ คอร์ปีอเรชั�น ปีระสำบความีสำำาเร็จอย่างมีากในปีี 
2562 โดำยมี่ผลกำาไรที่่�เต่ิบโต่ข้�นอย่างเข้มีแข็งมีากกว่าปีีก่อน 
โดำยโรงงานใหม่ีของบริษััที่ฯ ได้ำดำำาเนินการผลติ่เต็่มีกำาลงัในขณูะท่ี่�
ปีระเที่ศก็กำาลังมี่การขยายต่ัวดำ้านการก่อสำร้างสำูงมีาก

ต่ลอดำระยะเวลา 50 ปีี ที่่�ผ่านมีา กลุ่มีบริษััที่ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง 
ได้ำแสำดำงให้เห็นถ้ืงเจต่นารมีณ์ูท่ี่�มุ่ีงมัี�นในด้ำานความีรับผิดำชอบท่ี่�ม่ีต่่อ 
สัำงคมี สิำ�งแวดำล้อมี และชุมีชนโดำยรอบ โดำยแผนงานด้ำานการพัื้ฒนา

อย่างยั�งย่นของกลุ่มีบริษััที่ฯ ไดำ้มีุ่งเน้นไปีที่่�การดำูแลให้พื้นักงานมี่
อาช่วอนามีัยและความีปีลอดำภัยในสำถืานที่่�ที่ำางานให้ดำ่ข้�น  การลดำ
การปีลดำปีล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์ที่่�เกิดำข้�นจากผลิต่ภัณูฑ์ ์
และบริการของบริษััที่ฯ  การอนุรักษั์และบริหารจัดำการนำ�า  รวมีถื้ง
การแสำดำงออกเร่�องความีรับผิดำชอบและลดำผลกระที่บจากการดำำาเนิน 
ธุรกิจของบริษััที่ฯ ที่่�มี่ต่่อสำังคมีและสำิ�งแวดำล้อมี  ต่ลอดำจนมีุ่งเน้น
การสำ่งเสำริมีความีหลากหลายที่างช่วภาพื้ จากความีแต่กต่่างที่่�        
หลากหลายในสำังคมีการที่ำางานของแต่่ละปีระเที่ศ บริษััที่ฯ มี่การ 
ผสำมีผสำานแนวที่างการที่ำางาน โดำยสำอดำคล้องไปีกับวัฒนธรรมีไที่ย
ซึ่้�งเปี็นบริษััที่แมี่ โดำยบริษััที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินงานต่ามีมีาต่รฐานสำากล 
และมีุ่งเน้นการสำ่งเสำริมี สำนับสำนุนพื้นักงานในกลุ่มีบริษััที่ฯ ที่่�มี่          
ความีสำามีารถืความีโดำดำเด่ำนและม่ีความีคิดำสำร้างสำรรค์ ด้ำวยโครงการ 
แลกเปีล่�ยนพื้นักงานระหว่างกัน  การเพิื้�มีพูื้นความีรู้ทัี่กษัะการที่ำางาน 
ต่ลอดำจนมีุ่งการพื้ัฒนาผู้นำาสำำาหรับกลุ่มีธุรกิจของเราในอนาคต่ 

สำุดำที่้ายน่�  บริษััที่ฯ ขอแสำดำงความีขอบคุณูที่่�ไดำ้รับการสำนับสำนุน      
เปี็นอย่างดำ่และต่่อเน่�องจากผู้ถื่อหุ้นทีุ่กที่่าน คณูะกรรมีการบริษััที่ 
ลูกค้า คู่ค้า ชุมีชน และผู้มี่สำ่วนไดำ้เสำ่ยทีุ่กภาคสำ่วน ผมีขอแสำดำง 
ความีขอบคุณูทุี่กท่ี่าน และขอให้มัี�นใจได้ำว่าเราจะทุ่ี่มีเที่ในการที่ำางาน 
เพื้่�อให้สำามีารถืไดำ้ผลการดำำาเนินงานต่ามีที่่�ทีุ่กที่่านคาดำหวังหร่อ 
มีากกว่านั�นในปีีหน้าและปีีต่่อ ๆ ไปี

นายเอเดน จอห์์น ไลนัม
กรรมีการและปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหารกลุ่มี



ธุรกิจผลิตและจำหน�ายผลิตภัณฑ� คอนกรีตมวลเบา วัสดุตกแต�ง 
ทดแทนไม� เพื�องานสถาป�ตยกรรม ธุรกิจให�บริการจัดการของเสีย 
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั�งจำหน�ายเชื�อเพลิงและวัสดุทดแทน 
ธุรกิจให�บริการทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจให�บริการ
ครบวงจรทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ�มธุรกิจปูนซีเมนต�
ธุรกิจผลิตและจำหน�ายปูนซีเมนต� รวมถึงกลุ�มธุรกิจผลิตไฟฟ�าจาก
ลมร�อนเหลือใช�

บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดโครงสร�างองค�กรเป�นหน�วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ�และการให�บริการ บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีส�วนงาน
ที�รายงาน ทั�งสิ้น 4 ส�วนงาน ดังนี�

กลุ�มธุรกิจคอนกร�ต หิน และทราย
ธุรกิจผลิตและจำหน�ายคอนกรีตผสมเสร็จ หิน และทราย

โครงสร�างรายได�

กลุ�มธุรกิจอื�น ๆ

รายได�สุทธ�จากการขายและบร�การ สินทร�พย�รวม

อัตราส�วนหนี�สินทางการเง�นต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

(ล�านบาท) (ล�านบาท)

อัตราส�วนเง�นป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธ�

กำไรสุทธ�ส�วนที�เป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัทฯ

(ล�านบาท)

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น

(ล�านบาท)

(บาท)

2561 25622560

43,634 47,593

ดำเนินธุรกิจการค�าส�งออกปูนซีเมนต�และปูนเม็ด นำเข�าและ
ส�งออกส�วนประกอบแร� และเชื�อเพลิง

ธุรกิจการค�า

2561 25622560

81,466 79,563 78,206

2561 25622560

7,719
8,807 8,929

2561 25622560

35,939 34,541 32,671

(ล�านบาท)

2561 25622560

1,818

3,022 3,157

2561 25622560

6.59
10.14 10.59

44,764

ผลการดำเนินงานเติบโตอย�างมั�นคง ป� 2562
รายได�สุทธิจากการขาย
และบริการ

กำไรสุทธิส�วนที�เป�น
ของผู�ถือหุ�นบริษัทฯ

47,593 ล�านบาท 3,157 ล�านบาท

กำไรสุทธิต�อหุ�น

10.59 บาท

กำไรจากการดำเนินงานก�อนภาษีเง�นได� ดอกเบี�ยจ�าย
และค�าใช�จ�ายทางการเง�น ค�าเสื�อมราคา
และค�าตัดจำหน�าย (EBITDA)

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

 สายผลิตภัณฑ�
2562 2561  2560

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

รายได�สุทธิ

 ปูนซีเมนต�     29,614 62 30,419 68 32,971 76

 คอนกรีตและหินทราย   8,477 18 8,045 18 7,933 18

 เทรดดิ้ง   6,423 14 3,461 8 -  -

 อื�น ๆ   3,079 6 2,839 6 2,730 6

รวมรายได�สุทธ ิ  47,593 100 44,764 100 43,634 100

152% 76%79% 84% 76%82%

2560 25602561 25612562 2562

10 รายงานประจำาปี 2562

สัรุปข้อมูลสัำาค์ัญทัางการเงิน์
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ธุรกิจผลิตและจำหน�ายปูนซีเมนต� รวมถึงกลุ�มธุรกิจผลิตไฟฟ�าจาก
ลมร�อนเหลือใช�

บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดโครงสร�างองค�กรเป�นหน�วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ�และการให�บริการ บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีส�วนงาน
ที�รายงาน ทั�งสิ้น 4 ส�วนงาน ดังนี�
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ธุรกิจผลิตและจำหน�ายคอนกรีตผสมเสร็จ หิน และทราย

โครงสร�างรายได�

กลุ�มธุรกิจอื�น ๆ

รายได�สุทธ�จากการขายและบร�การ สินทร�พย�รวม

อัตราส�วนหนี�สินทางการเง�นต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

(ล�านบาท) (ล�านบาท)

อัตราส�วนเง�นป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธ�

กำไรสุทธ�ส�วนที�เป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัทฯ

(ล�านบาท)
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ของผู�ถือหุ�นบริษัทฯ

47,593 ล�านบาท 3,157 ล�านบาท

กำไรสุทธิต�อหุ�น

10.59 บาท

กำไรจากการดำเนินงานก�อนภาษีเง�นได� ดอกเบี�ยจ�าย
และค�าใช�จ�ายทางการเง�น ค�าเสื�อมราคา
และค�าตัดจำหน�าย (EBITDA)

ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม

 สายผลิตภัณฑ�
2562 2561  2560

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

รายได�สุทธิ

 ปูนซีเมนต�     29,614 62 30,419 68 32,971 76

 คอนกรีตและหินทราย   8,477 18 8,045 18 7,933 18

 เทรดดิ้ง   6,423 14 3,461 8 -  -

 อื�น ๆ   3,079 6 2,839 6 2,730 6

รวมรายได�สุทธ ิ  47,593 100 44,764 100 43,634 100
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2560 25602561 25612562 2562
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สัรุปข้อมูลสัำาค์ัญทัางการเงิน์



12 รายงานประจำาปี 2562

2562 2561 2560

กำาลังการ์ผลิต (ล้านห์น่วย)

ปีูนซึ่่เมีนต่์ชนิดำเมี็ดำ (ต่ัน) 14.7 14.5 14.5 

ปีูนซึ่่เมีนต่์ชนิดำผง (ต่ัน) 25.2 25.0 24.8 

ปีูนสำำาเร็จรูปี (ต่ัน) 0.8 0.8 0.8 

แผ่นบอร์ดำ (ต่ัน) 0.2 0.2 0.2 

หินและที่ราย (ต่ัน) 4.8 4.6 4.0 

ล้านบาท

รายไดำ้สำุที่ธิจากการขายและบริการ 47,593 44,764 43,634 

กำาไรจากการดำำาเนินงานก่อนภาษั่เงินไดำ้ ดำอกเบ่�ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่างการเงิน  
     ค่าเสำ่�อมีราคาและค่าต่ัดำจำาหน่าย (EBITDA)

8,929 8,807 7,719 

กำาไรสำุที่ธิสำ่วนที่่�เปี็นของผู้ถื่อหุ้นบริษััที่ฯ 3,157 3,022 1,818 

กระแสำเงินสำดำจากกิจกรรมีดำำาเนินงาน 7,586 6,989 3,951 

เงินลงทีุ่นในที่่�ดำิน อาคาร และอุปีกรณู์ - สำุที่ธิ 1,462 2,026 2,960 

สำินที่รัพื้ย์รวมี 78,206 79,563 81,466 

หน่�สำินที่างการเงินสำุที่ธิ 24,863 28,277 30,134 

สำ่วนของผู้ถื่อหุ้นรวมี 32,671 34,541 35,939 

อัตร์าส่วน (%)

อัต่รากำาไรจากการดำำาเนินงานก่อนภาษั่เงินไดำ้ ดำอกเบ่�ยจ่ายและค่าใช้จ่าย
     ที่างการเงิน ค่าเสำ่�อมีราคาและค่าต่ัดำจำาหน่าย (EBITDA)

19% 20% 18% 

กำาไรสำุที่ธิสำ่วนที่่�เปี็นของผู้ถื่อหุ้นบริษััที่ฯ 7% 7% 4%

อัต่รากระแสำเงินสำดำจากกิจกรรมีดำำาเนินงาน 16% 16% 9%  

อัตร์าส่วนทางการ์เงิน

กำาไรสำุที่ธิต่่อหุ้น (บาที่) 10.59 10.14 6.59

เงินปีันผลจ่ายต่่อหุ้น (บาที่) 8.001 8.00 10.00

อัต่ราสำ่วนเงินปีันผลจ่ายต่่อกำาไรสำุที่ธิ (%) 76% 79% 152% 

อัต่ราสำ่วนหน่�สำินที่างการเงินต่่อสำ่วนของผู้ถื่อหุ้น (%) 76% 82% 84% 

อัต่ราสำ่วนหน่�สำินต่่อสำินที่รัพื้ย์รวมี (%) 58% 57% 56% 

อัต่ราผลต่อบแที่นจากสำินที่รัพื้ย์ (%) 7% 7% 6% 

อัต่ราผลต่อบแที่นผู้ถื่อหุ้น (%)  9% 9% 6% 

บุคลากร์

กลุ่มีบริษััที่ฯ 5,711 5,700 5,902 

กลุ่มีธุรกิจปีูนซึ่่เมีนต่์ 3,895 3,939 4,218 

สัรุปข้อมูลสัำาค์ัญทัางการเงิน์

ข้อมูลทัางการเงิน์ทั่�สัำาค์ัญ

1  ไดำ้รับความีเห็นชอบจากที่่�ปีระชุมีคณูะกรรมีการของบริษััที่ วันที่่� 20 กุมีภาพื้ันธ์ 2563



13บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

ครบรอบ 50 ปีี 
บริษััท ปีูนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด (มห�ชน)
กั่อต์ั�งเม่�อปีี พ.ศ. 2512 



ค์วิามเป็น์มาของบริษัทัฯ

2512

2515

2520

2524

2532

2536

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด
ก�อตั�งขึ�นเมื�อวันที� 16 พฤษภาคม 
2512 ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มต�น
100 ล�านบาท

เริ่มดำเนินการ
ผลิตปูนซีเมนต�

เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรก
ของประเทศที�นำถ�านหินลิกไนต�
มาใช�ในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา

แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจำกัด
และเปลี�ยนชื�อเป�น
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เข�าซื�อทรัพย�สินกิจการผลิต
คอนกรีตมวลเบา 2 แห�ง
จากบริษัท ซุปเปอร�บล�อก จำกัด (มหาชน)
จังหวัดสิงห�บุรี และจากบริษัท พรอสเพอริตี�
คอนกรีต จำกัด จังหวัดราชบุรี

ครบรอบ 50 ป� 
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ที�นำระบบ
ผลิตไฟฟ�าจากความร�อนเหลือใช�
ในกระบวนการผลิตกลับมาใหม� 
(Waste Heat Recovery System)

ปรับโครงสร�างบริษัทฯ
เสร็จสมบูรณ� และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป�น 3,000 ล�านบาท

จัดตั�งบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต�
คอร�ปอเรชั�น บริษัทร�วมทุนแบบการร�วมค�า
ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยถือหุ�น
ร�อยละ 40 สร�างโรงงานเตาเผาแบบแห�ง
ที�ทันสมัยที�สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา

2542

2558

25622556-2557

2559
- ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ� จำกัด
 ประเทศไทย และประเทศบังกลาเทศ
 ภายใต�ชื�อ บริษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก 
 จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
 (บังกลาเทศ) จำกัด

- ขยายการลงทุนในบริษัท โฮลซิม (ลังกา) 
 จำกัด ภายใต�ชื�อ บริษัท สยาม ซิตี� 
 ซีเมนต� (ลังกา) จำกัด

- เข�าซื�อสินทรัพย�บางส�วนของ
 บริษัท วาเลนซ� คอร�ปอเรชั�น จำกัด
 ซึ�งเป�นบริษัทที�ประกอบธุรกิจบริการ
 ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

2560-2561
- ขยายการลงทุนใน บริษัท โฮลซิม 
 (เวียดนาม) จำกัด ภายใต�ชื�อ
 บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� (เวียดนาม) จำกัด

- จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย�อย ภายใต�ชื�อ 
 บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� เทรดดิ้ง จำกัด
 เพื�อประกอบกิจการค�า นำเข�า และส�งออก

14 รายงานประจำาปี 2562

ค์วิามเป็น์มาของบริษัทัฯ
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2512

2515

2520

2524

2532

2536

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด
ก�อตั�งขึ�นเมื�อวันที� 16 พฤษภาคม 
2512 ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มต�น
100 ล�านบาท

เริ่มดำเนินการ
ผลิตปูนซีเมนต�

เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรก
ของประเทศที�นำถ�านหินลิกไนต�
มาใช�ในกระบวนการผลิตแทน
น้ำมันเตา

แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจำกัด
และเปลี�ยนชื�อเป�น
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เข�าซื�อทรัพย�สินกิจการผลิต
คอนกรีตมวลเบา 2 แห�ง
จากบริษัท ซุปเปอร�บล�อก จำกัด (มหาชน)
จังหวัดสิงห�บุรี และจากบริษัท พรอสเพอริตี�
คอนกรีต จำกัด จังหวัดราชบุรี

ครบรอบ 50 ป� 
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

เป�นผู�ผลิตปูนซีเมนต�รายแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ที�นำระบบ
ผลิตไฟฟ�าจากความร�อนเหลือใช�
ในกระบวนการผลิตกลับมาใหม� 
(Waste Heat Recovery System)

ปรับโครงสร�างบริษัทฯ
เสร็จสมบูรณ� และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป�น 3,000 ล�านบาท

จัดตั�งบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต�
คอร�ปอเรชั�น บริษัทร�วมทุนแบบการร�วมค�า
ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยถือหุ�น
ร�อยละ 40 สร�างโรงงานเตาเผาแบบแห�ง
ที�ทันสมัยที�สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา

2542

2558

25622556-2557

2559
- ขยายการลงทุนในบริษัท เซเม็กซ� จำกัด
 ประเทศไทย และประเทศบังกลาเทศ
 ภายใต�ชื�อ บริษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก 
 จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
 (บังกลาเทศ) จำกัด

- ขยายการลงทุนในบริษัท โฮลซิม (ลังกา) 
 จำกัด ภายใต�ชื�อ บริษัท สยาม ซิตี� 
 ซีเมนต� (ลังกา) จำกัด

- เข�าซื�อสินทรัพย�บางส�วนของ
 บริษัท วาเลนซ� คอร�ปอเรชั�น จำกัด
 ซึ�งเป�นบริษัทที�ประกอบธุรกิจบริการ
 ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

2560-2561
- ขยายการลงทุนใน บริษัท โฮลซิม 
 (เวียดนาม) จำกัด ภายใต�ชื�อ
 บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� (เวียดนาม) จำกัด

- จดทะเบียนจัดตั�งบริษัทย�อย ภายใต�ชื�อ 
 บริษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� เทรดดิ้ง จำกัด
 เพื�อประกอบกิจการค�า นำเข�า และส�งออก

15บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

ค์วิามเป็น์มาของบริษัทัฯ
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ค์วิามภูาค์ภููมิใจของเรา
รางวิัลและการรับรอง

หุ้้น์ยั�งยืน์ของประเทัศไทัย
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย ต่ลาดำหลักที่รัพื้ย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

รางวิัลการกำากับดีูแลกิจการใน์ระดีับดี่เลิศ ประจำาปี 2562 (รางวิัลต่่อเน์ื�อง 4 ปี)
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย สำมีาคมีสำ่งเสำริมีกรรมีการบริษััที่ไที่ย

รางวิัลมูลค์่าแบรน์ดี์องค์์กรไทัยสัูงสัุดี ประเภูทัห้มวิดีธุรกิจวิัสัดีุก่อสัร้าง ประจำาปี 2562 
(รางวิัลต่่อเน์ื�อง 3 ปีซึ่้อน์) 
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย คณูะพื้าณูิชยศาสำต่ร์และการบัญช่ 
จุฬาลงกรณู์มีหาวิที่ยาลัยและต่ลาดำหลักที่รัพื้ย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

รางวัิล ATD Excellence in Practice Award Winners ห้มวิดี Talent Development
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย The Association for Talent  
Development (ATD)

รางวัิล Asia’s Best Employer Brand Awards & Asia’s Training & Development 
Excellence Awards ห้มวิดี Best Leadership Development Program for Worker
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย World HRD Congress

รางวิัลรักษามาต่รฐาน์เห้มืองแร่สั่เข่ยวิ ประจำาปี 2562 ประเภูทัเห้มืองแร่
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย กรมีอุต่สำาหกรรมีพื้่�นฐานและ
การเหมี่องแร่ กระที่รวงอุต่สำาหกรรมี

ใบรับรองฉลากค์าร์บอน์ฟุุต่พัริ�น์ทั์ของผูลิต่ภูัณฑ์์ และฉลากลดีค์าร์บอน์ฟุุต่พัริ�น์ทั์
ห้รือฉลากลดีโลกร้อน์ของผูลิต่ภูัณฑ์์
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปูีนซ่ึ่เมีนต์่นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย องค์การบริหารจัดำการก๊าซึ่เร่อนกระจก 
(องค์การมีหาชน)



17บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

เก่ยรต่ิบัต่รรับรองการใชื่้เค์รื�องห้มายฉลากเข่ยวิ
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) สำำาหรับผลิต่ภัณูฑ์์ปีูนซึ่่เมีนต่์จำานวน 
3 ต่ราสำินค้า ไดำ้แก่ อินที่ร่เพื้ชรพื้ลัสำ อินที่ร่เพื้ชร Easy Flow และอินที่ร่เพื้ชร Quick Cast โดำย 
องค์กรธุรกิจเพื้่�อการพื้ัฒนาอย่างยั�งย่น (TBCSD) ร่วมีกับสำถืาบันสำิ�งแวดำล้อมีไที่ย (TEI) 

รางวิัลค์ู่ค์้าผูู้บูรณาการห้่วิงโซึ่่อุปทัาน์ยอดีเย่�ยมแห้่งปี 2562
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) โดำย Inspirage, LLC.

รางวิัลสัถูาน์ประกอบการเค์รือข่ายทั่�ม่การดีำาเน์ิน์งาน์ดี้าน์ค์วิามรับผูิดีชื่อบต่่อสัังค์ม
อย่างต่่อเน์ื�อง ประจำาปี 2562
มีอบให้แก่ บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ (มีหาชน) บริษััที่ นครหลวงคอนกร่ต่ จำากัดำ และ 
บริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์ ต่ราลูกโลก จำากัดำ โดำย กรมีอุต่สำาหกรรมีพื้่�นฐานและการเหมี่องแร่ 
กระที่รวงอุต่สำาหกรรมี

รางวิัลระดีับเงิน์ กิจกรรมการรณรงค์์ลดีสัถูิต่ิอุบัต่ิเห้ตุ่จากการทัำางาน์ให้้เป็น์ศูน์ย์ 
ประจำาปี 2562
มีอบให้แก่ บริษััที่ คอนวูดำ จำากัดำ โดำย กระที่รวงแรงงาน

รางวัิล People’s Housing and Construction Brand of the Year (รางวัิลต่่อเนื์�อง 
8 ปีซ้ึ่อน์)
มีอบให้แก่ บริษััที่ สำยามี ซึ่ิต่่� ซึ่่เมีนต่์ (ลังกา) จำากัดำ โดำย Sri Lanka Institute of Marketing 
(SLIM) 

รางวิัล 10 บริษัทั วิัสัดีุก่อสัร้างทั่�ม่ชื่ื�อเสั่ยงมากทั่�สัุดีใน์ประเทัศเวิียดีน์าม
มีอบให้แก่ บริษััที่ สำยามี ซึ่ิต่่� ซึ่่เมีนต่์ (เว่ยดำนามี) จำากัดำ โดำย ความีร่วมีมี่อระหว่าง Vietnam 
Report กับ Vietnamnet

รางวิัลโรงงาน์ผูลิต่ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ยอดีเย่�ยมประจำาปี 2562
มีอบให้แก่ บริษััที่ ชิปี มีง อินที่ร่ซึ่่เมีนต่์ คอร์ปีอเรชั�น โดำย International Cement Review

รางวัิลด้ีาน์ค์วิามรับผิูดีชื่อบต่่อสัังค์มและชุื่มชื่น์ ‘Jury’s Choice Award-All Categories’
มีอบให้แก่ บริษััที่ ชิปี มีง อินที่ร่ซึ่่เมีนต่์ คอร์ปีอเรชั�น โดำย The EUROcham CSR and Contest 
Award 2019 in Cambodia

รางวิัลและการรับรอง
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แน์วิโน์้มอุต่สัาห้กรรมปูน์ซึ่่เมน์ต่์ใน์ปี 2563

แน์วิโน์้มอุต่สัาห้กรรมปูน์ซึ่่เมน์ต่์ใน์ปี 2563

เศรษฐกิจประเทัศไทัยใน์ปี 2563 ค์าดีวิ่าจะไดี้รับผูลกระทับจาก
การชื่ะลอต่ัวิของเศรษฐกิจโลก โดียเฉพัาะค์วิามไม่แน์่น์อน์จาก
ห้ลายปัจจัย เชื่่น์ การค์้าระห้วิ่างสัห้รัฐอเมริกากับประเทัศจ่น์ 
และสังค์รามเทัค์โน์โลย่ ค์วิามไม่ชัื่ดีเจน์ใน์เรื�องเบร็กซิึ่ทั (Brexit) 
การประท้ัวิงท่ั�ประเทัศฮ่่องกง ค์วิามขัดีแย้งระห้ว่ิางประเทัศญ่�ปุ�น์
กับประเทัศเกาห้ล่ใต่้ การแข็งค์่าของเงิน์บาทั และค์วิามผูัน์ผูวิน์ 
ของต่ลาดีการเงิน์โลก สั่งผูลกระทับต่่อภูาพัรวิมเศรษฐกิจของ 
ประเทัศไทัยใน์ปี 2562 ต่่อเน์ื�องไปจน์ถู่งปี 2563 ใน์ทัางกลับกัน์ 
ปัจจัยภูายใน์ประเทัศ เชื่่น์ การใชื่้จ่ายของรัฐบาลใน์โค์รงการ 
โค์รงสัร้างพั่ �น์ฐาน์ขน์าดีให้ญ่ พัร้อมกับน์โยบายโค์รงการ 
เขต่พััฒน์าพิัเศษภูาค์ต่ะวัิน์ออก (Eastern Economic Corridor 
- EEC) ท่ั�ชัื่ดีเจน์ จะเป็น์บทับาทัสัำาคั์ญใน์การสันั์บสันุ์น์การเติ่บโต่
ทัางเศรษฐกิจของประเทัศไทัย

นโยบายที่างการเงินที่่�ไดำ้รับการกำากับดำูแลอย่างสำมีำ�าเสำมีอเพื้่�อ 
สำนับสำนุนการฟ้ื้�นตั่วของเศรษัฐกิจในปีระเที่ศ เช่น การลดำอัต่รา 
ดำอกเบ่�ยของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยเพ่ื้�อรักษัากำาลังซ่ึ่�อภายใน 
ปีระเที่ศ ดัำงนั�นปีระมีาณูการดัำชน่ผลิต่ภัณูฑ์์มีวลรวมีในปีระเที่ศ 
(Gross Domestic Product) ของปีระเที่ศไที่ยในปีี 2563 
จะอยู่ที่่�ปีระมีาณูร้อยละ 2.8 ต่ามีการคาดำการณู์ของธนาคาร 
แห่งปีระเที่ศไที่ย แต่่กระนั�นความีเสำ่�ยงก็ยังคงอยู่กับการลงทีุ่น
ที่่�ล่าช้า เน่�องจากนักลงทีุ่นรอความีค่บหน้าของโครงการลงทีุ่น
ภาครัฐ

อุต่สำาหกรรมีปูีนซ่ึ่เมีนต์่ภายในปีระเที่ศไที่ยคาดำว่าจะลดำลงเล็กน้อย
หร่อที่รงต่ัวในปีี 2563 จากปีัจจัยความีเสำ่�ยงที่่�กล่าวมีาข้างต่้น 
และแมี้ว่าจะไดำ้รับแรงหนุนจากการลงทีุ่นโครงสำร้างพื้่�นฐาน         
สำาธารณููปีโภคขนาดำใหญ่หลายแห่งทัี่�วปีระเที่ศ โดำยเฉพื้าะอย่างยิ�ง
การขนสำ่งมีวลชนในกรุงเที่พื้ฯ รถืไฟื้ที่างคู่ ถืนนที่างหลวง 
รถืไฟื้ความีเร็วสูำง และความีค่บหน้าท่ี่�ชัดำเจนยิ�งข้�นของนโยบาย
โครงการเขต่พัื้ฒนาพิื้เศษัภาคต่ะวันออก การก่อสำร้างดัำงกล่าวน่�
จะช่วยคงไว้ซ้ึ่�งความีต้่องการของปูีนซ่ึ่เมีนต์่ และคอนกร่ต่ภายใน 
ปีระเที่ศในปีี 2563 ในสำ่วนของที่่�อยู่อาศัยนั�นกฎเกณูฑ์์ LTV 
(Loan to value) ที่่�ปีระกาศใช้ ในไต่รมีาสำที่่�สำองของปีี 2562      
ซ้ึ่�งจะยังคงส่ำงผลกระที่บต่่อการเติ่บโต่ของธุรกิจอสัำงหาริมีที่รัพื้ย์ 
โดำยจะชะลอความีต้่องการโดำยรวมี โดำยเฉพื้าะอย่างยิ�งจากการ
จำานองในสำัญญาที่่�สำอง เปี็นต่้นไปี 

ยิ�งไปีกว่านั�น การเปีล่�ยนแปีลงของต่ลาดำปูีนซ่ึ่เมีนต์่จากปูีนซ่ึ่เมีนต์่
ปีระเภที่ถืุงเปี็นปีูนซึ่่เมีนต่์ปีระเภที่ผง เริ�มีชัดำเจนข้�นในปีี 2562 
แนวโน้มีของความีต้่องการยังคงเพิื้�มีข้�นต่่อเน่�องไปีถ้ืงผลิต่ภัณูฑ์์
คอนกร่ต่หล่อสำำาเร็จ (Concrete Product Manufacturing 
หร่อ CPM) ซึ่้�งจะถืูกนำาไปีใช้ ในโครงการโครงสำร้างพื้่�นฐาน 
ขนาดำใหญ่ท่ี่�สำำาคัญ

กล่าวโดำยสำรุปี ต่ลาดำปีูนซึ่่เมีนต่์ของปีระเที่ศไที่ยในปีี 2563 จะ
เผชิญกับความีที่้าที่ายหลายปีระการที่ั�งภายในปีระเที่ศ และ          
กำาลังการผลิต่ปูีนซ่ึ่เมีนต์่ท่ี่�เพิื้�มีข้�นจากปีระเที่ศใกล้เค่ยงของไที่ย 
ซึ่้�งจะสำ่งผลให้ความีต่้องการปีูนซึ่่เมีนต่์ลดำลงเล็กน้อยหร่อ 
ที่รงต่ัวเช่นเดำ่ยวกับในปีี 2562
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ใน์ปี 2562 ท่ั�ผู่าน์มา กลุ่มบริษัทัปูน์ซ่ึ่เมน์ต์่น์ค์รห้ลวิงได้ีเผูชิื่ญกับ
ค์วิามทั้าทัายทัางธุรกิจมากมายทั่ามกลางสัภูาวิะการแข่งขัน์ทั่�          
รุน์แรงทัั�งจากปัจจัยภูายใน์และภูายน์อกทั่�สั่งผูลต่่อผูลการ             
ดีำาเน์ิน์งาน์ของกลุ่มธุรกิจภูายใน์ประเทัศและต่่างประเทัศ เชื่่น์ 
ค์วิามไม่แน์่น์อน์ทัางดี้าน์เศรษฐกิจและการเมือง รวิมถู่งภูัย 
จากการก่อการร้าย การขยายกำาลังการผูลิต่จากค์ู่แข่งใน์ระดีับ 
ภููมิภูาค์ การแข่งขัน์ทัางดี้าน์ราค์าทั่�รุน์แรงจากค์ู่แข่งทัั�งใน์แง่        
การสั่งเสัริมการขายและการให้้สั่วิน์ลดี และค์วิามทั้าทัายใน์ด้ีาน์
การปรับปรุงประสัิทัธิภูาพัของเค์รื�องจักรทั่�สั่งผูลต่่อต่้น์ทัุน์และ 
กำาลังการผูลิต่ อย่างไรก็ต่ามทั่ามกลางสัภูาวิการณ์ทัางธุรกิจทั่� 
แข่งขัน์สัูงมากดีังกล่าวิ กลุ่มบริษัทัปูน์ซึ่่เมน์ต่์น์ค์รห้ลวิงยังค์ง 
ได้ีรับโอกาสัทัาธุรกิจให้ม่ ๆ เพ่ั�อน์ำามาพััฒน์ากลยุทัธ์และแผูน์ธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทัฯ อัน์ส่ังผูลด่ีต่่อผูลการดีำาเนิ์น์งาน์ ต่ลอดีจน์สัามารถู 
พััฒน์าองค์์กรให้้ก้าวิเข้าสัู่การเป็น์ผูู้น์ำาการผูลิต่ปูน์ซึ่่เมน์ต่์ใน์ 
ระดัีบภููมิภูาค์ได้ี เช่ื่น์ การลงทุัน์โค์รงสัร้างพ่ั�น์ฐาน์ของภูาค์รัฐและ 
โค์รงการก่อสัร้างเชื่ิงพัาณิชื่ย์ของภูาค์เอกชื่น์ทัั�งใน์ประเทัศไทัย
และภููมิภูาค์ โค์รงการเส้ัน์ทัางสัายไห้มแห่้งศต่วิรรษท่ั� 21 โค์รงการ 
เขต่พััฒน์าพัิเศษภูาค์ต่ะวิัน์ออก (EEC) อ่กทัั�งยังม่แน์วิโน์้ม            
ค์วิามต่้องการปูน์เม็ดีใน์กลุ่มประเทัศแถูบทัวิีปเอเชื่่ยแปซึ่ิฟุิก 
และต่ะวิัน์ออกกลางทั่�สัูงข่ �น์ ซึ่่�งสั่งผูลดี่ต่่อค์วิามร่วิมมือกัน์ 
ใน์กลุ่มธุรกิจทัั�งใน์ประเทัศ และต่่างประเทัศใน์การจัดีห้าและใชื่้ 
วิัต่ถูุดีิบรวิมถู่งปูน์เม็ดีและซึ่่เมน์ต่์

จากสำภาวการณ์ูดัำงกล่าว คณูะกรรมีการบริษััที่ ปูีนซ่ึ่เมีนต์่นครหลวง 
จำากัดำ (มีหาชน) จ้งไดำ้มี่มีต่ิอนุมีัต่ิการจัดำต่ั�งคณูะเจ้าหน้าที่่�            
บริหารกลุ่มีเพ่ื้�อสำร้างความีแข็งแกร่งที่างธุรกิจให้กับกลุ่มีบริษััที่ฯ 
ในระดัำบภูมิีภาค โดำยคณูะเจ้าหน้าท่ี่�บริหารกลุ่มีได้ำเน้นความีสำำาคัญ 
ของแนวที่างการขับเคล่�อนการเต่ิบโต่และพื้ัฒนาที่างธุรกิจ 
อย่างยั�งย่นในสำ่�ดำ้านดำ้วยกัน อันปีระกอบดำ้วย 

1. การสั่งเสัริมการเต่ิบโต่ของธุรกิจห้ลัก โดำยเน้นเร่ �อง 
ของแนวที่างการสำ่งเสำริมีการขาย ช่องที่างการขายใหมี่  
การวางต่ำาแหน่งด้ำานราคา การเป็ีนผู้นำาด้ำานบริการต่่อลูกค้า 
แบบครบวงจรอันสำ่งผลดำ่ต่่อภาพื้ลักษัณู์และผลดำำาเนินงาน
ด้ำานการขายและการต่ลาดำของธุรกิจ นอกจากน่� ยังคงมุ่ีงเน้น 
การพัื้ฒนาผลิต่ภัณูฑ์์ใหม่ี ๆ  ด้ำวยการเพิื้�มีมูีลค่าของผลิต่ภัณูฑ์์ 
และการบริการ (VAP/VAS) การปีรับปีรุงปีระสำิที่ธิภาพื้ของ
กระบวนการผลิต่และการขยายกำาลังการผลิต่เพื้่�อให้มีั�นใจ
ว่าธุรกิจยังคงสำามีารถืรักษัาต้่นทุี่นและเป็ีนผู้นำาด้ำานการผลิต่ 
ปีูนซึ่่เมีนต่์และคอนกร่ต่ในระดำับภูมีิภาค
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2. การขยายธุรกิจกลุ่มวิัสัดีุก่อสัร้างและกลุ่มบริการทั่� 
เก่�ยวิข้อง กลุ่มีบริษััที่ฯ มี่แนวที่างในการพื้ัฒนาในธุรกิจ 
ไฟื้เบอร์ซึ่่เมีนต่์ ธุรกิจคอนกร่ต่มีวลเบา ธุรกิจกำาจัดำของเส่ำย  
การบริการภาคอุต่สำาหกรรมี และธุรกิจอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวกับ 
บริการและการค้าระหว่างปีระเที่ศ โดำยย้ดำหลักการเป็ีนผู้นำา
ดำ้านความีเช่�ยวชาญในอุต่สำาหกรรมีและคิดำค้นนวัต่กรรมี 
ใหม่ี ๆ  ทัี่�งด้ำานผลิต่ภัณูฑ์์และการบริการ เพ่ื้�อต่อบโจที่ย์ความี 
ต่้องการของลูกค้า ต่ลอดำจนการสำร้างเคร่อข่ายในระดำับ         
ภูมีิภาคและระดำับที่ว่ปีเพื้่�อสำร้างความีสัำมีพัื้นธ์เชิงธุรกิจต่่อ 
กลุ่มีคู่ค้าและสำนองต่่อผลการดำำาเนินงานที่่�ดำต่่่อกลุ่มีบริษััที่ฯ

3. การพััฒน์าธุรกิจค์วิบค์ู่กับการพััฒน์าดี้าน์เทัค์โน์โลย ่
ดีิจิทััล กลุ่มีบริษััที่ฯ ให้ความีสำำาคัญกับการพื้ัฒนาศักยภาพื้
ของธุรกิจดำ้วยการใช้เที่คโนโลย่มีาเก่�ยวข้อง ไมี่ว่าจะเปี็น   
การพัื้ฒนาช่องที่างการขายและการบริการต่่อลูกค้าและการ 
เพื้ิ�มีปีระสำิที่ธิภาพื้ของกระบวนการผลิต่เพื้่�อให้มีั �นใจว่า 
กลุ่มีบริษััที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินการสำนองต่อบความีต่้องการของ 
ลูกค้าไดำ้อย่างรวดำเร็ว ถืูกต่้อง และสำามีารถืควบคุมีต่้นทีุ่น 
ได้ำอย่างม่ีปีระสิำที่ธิภาพื้ ต่ลอดำจนการพัื้ฒนาการใช้เที่คโนโลย่ 
ดำิจิที่ัลมีาปีรับปีรุงปีระสำิที่ธิภาพื้ของเคร่�องจักร ภายใน              
โรงงานและกระบวนการผลิต่อย่างต่่อเน่�อง 

4. การพััฒน์าบุค์ลากร กลุ่มีบริษััที่ฯ คำาน้งถ้ืงความีสำำาคัญของ 
บุคลากรเน่�องดำ้วยเปี็นที่รัพื้ยากรที่่�สำำาคัญที่่�สำุดำของบริษััที่ฯ   
แนวที่างการพื้ัฒนาดำ้านบุคลากรยังคงมีุ่งเน้นกลยุที่ธ์เพื้่�อ 
เพิื้�มีศักยภาพื้ความีเป็ีนผู้นำา การเสำริมีสำร้างทัี่กษัะเฉพื้าะที่าง 
และความีสำามีารถืในการดำำาเนินงาน พื้ร้อมีทัี่�งยังสำง่เสำริมีให้
พื้นักงานม่ีโอกาสำไปีที่ำางานต่่างปีระเที่ศ ต่ลอดำจนการปีรับปีรุง 
โครงสำร้างขององค์กรเพื้่�อให้มีั�นใจว่าบุคลากรที่่�ปีฎิบัต่ิงาน
ทีุ่กต่ำาแหน่งในกลุ่มีบริษััที่ฯ เปี็นบุคลากรที่่�มี่คุณูภาพื้และ  
พื้ร้อมีพัื้ฒนาต่นเองควบคู่ไปีกับองค์กรท่ี่�กำาลังเจริญเติ่บโต่
ในระดำับภูมีิภาค

ดำ้วยแนวที่างการขับเคล่�อนการเต่ิบโต่และพื้ัฒนาที่างธุรกิจ         
อย่างยั�งย่นในสำ่�ดำ้านที่่�กล่าวมีาข้างต่้นซึ่้�งดำำาเนินการโดำยสำมีาชิก 
คณูะเจ้าหน้าที่่�บริหารกลุ่มี กลุ่มีบริษััที่ฯ จ้งมี่ความีเช่�อมีั�นว่า        
จะนำาพื้าให้องค์กรปีระสำบผลสำำาเร็จร่วมีกัน ผ่านความีภาคภูมิีใจ 
ต่ลอดำ 50 ปีีที่่�ผ่านมีาของบริษััที่ ปีูนซึ่่เมีนต่์นครหลวง จำากัดำ 
(มีหาชน) และสำ่งต่่อสำู่ความียิ�งใหญ่ในอนาคต่ขององค์กรไดำ้  
อย่างแน่นอน

กลยุทัธ์และการพััฒน์าเพั่�อการเต่ิบโต่ทัางธุรกิจ
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ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1.	 ความเสี�ยงด้้านธุุรกิิจ

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) มีคว�มม่�งมั�นที�จำะ 
เพิิ่�มมูลค��ของผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย ลูกัค�� ผูู้�ถืือห่�น พิ่นักัง�น และสั่งคม 
บริิษััทฯ มีจำ่ดม่�งหม�ยหลักัที�จำะเต์ิบโต์ไปูกัับกั�ริพิ่ัฒน�กั�ริที�          
ยั�งยืนผู้��นวัฒนธริริมขององค์กัริและเน�นกั�ริเส่ริิมส่ริ��งคว�ม 
แข็งแกัริ�ง พิ่ริ�อมกั�ริขย�ยช�องท�งในเชิงร่ิกัและช�องท�งเครืิอข��ย 
ไปูยังท่กักัล่�ม ต์ลอดไปูจำนถืึงผูู้� ใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ปูล�ยท�ง ต์ัวแทน
จำำ�หน��ยปููนซีีเมนต์์ที�มีอยู�แต์�ดั�งเดิม และกั�ริข�ยต์ริงกัับผูู้�ผู้ลิต์
คอนกัรีิต์ผู้ส่มส่ำ�เร็ิจำรูิปู และผูู้�ผู้ลิต์ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนกัรีิต์ ยังคงเป็ูน 
ช�องท�งส่ำ�คัญของบริิษััทฯ โดยมีแนวโน�มกั�ริเติ์บโต์ของกั�ริค�� 
ที�ทันส่มัย และกั�ริข�ยออนไลน์ในปูริะเทศซีึ�งเปู็นอีกัช�องท�ง 
หนึ�งที�บริิษััทฯ ม่�งเน�นและเพิ่ิ�มกั�ริส่ริ��งต์ริ�ส่ินค�� ในต์ล�ดด�วย

บริิษััทฯ มีคว�มม่�งมั�นในกั�ริปูรัิบปูร่ิงปูริะส่บกั�ริณ์ของผูู้�ใช�ง�น 
โดยเพิ่ิ�มคว�มแข็งแกัริ�งและเพิ่ิ�มช�องท�งให�ม�กัขึ�นในกั�ริจำัด 
จำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ออกัสู่�ต์ล�ด ที�จำะส่ริ��งโอกั�ส่ และคว�ม 
ได�เปูริียบในกั�ริแข�งขัน นอกัเหนือจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังคงมีคว�ม
ม่�งมั�นต์�อส่ังคมผู้��นกั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์และโซีลูชั�นที�เปู็น         
นวัต์กัริริมส่ีเขียวที �ส่�ม�ริถืต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของ         
ลูกัค�� และมอบค่ณค��ที�ดีที�ส่่ดแกั�ผูู้� ใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ปูล�ยท�ง                           

ส่ำ�หริับริูปูแบบธ่ริกัิจำที�พิ่ัฒน�ขึ�นใหม�นั�น จำะจำับแนวโน�มที�กัำ�ลัง 
จำะม�และส่นับส่น่นกั�ริเต์ิบโต์ของพิ่ันธมิต์ริคู�ค��ท�งธ่ริกัิจำ 
ในขณะเดียวกััน ยังมีกั�ริม่�งเน�นไปูที�กั�ริพิ่ัฒน�ส่มริริถืนะและ 
ขีดคว�มส่�ม�ริถืของบ่คล�กัริอีกัด�วย

คว�มเส่ี�ยงที�มีอยู�ปูัจำจำ่บันริวมถืึงคว�มเส่ี�ยงใหม� ๆ ที�กัำ�ลังจำะ 
เกัิดขึ�น จำะส่�งผู้ลต์�อธ่ริกัิจำปููนซีีเมนต์์ในปูี 2563 ธน�ค�ริแห�ง      
ปูริะเทศไทยได�อน่มัต์ิม�ต์ริกั�ริอัต์ริ�ส่�วนกั�ริให�ส่ินเชื�อเพิ่ื�อซีื�อ
บ��นเทียบกัับมูลค��บ��น (LTV) เพืิ่�อช�วยแกั�ปัูญห�จำำ�นวนสิ่นเชื�อ
ที�ไม�กั�อให�เกัิดริ�ยได� (NPL) ที�เพิ่ิ�มม�กัขึ�น ซีึ�งมีผู้ลต์ั�งแต์�วันที�   
1 เมษั�ยน 2562 โดยให�เกั็บเงินด�วน์ริ�อยละ 20-30 ของผูู้�ซีื�อ
บ��นหลังที�ส่องเมื�อเทียบกัับกั�อนหน��นี�เพิ่ียงริ�อยละ 5-10 
ด�วยม�ต์ริ�กั�ริใหม�นี� ส่�งผู้ลกัริะทบอย��งม�กัต์�อคว�มต์�องกั�ริ
ของที�อยู�อ�ศัยแบบแนวริ�บ (Low-rise housing) ซึี�งเห็นได�จำ�กั 
จำำ�นวนบ��นและคอนโดมิเนียมที�ข�ย และโอนต์ำ��กัว��ตั์�งแต์�ไต์ริม�ส่
ที�ส่องของปีู 2562 ปัูจำจัำยคว�มเสี่�ยงอื�น ๆ  ได�แกั� กั�ริแข็งค��ของ 
เงินบ�ทและกั�ริปูฏิิรูิปูหรืิอเปูลี�ยนแปูลงที�เกิัดจำ�กักั�ริปูริะย่กัต์์ใช� 
เทคโนโลยีดิจิำทัล ซึี�งเกิัดจำ�กัคว�มต์�องกั�ริใช�ดิจิำทัลในกั�ริพัิ่ฒน�          
คว�มได�เปูริียบในกั�ริแข�งขันและเพิ่ื�อต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริ
ของลูกัค��และต์ล�ดที�เปูลี�ยนแปูลงอย��งริวดเริ็ว  



22 รายงานประจำาปี 2562

ในกั�ริต์อบส่นองต์�อคว�มเส่ี�ยงเหล��นี� บริิษััทฯ เปูลี�ยนม่มมอง
ไปูเน�นถึืงคว�มต์�องกั�ริที�แท�จำริิงของต์ล�ดที�อยู�อ�ศัยแบบ Low-rise 
ด�วยกั�ริจำัดเต์ริียมโซีลูชั�น ไม�ว��จำะเปู็นปููนซีีเมนต์์ ปููนซีีเมนต์์ 
ส่ำ�เริ็จำริูปู (มอริ์ต์�ริ์) คอนกัริีต์ คอนกัริีต์มวลเบ� และคอนวูด 
พิ่ริ�อมจัำบต์ล�ดคว�มต์�องกั�ริกั�ริใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนกัรีิต์ส่ำ�เร็ิจำรูิปู
ในต์ล�ดปููนผู้ง นอกัเหนือจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังมองโอกั�ส่ในกั�ริ 
กั�อส่ริ��งพิ่ัฒน�ขย�ยเมืองในปูริะเทศกััมพิู่ช� เมียนม� และล�ว
ซึี�งจำะมีคว�มต์�องกั�ริในกั�ริใช�ปููนซีีเมนต์์ม�กัขึ�น แต์�อย��งไริก็ัต์�ม 
กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ที�เพิิ่�มขึ�นของผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ทั�งในและต์��งปูริะเทศ
มีส่�วนทำ�ให�มีอ่ปูท�นในต์ล�ดสู่งขึ�นด�วย ซึี�งจำะนำ�ไปูสู่�กั�ริแข�งขัน 
ที�เข�มข�นขึ�นส่ำ�หริับต์ล�ดส่�งออกัของบริิษััทฯ อีกัด�วย ดังนั�น        
กัลย่ทธ์กั�ริต์ล�ดที�ส่ำ�คัญส่ำ�หรัิบต์ล�ดส่�งออกั คือ เพิิ่�มกั�ริรัิบรูิ� 
ในต์ริ�ส่ินค��ของบริิษััทฯ และเส่ริิมส่ริ��งห�วงโซี�อ่ปูท�นทั�งหมด
เพิ่ื�อปู้องกัันกั�ริริ่กัของคู�แข�ง

2.	 ความเสี�ยงด้้านสิ�งแวด้ล้้อมแล้ะสังคม

คว�มเส่ี�ยงด��นส่ิ�งแวดล�อมและส่ังคมจำ�กักั�ริทำ�เหมืองหินปููน
และกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ที�มีนัยส่ำ�คัญต์�มหลักัวิช�กั�ริ ได�แกั�       
กั�ริเปูลี�ยนแปูลงคว�มหล�กัหล�ยท�งชีวภั�พิ่ กั�ริเปูลี�ยนแปูลง 
ภัูมิส่ัณฐ�น มลส่�ริท�งอ�กั�ศ กั�ริใช�พิ่ลังง�น นำ��เส่ีย เส่ียง 
ของเส่ียอ่ต์ส่�หกัริริม ริวมถืึงผู้ลกัริะทบต์�อส่่ขภั�พิ่และ  
คว�มปูลอดภััยของช่มชนริอบข��ง เพิ่ื�อลดคว�มเส่ี�ยงและส่ริ��ง
คว�มเชื�อมั�นว��คว�มเส่ี�ยงเหล��นี�ได�ถืูกัพิ่ิจำ�ริณ� จำัดกั�ริและ         
กัำ�หนดม�ต์ริกั�ริลดผู้ลกัริะทบที�คริอบคล่มต์ลอดวัฏิจำักัริชีวิต์ 
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ได�ทำ�
กั�ริปูริะเมินคว�มเสี่�ยงขององค์กัริ ภั�ยใต์�ริะบบม�ต์ริฐ�นต์��ง ๆ  
เช�น ม�ต์ริฐ�นกั�ริจำัดกั�ริส่ิ�งแวดล�อม ISO14001:2015 และ 
ม�ต์ริฐ�นคว�มริับผู้ิดชอบของผูู้�ปูริะกัอบกั�ริอ่ต์ส่�หกัริริมต์�อ 
ส่ังคม ได�แกั� CSR-DIW และ CSR-DPRIM นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ 
ยังได�กัำ�หนดกัลย่ทธ์และทิศท�งในกั�ริดำ�เนินง�นเพิ่ื�อกั�ริ 
ควบค่มคว�มเสี่�ยงดังกัล��ว เช�น กั�ริเข��ริ�วมโคริงกั�ริอ่ต์ส่�หกัริริม
ส่ีเขียว โคริงกั�ริฉล�กัค�ริ์บอนฟุ่ต์พิ่ริิ�นท์ โคริงกั�ริฉล�กัเขียว 
โคริงกั�ริปูริะช่มส่ีเขียวและกั�ริส่ริ��งส่ริริค์ค่ณค��เพิ่ิ�มริ�วมกััน 
ให�กัับส่ังคม เปู็นต์�น โดยในปูี 2562 พิ่บว�� คว�มเส่ี�ยงด��น         
ส่ิ�งแวดล�อมและส่ังคมได�ริับกั�ริควบค่มและต์ิดต์�มผู้ลกัริะทบ
อย��งต์�อเนื�อง กั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำของบริิษััทฯ ไม�ส่�งผู้ลกัริะทบที�มี
นัยส่ำ�คัญต์�อส่ิ�งแวดล�อมและช่มชนริอบข��ง

3.	 ความเสี�ยงด้้านกิารปฏิิบััติิงาน

•	 ความเสี่่�ยงทางด้้านพลัังงานแลัะการจััด้หาวัตถุุด้ิบ

ถืึงแม�ว��ริ�ค�ถื��นหินซีึ�งเปู็นต์�นท่นกั�ริผู้ลิต์ที�มีส่ัดส่�วนสู่ง
มีแนวโน�มที�จำะปูริับต์ัวลดลงในปูี 2562 บริิษััทฯ มีกั�ริ         
ว�งแผู้นริะยะส่ั�นและย�วเพิ่ื�อกัริะจำ�ยคว�มเส่ี�ยงท�งด��น 
ริ�ค�และกั�ริข�ดแคลนแหล�งถื��นหิน อันปูริะกัอบไปูด�วย 
1) กั�ริส่ริริห�ถื��นหินจำ�กัแหล�งอื �น (นอกัเหนือจำ�กั 
อินโดนีเซีีย) 2) ลดต์�นท่นกั�ริขนส่�งของกั�รินำ�เข��ถื��นหิน 
และกั�ริจัำดกั�ริสิ่นค��คงคลัง 3) ศึกัษั�และส่ำ�ริวจำคว�มเป็ูน 
ไปูได�ของกั�ริทำ�สั่ญญ�ริะยะย�วกัับเหมืองถื��นหินแหล�งใหม� 

แม�ว��จำะมีปูัจำจำัยกัดดันจำ�กัอ่ปูส่งค์ที�ลดลงจำ�กัส่งคริ�ม 
กั�ริค�� แต์�คว�มขัดแย�งในต์ะวันออกักัล�งกั็ยังเปู็นปูัจำจำัย 
ที�ทำ�ให�ริ�ค�นำ��มันไม�ได�ลดลงต์�มอ่ปูส่งค์ที�อ�อนต์ัว เพิ่ื�อ    
จัำดกั�ริคว�มเสี่�ยงด��นริ�ค�นำ��มันดีเซีล ในปีู 2562 บริิษััทฯ 
ได�ดำ�เนินกั�ริดังนี� 1) จำัดกั�ริปูริะกัวดริ�ค�ให�ผูู้�ข�ยนำ��มัน 
เส่นอส่�วนลดจำ�กัริ�ค�ต์ล�ด ซีึ�งส่�ม�ริถืปูริะหยัดต์�นท่น 
ได�ม�กักัว��ปีู 2561 2) กั�ริเปูลี�ยนม�ใช�นำ��มันไบโอดีเซีล 
(B20) ม�กักัว��คริึ�งหนึ�งของคว�มต์�องกั�ริใช�ทั�งหมด เพิ่ื�อ
ปูริะหยัดค��ใช�จำ��ยได�ดีกัว��กั�ริใช�นำ��มันดีเซีลปูกัต์ิ

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ได�พิิ่จำ�ริณ�กั�ริเลือกัใช�พิ่ลังง�นทดแทน
เพิ่ื�อลดคว�มเส่ี�ยงด��นริ�ค�ของถื��นหินและลดกั�ริปูล�อย
กั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์ ซีึ�งส่�วนหนึ�งริับผู้��นท�ง บริิษััท 
อินทริี อีโคไซีเคิล จำำ�กััด ซีึ�งบริิษััทฯ ได�พิ่ัฒน�กั�ริผู้ลิต์และ
ปูริับปูริ่งค่ณภั�พิ่ของเชื�อเพิ่ลิงขยะมูลฝอย (RDF) เพิ่ื�อ 
ทดแทนกั�ริใช�ถื��นหิน

ด��นต์�นท่นพิ่ลังง�นไฟุฟุ้� บริิษััทฯ ได�ส่ริริห�ผูู้�ลงท่นม�ติ์ดตั์�ง 
โคริงกั�ริผู้ลิต์ไฟุฟุ้�จำ�กัแส่งอ�ทิต์ย์ขน�ดกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ 
ต์ิดต์ั�ง 5.22 เมกัะวัต์ต์์ โดยเริิ�มมีกั�ริจำ��ยไฟุฟุ้�ต์ั�งแต์�เดือน
กัันย�ยน 2562 โดยบริิษััทฯ จำะซืี�อไฟุฟุ้�จำ�กัผูู้�ลงท่นในริ�ค� 
ที�ต์ำ��กัว��ค��ไฟุฟุ้�จำ�กักั�ริไฟุฟุ้�ส่�วนภูัมิภั�ค จำ�กัคว�มส่ำ�เร็ิจำ 
ดังกัล��ว บริิษััทฯ ได�พิ่ิจำ�ริณ�ในกั�ริดำ�เนินโคริงกั�ริผู้ลิต์ 
ไฟุฟุ้�จำ�กัแส่งอ�ทิต์ย์ ในริะยะที �ส่องต์�อไปู นอกัจำ�กันี� 
บริิษััทฯ อยู�ในริะหว��งกั�ริส่ริริห�ผูู้�ลงท่นม�ส่ริ��งโริงไฟุฟุ้�
และข�ยไฟุฟุ้�ให�กัับบริิษััทฯ โดยต์ริง ค�ดกั�ริณ์ว��จำะได�รัิบ
คว�มส่นใจำจำ�กัผูู้�ลงท่น เนื�องจำ�กับริิษััทฯ มีคว�มต์�องกั�ริ
ไฟุฟุ้�จำำ�นวนม�กัและมีกั�ริใช�อย��งส่มำ��เส่มอ
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•	 ความเสี่่�ยงด้้านความปลัอด้ภััยแลัะอาชี่วอนามัย

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ม่�งมั�นในกั�ริ 
ปูฏิิบัต์ิต์�มข�อกัำ�หนดกัฎหม�ย และกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ 
ส่ภั�พิ่แวดล�อมในกั�ริทำ�ง�นที�ปูลอดภััย โดยส่�งเส่ริิมกั�ริให� 
คำ�ปูริึกัษั�และกั�ริมีส่�วนริ�วมของบ่คล�กัริผูู้�เกัี �ยวข�อง                  
ริวมทั�งกั�ริส่นับส่น่นด��นทรัิพิ่ย�กัริที�จำำ�เป็ูน และกั�ริพัิ่ฒน� 
กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นที�ปูลอดภััยอย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อปู้องกั�ริ
บ�ดเจำ็บและโริคจำ�กักั�ริทำ�ง�น

บริิษััทฯ ได�ว�งแผู้นในกั�ริพัิ่ฒน�ริะบบบริิห�ริจัำดกั�ริคว�ม
ปูลอดภััยและอ�ชีวอน�มัยโดยใช�ดิจำิทัลเทคโนโลยีควบคู� 
ไปูกัับกั�ริจำัดเกั็บและฐ�นข�อมูล กั�ริต์ิดต์ั�งเคริื�องส่แกัน 
ใบหน�� เพิ่ื�อใช� ในกั�ริต์ริวจำส่อบคัดกัริองผูู้�ริับเหม�แทน 
กั�ริต์ริวจำชื�อ ซึี�งส่�ม�ริถืลดปูริิม�ณง�นเอกัส่�ริได� ส่ำ�หรัิบ
กั�ริฝึกัอบริมทบทวนกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นเสี่�ยงอันต์ริ�ย (Safety 
Garden) ของพิ่นักัง�นมีขึ�นท่กัส่องปูี ในขณะที� OH&S 
Training needs และบันทึกัปูริะวัต์ิกั�ริอบริมถืูกัใช�ในกั�ริ 
ต์ิดต์�มผู้��นท�งริะบบออนไลน์ ซีึ�งจำะเชื�อมโยงกัับคว�ม 
จำำ�เป็ูนในกั�ริฝึกัอบริมต์�มต์ำ�แหน�งง�น ทำ�ให�กั�ริว�งแผู้น
และพิ่ัฒน�ศักัยภั�พิ่ของพิ่นักัง�นได�อย��งเหม�ะส่มกัับ 
ต์ำ�แหน�งง�นที�ทำ� ทั�งนี�เพิ่ื�อพิ่ัฒน�ให�ริะบบคว�มปูลอดภััย 
และอ�ชีวอน�มัยในพืิ่�นที�กิัจำกั�ริส่ริะบ่รีิมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ยิ�งขึ�น 

4.		ความเสี�ยงด้้านกิารเงิน

• คว�มเสี่�ยงจำ�กัอัต์ริ�แลกัเปูลี�ยน บริิษััทฯ มีกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำ 
ที�เกัี�ยวข�องกัับกัิจำกัริริมทั�งกั�รินำ�เข��และส่�งออกั ดังนั�น         
บริิษััทฯ จำึงดำ�เนินกั�ริจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยงด�วยวิธี Natural 
Hedge ริะหว��งมูลค��ของวัต์ถื่ดิบและเคริื�องจำักัรินำ�เข��       
และริ�ยได�จำ�กักั�ริส่�งออกัเปู็นนโยบ�ยหลักัในกั�ริบริิห�ริ
จำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยงจำ�กัอัต์ริ�แลกัเปูลี�ยน ขณะที�คว�มเส่ี�ยง
ส่�วนที�เหลือบริิห�ริด�วยกั�ริต์กัลงกัับคู�ค��เพิ่ื�อริับหริือจำ��ย 

เงินต์ริ�ต์��งปูริะเทศต์�มส่กั่ลเงินของท�องถืิ�นในริะดับที�         
เหม�ะส่มริวมถืึงใช�เคริื�องมือท�งกั�ริเงินต์��ง ๆ อ�ทิ กั�ริ 
ซีื�อข�ยอัต์ริ�แลกัเปูลี�ยนล�วงหน�� ปูัจำจำ่บันบริิษััทฯ มีเงินกัู� 
เปู็นส่กั่ลบ�ทเปู็นหลักัและส่นับส่น่นให�บริิษััทย�อยใน                
ต์��งปูริะเทศกูั�ยืมเงินเป็ูนส่ก่ัลเงินท�องถิื�นเพืิ่�อให�ส่อดคล�อง 
กัับริ�ยริับจำ�กักั�ริดำ�เนินง�นปูกัต์ิ บริิษััทฯ ค�ดว��จำะได�ริับ 
เงินปัูนผู้ลเป็ูนส่ก่ัลเงินต์ริ�ต์��งปูริะเทศและกั�ริเปูลี�ยนแปูลง 
ของค��ส่ก่ัลเงินต์ริ�ต์��งปูริะเทศจำะส่�งผู้ลกัริะทบต์�อผู้ลต์อบแทน 
จำ�กักั�ริลงท่น บริิษััทฯ จึำงพิิ่จำ�ริณ�นำ�เครืิ�องมือท�งกั�ริเงิน 
ต์��ง ๆ เช�น ส่ัญญ�ซีื�อข�ยล�วงหน�� (forwards) ม�ใช�            
ปูริะกัอบเพืิ่�อบริิห�ริคว�มเสี่�ยงจำ�กัอัต์ริ�แลกัเปูลี�ยนอย��งมี
ปูริะส่ิทธิภั�พิ่

• คว�มเส่ี�ยงจำ�กัอัต์ริ�ดอกัเบี�ย บริิษััทฯ และบริิษััทย�อยมี        
กั�ริดำ�เนินธ่ริกัริริมที�เกัี �ยวข�องกัับอัต์ริ�ดอกัเบี�ย อ�ท ิ
เงินฝ�กัธน�ค�ริ กั�ริเบิกัใช�วงเงินส่ินเชื�อริะยะส่ั�น ส่ินเชื�อ 
ริะยะย�ว และห่�นกัู� ดังนั�นบริิษััทฯ จำึงดำ�เนินกั�ริบริิห�ริ              
ส่ัดส่�วนของอัต์ริ�ดอกัเบี�ยแบบคงที�และอัต์ริ�ดอกัเบี�ย 
แบบลอยต์ัวให�เกัิดคว�มส่มด่ล เพิ่ื�อลดผู้ลกัริะทบที�อ�จำ   
เกิัดจำ�กัคว�มผัู้นผู้วนของอัต์ริ�ดอกัเบี�ย อย��งไริก็ัดีบริิษััทฯ 
และบริิษััทย�อยมีส่ินทริัพิ่ย์ท�งกั�ริเงินและหนี�ส่ินที�มีภั�ริะ
ดอกัเบี�ยในรูิปูแบบของอัต์ริ�ดอกัเบี�ยแบบคงที�เป็ูนส่�วนใหญ� 
ขณะที�อัต์ริ�ดอกัเบี�ยแบบลอยตั์วใกัล�เคียงกัับอัต์ริ�ดอกัเบี�ย 
ในต์ล�ดกั�ริเงินโดยซีึ�งกัล��วได�ว��คว�มเส่ี�ยงจำ�กัอัต์ริ� 
ดอกัเบี�ยนั�นอยู�ในริะดับต์ำ��

• คว�มเสี่�ยงด��นเคริดติ์ บริิษััทฯ และบริิษััทย�อยมีธ่ริกัริริมที�
เกีั�ยวข�องกัับคว�มเสี่�ยงด��นเคริดิต์ในส่�วนของลูกัหนี�กั�ริค�� 
ของกิัจำกั�ริ ดังนั�น บริิษััทฯ จึำงบริิห�ริจัำดกั�ริโดยกั�ริควบค่ม 
กั�ริดำ�เนินกั�ริให�เปู็นไปูต์�มนโยบ�ยด��นเคริดิต์และใช�  
เครืิ�องมือต์��งๆ อ�ทิ กั�ริว�งหนังสื่อคำ��ปูริะกัันจำ�กัธน�ค�ริ 
กั�ริใช�เลต์เต์อริ์ออฟุเคริดิต์ กั�ริทำ�ปูริะกัันลูกัหนี�กั�ริค��       
ริวมถึืงกั�ริปูริะเมินคว�มน��เชื�อถืือของลูกัหนี�อย��งต์�อเนื�อง 
เพิ่ื�อเปู็นกั�ริลดคว�มเส่ี�ยงของบริิษััทฯ

• คว�มเส่ี�ยงด��นส่ภั�พิ่คล�อง เพิ่ื�อให�มั�นใจำได�ว��กัล่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงมีส่ภั�พิ่คล�องที�เพีิ่ยงพิ่อ ฝ่�ยบริิห�ริเงิน 
ของบริิษััทฯ มีกั�ริต์ิดต์�มและปูริะเมินส่ภั�พิ่คล�องของ        
กัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงอย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อริักัษั� 
ริะดับเงินส่ำ�ริองริวมถืึงกั�ริจำัดเต์ริียมวงเงินส่ินเชื�อจำ�กั        
ส่ถื�บันกั�ริเงินให�เพีิ่ยงพิ่อต์�อกั�ริชำ�ริะเงินต์�มภั�ริะผูู้กัพัิ่น 
ต์��ง ๆ และปู้องกัันคว�มเส่ี �ยงจำ�กัคว�มผู้ันผู้วนของ 
กัริะแส่เงินส่ดที�อ�จำจำะเกัิดขึ�น

ปัจจัยเสี่ยง
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กิารควบัคุมภายในแล้ะกิารบัริหารจัด้กิารความเสี่ยง

บัริษััท	ปูนซีีเมนติ์นครหล้วง	จำากิัด้	(มหาชน)	กิำาหนด้ให้มีระบับั	
ควบัคุมภายในที�เหมาะสมแล้ะเพีียงพีอเพี่่อให้กิารด้ำาเนินงาน	
ของบัริษััทฯ	 เป็นไปติามวัติถุุประสงค์	 เป้าหมาย	แล้ะสอด้คล้้อง	
กิับักิฎหมาย	ระเบัียบั	ข้อบัังคับั	แล้ะข้อกิำาหนด้ที�เกิี�ยวข้องกิับั	
ธุุรกิิจของบัริษััทฯ	 โด้ยที�บัริษััทฯ	 ได้้จัด้ติั�งหน่วยงาน	Group		
Internal	Audit	and	Compliance	ที�นำาสมยัข้�น	เพ่่ีอครอบัคลุ้ม
กิารปฏิิบััติงิานของกิลุ้ม่บัริษััทฯ	ในประเทศไทยรวมถุ้งบัริษััทย่อย	
ในติ่างประเทศ	รับัผิิด้ชอบักิิจกิรรมกิารควบัคุมภายในแล้ะกิาร	
ติรวจสอบัภายใน	ระบับักิารบัริหารความเสี�ยงแล้ะกิารด้ำาเนนิงาน	
ด้้านธุรรมาภบิัาล้ของกิลุ้ม่บัริษััทฯ	โด้ยนำาเทคโนโล้ยแีล้ะแนวปฏิิบััติิ
ที�ดี้ที�สุด้ในโล้กิมาใช้	หน่วยงานนี�มวัีติถุุประสงค์หลั้กิในกิารพีฒันา
แล้ะเพ่ี�มมูล้ค่าขององค์กิรภายใต้ิกิารให้คำาแนะนำาเชงิล้้กิแล้ะอยู่
บันพี่�นฐานกิารควบัคุมความเสี�ยงที�ดี้	 ระบับักิารควบัคุมภายใน	
ได้้ถุูกิออกิแบับัเพี่่อให้เกิิด้ความมั �นใจว่ากิารด้ำาเนินงานมี																
ประสทิธิุภาพีแล้ะประสทิธิุผิล้อย่างต่ิอเน่�อง	รวมถุ้งล้ด้ความเสี�ยง	
จากิกิารด้ำาเนินงานแล้ะสร้างความมั�นใจว่ามีมาติรกิารป้องกิัน	
กิารทุจริติอย่างสมเหติุสมผิล้

ยิ�งไปูกัว��นั�น คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มอบหม�ยให�หน�วยง�น 
Strategic Planning and Transformation เปู็นผูู้�ดูแลกั�ริ       
ปูริะเมินคว�มเสี่�ยงเชิงธ่ริกิัจำและติ์ดต์�มผู้ลต์�มแผู้นกั�ริพัิ่ฒน� 
เพืิ่�อลดคว�มเสี่�ยง ซึี�งหน�วยง�นนี�มีกั�ริทำ�กิัจำกัริริมอย��งต์�อเนื�อง 
เพืิ่�อปูรัิบปูร่ิงและพัิ่ฒน�ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นท�งธ่ริกิัจำขององค์กัริ
และลดคว�มเส่ี�ยงเชิงกัลย่ทธ์และกั�ริดำ�เนินง�น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ
เป็ูนผูู้�ปูริะเมินริะบบกั�ริควบค่มภั�ยใน ซึี�งคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
ได�ริับริองริะบบกั�ริควบค่มภั�ยในของบริิษััทฯ ในด��นต์��งๆ         
ห��องค์ปูริะกัอบ อ��งอิงต์�มม�ต์ริฐ�นส่�กัลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the           
Treadway Commission) และแนวท�งปูฏิิบัต์ิง�นที�กัำ�หนด        
โดยส่ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทรัิพิ่ย์ 
(“กั.ล.ต์.”) ดังนี� คือ

1.	 กิารควบัคุมภายในองค์กิร: บริิษััทฯ แส่ดงถืึงคว�มม่�งมั�น       
ที�จำะส่�งเส่ริิมกั�ริควบค่มภั�ยในองค์กัริต์�มกัริอบโคริงส่ริ��ง 
กั�ริควบค่มภั�ยใน โดยกั�ริทบทวนภั�พิ่ริวมนโยบ�ย (policy 
landscape) ปูริับปูริ่งวิธีกั�ริทำ�ง�นให�ทันส่มัย และส่ื�อส่�ริ
ไปูยังพิ่นักัง�นของบริิษััทฯ ในปูี 2562 บริิษััทฯ ได�แกั�ไข         
และปูริับปูริ่งเอกัส่�ริหลักัด��นธริริม�ภัิบ�ล เช�น ริะเบียบ 
ปูฏิิบัต์ิขององค์กัริ Manual of Authorities และกัฎบัต์ริ 
คณะกัริริมกั�ริช่ดย�อยต์��งๆ เพิ่ื�อคว�มโปูริ�งใส่และพิ่ัฒน� 
กั�ริกัำ�กัับดูแลองค์กัริให�ดียิ�งขึ�น

	 1.1	)	ทบทวนแลัะปรบัปรุงนโยบาย	ขั้ั�นตอนแลัะวธิีก่ารปฏิบัิตงิาน	
ต่างๆ อย��งต์�อเนื�องเพืิ่�อให�ส่อดคล�องกัับกั�ริดำ�เนินง�น 
ที�เป็ูนปัูจำจ่ำบัน ริวมทั�งส่อดคล�องกัับกัฎหม�ย ข�อบังคับ 
และข�อกัำ�หนดต์��ง ๆ โดยนโยบ�ยที�เกัี�ยวข�องกัับ                
ธริริม�ภิับ�ลและกั�ริกัำ�กัับดูแลองค์กัริจำะผู้��นกั�ริพิิ่จำ�ริณ� 
และอน่มัต์ิโดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ส่�วนนโยบ�ยที�          
เกีั�ยวกัับกั�ริดำ�เนินง�นจำะผู้��นกั�ริพิิ่จำ�ริณ�และอน่มัติ์ 
โดยฝ่�ยจัำดกั�ริ และสื่�อส่�ริให�พิ่นักัง�นรัิบทริ�บและเข��ใจำ 
อย��งทั�วถึืงและผู้��นช�องท�งกั�ริสื่�อส่�ริที�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่

 1.2)	 สี่ร้างจัติสี่ำานกึขั้องพนกังานให้ตระหนกัถุงึความสี่ำาคญั
ขั้องการควบคุมภัายในท่�ด้ ่โดยเริิ�มจำ�กักั�ริส่ริ��งคว�ม
เข��ใจำในคว�มหม�ยของคว�มเส่ี�ยงในกั�ริดำ�เนินกั�ริ        
วิธีกั�ริปูริะเมินคว�มเสี่�ยงและวิธีกั�ริจัำดกั�ริคว�มเสี่�ยง 
ซึี�งผูู้�ปูฏิิบัติ์ง�นจำะส่�ม�ริถืออกัแบบกั�ริควบค่มภั�ยใน
เพืิ่�อจัำดกั�ริกัับคว�มเสี่�ยงที�เกิัดขึ�นได�อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่

 1.3)	 นโยบายการรับเร่�องร้องเรย่นแลัะแจ้ังเบาะแสี่ บริิษััทฯ 
จำัดให�มีช�องท�งกั�ริริับเริื�องริ�องเริียนและแจำ�งเบ�ะแส่ 
โดยได�จัำดทำ�นโยบ�ย และจัำดให�มีช�องท�งกั�ริริ�ยง�น 
ชื�อว�� INSEE Speak Up โดยช�องท�งนี�มีกั�ริบริิห�ริ          
จัำดกั�ริอย��งมืออ�ชีพิ่จำ�กัหน�วยง�นอิส่ริะภั�ยนอกัเพืิ่�อ
แส่ดงถึืงคว�มโปูริ�งใส่และย่ติ์ธริริม ช�องท�งนี�จัำดตั์�งขึ�น
เพิ่ื�อให�พิ่นักัง�นในกัล่�มบริิษััทฯ และ คู�ค��ส่�ม�ริถืแจำ�ง          
ริ�ยง�นและแจำ�งเบ�ะแส่ที�เกีั�ยวกัับกั�ริกัริะทำ�ผิู้ดที�ส่งสั่ยว�� 
เกิัดขึ�นทั�งในด��นกั�ริฝ่�ฝืนกัฎหม�ย ริะเบียบ ข�อบังคับ 
และข�อกัำ�หนดที�เกีั�ยวข�องกัับธ่ริกิัจำและกั�ริดำ�เนินง�น 
เช�น กั�ริท่จำริิต์เกีั�ยวกัับกั�ริคอร์ิรัิปูชัน กั�ริใช�ข�อมูลและ
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กิารควบัคุมภายในแล้ะกิารบัริหารจัด้กิารความเสี่ยง

ทริัพิ่ย์ส่ินของบริิษััทฯ ในท�งที�ผู้ิด เปู็นต์�น ทั�งนี�เริื�องที�  
ริ�องเรีิยนเข��ม�ท�งช�องท�งนี�จำะได�รัิบกั�ริต์ริวจำส่อบห�
ข�อเท็จำจำริิงและนำ�ม�สู่�กั�ริส่อบส่วนต์�มกัริะบวนกั�ริ  
และริ�ยง�นต์�อคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเปู็นริะยะ

2.	 กิารควบัคุมกิารปฏิิบััติงิาน กิัจำกัริริมที�เกีั�ยวกัับกั�ริควบค่ม 
กั�ริดำ�เนินง�นแบ�งเปู็นส่องริะดับ คือ ริะดับกัล่�มบริิษััท 
และริะดับบริิษััทย�อย โดยในริะดับกัล่�มบริิษััทฯ คณะเจำ��หน��ที�
บริิห�ริกัล่�มจำะทำ�กั�ริทบทวนผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นและผู้ลกั�ริ
ดำ�เนินง�นด��นกั�ริเงินริ�วมกัับปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริของ 
บริิษััทย�อยแต์�ละริ�ยเป็ูนริ�ยเดือน ส่�วนในริะดับบริิษััทย�อย 
จำะมีกั�ริกัริะทำ�ในลักัษัณะเดียวกััน โดยปูริะธ�นเจำ��หน��ที� 
บริิห�ริของแต์�ละบริิษััทย�อยทำ�กั�ริทบทวนผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น 
และผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นด��นกั�ริเงินริ�วมกัับฝ่�ยจำัดกั�ริของ 
บริิษััทย�อย แล�วนำ�เส่นอให�คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มทริ�บ 
กั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นด��นกั�ริเงินทำ�โดยเปูรีิยบเทียบ
กัับงบปูริะม�ณที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอน่มัต์ิไว� ริวมทั�ง           
เปูริียบเทียบกัับผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นของปูีที�ผู้��นม�

ส่�ยง�นด��นกั�ริเงินและกั�ริควบค่มมีส่�วนริ�วมในกั�ริต์ริวจำส่อบ 
กั�ริใช�จำ��ยที�เกีั�ยวข�องกัับโคริงกั�ริและกั�ริลงท่นอย��งใกัล�ชิด 
เพืิ่�อให�กั�ริดำ�เนินง�นเป็ูนไปูต์�มงบปูริะม�ณที�ได�รัิบอน่มัติ์
และริ�ยง�นต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทอย��งส่มำ��เส่มอ

บริิษััทฯ มีกั�ริควบค่มให�กั�ริดำ�เนินง�นท�งธ่ริกัิจำเปู็นไปู      
ต์�มนโยบ�ย ริะเบียบปูฏิิบัต์ิและกั�ริอน่มัต์ิส่อดคล�องกัับ 
Manual of Authorities และฝ่�ยจำัดกั�ริจำะต์�องริ�ยง�น 
ให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััททริ�บ ห�กัมีกั�ริดำ�เนินง�นที � 
ไม�ส่อดคล�องกัับหลักักั�ริข��งต์�น

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ได�นำ�ริะบบเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ (SAP) 
ม�ใช� ในกั�ริดำ�เนินง�นเพิ่ื�อให�มีกั�ริควบค่มภั�ยในที�ดีขึ�น 
และริะบบดังกัล��วจำะเตื์อนให�ผูู้�บริิห�ริและพิ่นักัง�นที�เกีั�ยวข�อง 
ริับริู�ถืึงกั�ริทำ�ธ่ริกัริริมที�ไม�เหม�ะส่มได�อย��งริวดเริ็วและ         
จัำดกั�ริกัับปัูญห�เหล��นั�นได�ทันเวล� ริวมถึืงกั�ริริ�ยง�นผู้ล
ดังกัล��วให�ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งรัิบทริ�บเพืิ่�อว�งแนวท�งปู้องกััน
ต์�อไปู 

บริิษััทฯ มีกั�ริทบทวนกั�ริเข��ถืึงริะบบส่�ริส่นเทศหลักัของ
บริิษััทฯ อย��งเคริ�งครัิดและส่มำ��เส่นอต์ลอดปีู เพืิ่�อให�แน�ใจำว��
กั�ริอน่มัติ์ธ่ริกัริริมบนริะบบมีกั�ริกัำ�หนดแบ�งแยกัต์�มหน��ที� 
(Segregation of Duties) ของพิ่นักัง�นอย��งเหม�ะส่ม         
และจำำ�กััดกั�ริอน่มัต์ิธ่ริกัริริมที�อยู�ในกั�ริเฝ้�ริะวังอย��งมี 
ปูริะส่ิทธิภั�พิ่

3.	 กิารประเมินความเสี�ยง บริิษััทฯ ให�คว�มส่ำ�คัญต์�อกั�ริ  
ปูริะเมินคว�มเส่ี�ยงหลักั ได�แกั� คว�มเส่ี�ยงด��นกัลย่ทธ์ 
กั�ริดำ�เนินง�น กั�ริเงิน และข�อกัฎหม�ย ซีึ�งคว�มเส่ี�ยงที�        
ได�รัิบกั�ริปูริะเมินจำะถูืกันำ�ไปูแส่ดงผู้ลให�ผูู้�บริิห�ริได�เห็นถึืง
คว�มส่ำ�คัญ คว�มริ่นแริง และผู้ลกัริะทบกัับบริิษััทฯ โดย 
ในกั�ริปูริะเมินคว�มเสี่�ยงนั�น หน�วยง�น Strategic Planning 
and Transformation จำะเป็ูนผูู้�จัำดกั�ริปูริะช่มเชิงปูฏิิบัติ์กั�ริ
เพิ่ื �อปูริะเมินคว�มเส่ี �ยงปูริะจำำ�ปูีของบริิษััทฯ ริ�วมกัับ 
กัล่�มผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง กัล่�มธ่ริกัิจำและหน�วยง�นภั�ยในของ
องค์กัริเพิ่ื�อบ�งชี �คว�มเส่ี�ยง โดยกั�ริแลกัเปูลี�ยนข�อมูล 
คว�มคิดเห็น พิิ่จำ�ริณ�ริะดับคว�มร่ินแริงและผู้ลกัริะทบของ 
คว�มเส่ี�ยงที�เกัิดขึ�น ริวมถืึงห�ข�อส่ริ่ปูท�งกัลย่ทธ์และวิธี       
ดำ�เนินกั�ริเพิ่ื�อจำัดกั�ริกัับคว�มเส่ี�ยงนั�นๆ ริ�วมกััน โดย 
แผู้นกับริิห�ริคว�มเส่ี�ยงฯ จำะริวมริวบข�อมูลเหล��นั�นเพิ่ื�อทำ�
ริ�ยง�นกั�ริปูริะเมินคว�มเส่ี�ยงของแต์�ละกัล่�มธ่ริกัิจำและ 
หน �วยง�นภั�ยใน พิ่ริ �อมท ั �งต์ ิดต์�มผู้ลกั�ริท ำ�ง�น 
คว�มคืบหน��ของโคริงกั�ริต์��งๆ ซีึ�งริิเริิ�มขึ�นม�เพิ่ื�อแกั�ไข   
ปัูญห�และจัำดกั�ริคว�มเสี่�ยงให�ได�ต์�มกัริอบเวล�ที�ต์กัลงกััน
ไว�อย��งใกัล�ชิด ต์ลอดจำนริ�ยง�นผู้ลให�ท�งคณะเจำ��หน��ที� 
บริิห�ริกัล่�มทริ�บอย��งส่มำ��เส่มอ

คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง ทำ�หน��ที�ส่อดส่�อง 
ดูแลคว�มเส่ี�ยงหลักัขององค์กัริอย��งใกัล�ชิด ทั�งในเริื�อง 
กัริะบวนกั�ริจัำดกั�ริคว�มเสี่�ยง ม�ต์ริกั�ริกั�ริบริริเท�คว�มเสี่�ยง 
และแผู้นง�นกั�ริปูริะเมินคว�มเส่ี�ยง เพิ่ื�อให�กั�ริดำ�เนินง�น
ด��นกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงบริริล่ต์�มแผู้นง�นกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเส่ี�ยงที�ต์ั�งไว�
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4.	 ระบับัสารสนเทศแล้ะกิารส่�อสารข้อมูล้ บริิษััทฯ ได�ลงท่น
ในริะบบปูริะมวลข�อมูลและริ�ยง�นใหม�ล��ส่่ดทั�งริะบบ เพืิ่�อ
ริองรัิบกั�ริเก็ับรัิกัษั�ข�อมูลที�ถูืกัต์�องคริบถื�วน กั�ริปูริะมวล
ข�อมูลและกั�ริริ�ยง�นผู้ลข�อมูลที�เป็ูนปัูจำจ่ำบันได�ต์ลอดเวล� 
ส่�ม�ริถืเข��ถืึงข�อมูลได�ท่กัที�ท่กัเวล� ภั�ยใต์�ริะบบริักัษั� 
คว�มปูลอดภััยที�เหม�ะส่ม เพืิ่�อกั�ริว�งแผู้นง�นและตั์ดสิ่นใจำ 
ในท�งธ่ริกัิจำได�อย��งฉับไว อันจำะนำ�ม�ซีึ�งคว�มได�เปูริียบ 
ท�งธ่ริกัิจำ นอกัจำ�กันี� ริะบบดังกัล��วยังส่�ม�ริถืเปูลี�ยน 
กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นเป็ูนริะบบอัต์โนมัติ์ เพืิ่�อลดคว�มผิู้ดพิ่ล�ด
ที�เกิัดจำ�กับ่คคลและเพิิ่�มคว�มถูืกัต์�องของข�อมูลและส่นับส่น่น 
กั�ริต์ัดส่ินใจำที�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่และริวดเริ็วยิ�งขึ�น

คณะกัริริมกั�ริเห็นว�� ริะบบกั�ริควบค่มภั�ยในของบริิษััทฯ 
เพิ่ียงพิ่อและเหม�ะส่ม โดยบริิษััทฯ ได�จำัดให�มีบ่คล�กัริอย��ง       
เพีิ่ยงพิ่อที�จำะดำ�เนินกั�ริต์�มริะบบได�อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ มีกั�ริ 
บริิห�ริจัำดกั�ริคว�มเสี่�ยงที�ดีริวมทั�งมีริะบบควบค่มภั�ยในเรืิ�อง 
กั�ริต์ิดต์�มควบค่มดูแลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และบริิษััท
ย�อยให�ส่�ม�ริถืปู้องกัันทริัพิ่ย์ส่ินของบริิษััทฯ และบริิษััทย�อย       
จำ�กักั�ริที�กัริริมกั�ริหริือผูู้�บริิห�รินำ�ไปูใช�โดยมิชอบหริือโดย 
ไม�มีอำ�น�จำ ริวมถึืงกั�ริทำ�ธ่ริกัริริมกัับบ่คคลที�อ�จำมีคว�มขัดแย�ง
และบ่คคลที�เกีั�ยวโยงกัันอย��งเพีิ่ยงพิ่อ ซึี�งไม�ปูริ�กัฏิว��มีข�อบกัพิ่ริ�อง 
เกีั�ยวกัับริะบบควบค่มภั�ยในแต์�อย��งใด อีกัทั�งมีกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ 
คว�มเส่ี�ยงที�พิ่ริ�อมริองริับได�ท่กัส่ถื�นกั�ริณ์

กิารแติ่งติั�งหัวหน้างานติรวจสอบัภายในแล้ะงาน
กิำากิับัดู้แล้กิารปฏิิบััติิงานของบัริษััทฯ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแต์�งตั์�งน�ยริ�นจัำน ซี�ช�เดอว� ต์�มข�อเส่นอ
ของของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบให�ดำ�ริงต์ำ�แหน�ง Head of 
Group Internal Audit and Compliance ของบริิษััทฯ 
โดยน�ยริ�นจำัน ซี�ช�เดอว� จำบกั�ริศึกัษั�ริะดับปูริิญญ�โท           
ด��นบริิห�ริธ่ริกัิจำกั�ริเงินริะหว��งปูริะเทศและองค์กัริและเปู็น        
ผูู้�ต์ริวจำส่อบภั�ยในริับอน่ญ�ต์จำ�กัส่ม�คมผูู้�ต์ริวจำส่อบภั�ยใน 
ส่�กัล รัิฐฟุลอริิด�� ส่หรัิฐอเมริิกั� อีกัทั�งยังเป็ูนผูู้�ที�มีปูริะส่บกั�ริณ์
ในปูฏิิบัติ์ง�นด��นกั�ริต์ริวจำส่อบภั�ยในจำ�กัหล�ยหน�วยง�นชั�นนำ� 
และมีคว�มเข��ใจำในกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ จำึงเห็นว��มี            
คว�มเหม�ะส่มที�จำะปูฏิิบัติ์หน��ที�ดังกัล��วได�อย��งเหม�ะส่มเพีิ่ยงพิ่อ 
นอกัเหนือจำ�กักั�ริพิิ่จำ�ริณ�และอน่มัติ์แล�ว กั�ริแต์�งตั์�ง ถือดถือน 
หรืิอโยกัย��ยผูู้�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งดังกัล��วจำะต์�องผู้��นกั�ริอน่มัติ์หรืิอ
ได�ริับคว�มเห็นชอบจำ�กัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 

หน��ที�คว�มริับผู้ิดชอบหัวหน��ง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในและง�น       
กัำ�กัับดูแลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของบริิษััทฯ มีดังนี�

• เส่นอแผู้นกั�ริต์ริวจำส่อบภั�ยในปูริะจำำ�ปูีของกัล่�มบริิษััทฯ        
ต์�อคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�และอน่มัต์ิ

• เปู็นผูู้�นำ�และดูแลกัิจำกัริริมของฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยใน เพิ่ื�อ         
ให�ส่อดคล�องกัับแผู้นกั�ริต์ริวจำส่อบภั�ยในปูริะจำำ�ปูีของ 
กัล่�มบริิษััทฯ ริวมถึืงง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในเพิิ่�มเติ์มอื�นๆ ต์�ม
ที�ได�ริับมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ

• ริ�ยง�นให�คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มและคณะกัริริมกั�ริ         
ต์ริวจำส่อบทริ�บเป็ูนปูริะจำำ�ท่กัเดือนเกีั�ยวกัับผู้ลกั�ริต์ริวจำส่อบ
และกิัจำกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบภั�ยในของฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยใน

• ดำ�เนินง�นให�มั�นใจำว��บริิษััทฯ แต์�งต์ั�งผูู้�ส่อบบัญชีอิส่ริะที�มี 
คว�มริู� ปูริะส่บกั�ริณ์และคว�มเชี�ยวช�ญที�เพิ่ียงพิ่อ และ      
ส่�ม�ริถืปูฏิิบัติ์ง�นได�ต์�มที�กัำ�หนดในกัฎบัต์ริฝ่�ยต์ริวจำส่อบ 
ภั�ยใน

• ริวบริวมและริ�ยง�นให�คณะเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่ �มและ          
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบทริ�บเปู็นปูริะจำำ�ท่กัไต์ริม�ส่             
เกีั�ยวกัับผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นต์�มข�อกัฎหม�ยของกัล่�มบริิษััทฯ 
และคว�มเส่ี�ยงที�เกัี�ยวข�อง
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กิารควบัคุมภายในแล้ะกิารบัริหารจัด้กิารความเสี่ยง

ริ�ยละเอียดปูริะวัติ์หวัหน��ต์ริวจำส่อบภั�ยในและง�นกัำ�กัับดูแล
กั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของบริิษััทฯ มีดังนี�

ชี่�อ-สี่กุลั:  น�ยริ�นจำัน ซี�ช�เดอว�  
อายุ:		   51 ปูี
ตำาแหน่ง:	  Head of Group Internal Audit
    and Compliance 
วันท่�ได้้รับแต่งตั�ง:	 เดือนต์่ล�คม 2560
คุณวุฒิิทางการศึึกษา: 
ปูริิญญ�โท:  บริิห�ริธ่ริกิัจำ กั�ริเงินริะหว��งปูริะเทศและองค์กัริ
    มห�วิทย�ลัยเลส่เต์อริ์ ส่หริ�ชอ�ณ�จำักัริ
ปูริะกั�ศนียบัต์ริ: ผูู้�ต์ริวจำส่อบภั�ยในริับอน่ญ�ต์ 
    ส่ม�คมผูู้�ต์ริวจำส่อบภั�ยในส่�กัล ริัฐฟุลอริิด�� 
    ส่หริัฐอเมริิกั�
ปูริิญญ�ต์ริี: วิศวกัริริมเคริื�องกัล 
    ส่ถื�บันวิศวกัริริมและเทคโนโลยี Thapar 
    ปูริะเทศอินเดีย
สี่ัด้สี่่วนการถุ่อหุ้นร้อยลัะ:  0
ความสี่ัมพันธี์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร: ไม�มี
ประสี่บการณ์ทำางาน:
บริิษััทจำดทะเบียน
ต์.ค. 2560 - ปูัจำจำ่บัน Head of Group Internal Audit 
     And Compliance
     บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
     (มห�ชน) 
     (ผู้ลิต์และจำำ�หน��ยปููนซีีเมนต์์และ
     วัส่ด่กั�อส่ริ��ง)
กั.ย. 2558 - กั.ย. 2560 ผูู้�อำ�นวยกั�ริกัล่�มธ่ริกัิจำพิ่�ณิชย์ 
     บริิษััท Vedanta ปูริะเทศอินเดีย 
     จำำ�กััด (มห�ชน)
     (ธ่ริกัิจำด��นโลหะ เหมืองแริ� นำ��มัน
     และกั๊�ซี)
บริิษััทอื�น
2556 - ส่.ค. 2558  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ
     ฝ่�ยจำัดซีื�อจำัดห�
2554 - เม.ย. 2556 ผูู้�อำ�นวยกั�ริฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยใน
      (โฮลซีิม) ปูริะจำำ�ภัูมิภั�คเอเชียใต์�
     ส่ิงคโปูริ์และม�เลเซีีย
เม.ย. 2550 - 2553 ผูู้�จำัดกั�ริฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยใน
     บริิษััท ACC จำำ�กััด (บริิษััท โฮลซิีม
     ปูริะเทศอินเดีย จำำ�กััด)
    (ผู้ลิต์และจำำ�หน��ยปููนซีีเมนต์์และ
    คอนกัริีต์ผู้ส่มเส่ริ็จำ)

ประวัติการอบรม:
โดย บริิษััท โฮลซีิม จำำ�กััด Zurich ส่วิต์เซีอริ์แลนด์:
- Holcim Compliance Framework ปูี 2555
โดย บริิษััท โฮลซีิม จำำ�กััด Engelberg ส่วิต์เซีอริ์แลนด์:
-  Holcim Internal Audit ปูี 2554
โดย International Institute of Management Development 
(IMD) ส่วิต์เซีอริ์แลนด์:
-  Senior Management Program ปูี 2553
บริิษััท เนส่ท์เล� จำำ�กััด Rive Reine ส่วิต์เซีอริ์แลนด์:
-  Controlling at Nestle ปูี 2543 



บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

100%  

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(บังกลาเทศ) จำกัด

98.95%  

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� 
(ลังกา) จำกัด

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล 
ลังกา (ไพรเวท) จำกัด

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

100%  

90%  

65%  

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

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต�
เญ�นแจ็ก จำกัด

100%  

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม การร�วมค�า

บร�ษัท ชิป มง อินทร�ซีเมนต�
คอร�ปอเรชั�น

 

40%  

ในประเทศ ต�างประเทศ

100%  

บร�ษัท ปูนซีเมนต� ตราลูกโลก จำกัด

100%  

บร�ษัท สยามซิตี� พาวเวอร� จำกัด

100%  

บร�ษัท อินทร� อีโคไซเคิล จำกัด 

100%  

บร�ษัท อินทร� ดิจิตอล จำกัด

100%  

บร�ษัท อินทร� ซุปเปอร�บล�อก จำกัด 

100%  

บร�ษัท นครหลวงคอนกร�ต จำกัด

100%  

บร�ษัท สยาม ซิตี� ซีเมนต� เทรดดิ�ง
จำกัด

 

100%  

100%  

บร�ษัท คอนวูด จำกัด

พ�ที คอนวูด
อินโดนีเซีย

VIETNAM

บร�ษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอร�ยี� จำกัด (มหาชน)

4.72%  

บร�ษัท ลานนา ร�ซอร�สเซส
จำกัด (มหาชน)

44.99%  
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โครงสร้างกิารถุ่อหุ้น
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ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

ในวันที� 16 พิ่ฤษัภั�คม 2512 หริือเมื�อ 50  ปูีที�แล�ว ปููนซีีเมนต์์
นคริหลวงได�กั�อต์ั�งขึ�นในริูปูของบริิษััทจำำ�กััด เพิ่ื�อทำ�กั�ริผู้ลิต์ 
และจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ โดยได�เริิ�มส่�ยกั�ริผู้ลิต์อย��ง 
เปู็นท�งกั�ริในปูี 2515  ต์�อม�ในปูี 2520 บริิษััทได�จำดทะเบียน
เข��สู่�ต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทย และในปูี 2536 ได�              
ปูรัิบเปูลี�ยนองค์กัริเป็ูนบริิษััทมห�ชนภั�ยใต์�ชื�อ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) (Siam City Cement Public          
Company Limited - SCCC)

โดยบริิษััทฯ ได�มีกั�ริพิ่ัฒน�กัิจำกั�ริอย��งต์�อเนื�อง มีกั�ริปูริับ 
โคริงส่ริ��งท�งธ่ริกัิจำ ขย�ยฐ�นที�ม�ของริ�ยได�จำนส่�ม�ริถื 
ขย�ยกิัจำกั�ริด�วยกั�ริตั์�งบริิษััทย�อย และบริิษััทริ�วมท่นที�บริิษััทฯ 
ถืือห่�นโดยต์ริงและโดยอ�อมในหล�ยปูริะเทศแถืบเอเชียต์ะวันออกั
เฉียงใต์� และเอเชียใต์� 

ในวันนี� ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงเปู็นบริิษััทชั�นนำ�ในด��นนวัต์กัริริม 
ท�งเทคโนโลยีกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์และผู้ลิต์ภััณฑ์์วัส่ด่กั�อส่ริ��ง
อื�น ๆ  ที�เกีั�ยวเนื�องกัับธ่ริกิัจำหลักัของบริิษััทฯ ริวมถึืงวัส่ด่ต์กัแต์�ง 
ไฟุเบอริ์ซีีเมนต์์เพิ่ื�อง�นส่ถื�ปูัต์ยกัริริมทั�งในปูริะเทศไทยและ 
ต์��งปูริะเทศ ธ่ริกัิจำกั�ริให�บริิกั�ริจำัดกั�ริของเส่ียและธ่ริกัิจำให� 
บริิกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดภั�คอ่ต์ส่�หกัริริม ธ่ริกัิจำให�บริิกั�ริด��น  
เทคโนโลยีส่�ริส่นเทศและเทคโนโลยีดิจำิทัล ริวมถืึงธ่ริกัิจำกั�ริ 
ดำ�เนินกั�ริค��ริะหว��งปูริะเทศ 

ขั้้อม้ลัเก่�ยวกับผู้ลัิตภััณฑ์์แลัะบริการต่าง	ๆ	รวมทั�งกลัยุทธี์ทาง
ด้้านการตลัาด้แลัะการแข่ั้งขั้นัขั้องบรษิทัในกลุ่ัมบรษิทัป้นซีเ่มนต์	
นครหลัวง	บริษทัร่วมค้า	แลัะบริษทัร่วมทุนต่าง	ๆ 	ขั้องป้นอนิทร่	
ทั�งในประเทศึไทยแลัะในภั้มิภัาคม่รายลัะเอ่ยด้ด้ังต่อไปน่�
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กิลุ้ม่บัริษััทปูนซีเีมนต์ินครหล้วงในประเทศไทย

บัริษััท	ปูนซีีเมนติ์นครหล้วง	จำากิัด้	(มหาชน)

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) เปู็นหนึ�งในผูู้�ผู้ลิต์
ปููนซีีเมนต์์ชั �นนำ�ในปูริะเทศไทย บริิษััทฯ มีโริงง�นผู้ลิต์                    
ปููนซีีเมนต์์ทั�งหมดส่�มโริงง�นพิ่ริ�อมเต์�เผู้�ปููนซีีเมนต์์ทั�งหมด 
หกัแห�งที�อำ�เภัอแกั�งคอย จำังหวัดส่ริะบ่ริี โดยมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ 
ปููนซีีเมนต์์ 13 ล��นต์ัน ปูัจำจำ่บันมีกั�ริเปูิดใช�ง�นเต์�เผู้�ห��แห�ง 
โดยมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ริวม 12 ล��นต์ัน

ในส่�วนของกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ บริิษััทฯ มีโริงง�นปููนซีีเมนต์์         
12 แห�งกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์สู่งส่่ด 17 ล��นต์ัน อย��งไริกั็ต์�มกัำ�ลัง       
กั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ขึ�นอยู�กัับกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปููนเม็ดซีึ�งจำำ�กััด 
อยู�ที� 14 ล��นต์ัน กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ของปูริะเทศไทย 
อยู�ที�ปูริะม�ณ 60 ล��นต์ัน โดยโริงง�นปููนซีีเมนต์์ไทยส่�วนใหญ�
มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปูริะม�ณริ�อยละ 60 ปูริะเทศไทยยังคงเปู็น          
หนึ�งในผูู้�ส่�งออกัปููนซีีเมนต์์ริ�ยใหญ�ที�ส่่ดของโลกั 

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

ต์ลอดริะยะเวล�ที�ผู้��นม� บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
(มห�ชน) ได�แส่ดงถืึงคว�มม่�งมั�นอย��งไม�หย่ดยั�ง บริิษััทฯ 
เปู็นหนึ�งในผูู้�นำ�ด��นกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ โดยมีผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
ปููนซีีเมนต์์ห��กัล่�ม ได�แกั�

 • ปููนซีีเมนต์์ปูอร์ิต์แลนด์ (Portland Cement) ผู้ลิต์ภััณฑ์์
ค่ณภั�พิ่ที�เหม�ะส่ำ�หริับง�นคอนกัริีต์ทั�วไปู ต์ลอดจำน 
ง�นหล�อผู้ลิต์ภััณฑ์์ชิ�นส่�วนคอนกัริีต์ส่ำ�เริ็จำริูปู และ 
ง�นที �ต์�องกั�ริคอนกัริีต์ ที �มีแริงทนท�นสู่ง หริือ 
คอนกัริีต์ชนิดพิ่ิเศษัอื�น ๆ ส่ำ�หริับโคริงกั�ริกั�อส่ริ��ง 
ที�ซีับซี�อน

 • ปู ูนซี ี เมนต์ ์ ไฮดริอล ิกั (Hydraulic Cement) 
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ท�งเลือกั ที�ถืูกัออกัแบบให�มี         
คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริใช�ง�นได� ในลักัษัณะเดียวกัันกัับ 
ปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์และมีคว�มเปู็นมิต์ริต์�อ   
ส่ิ�งแวดล�อมม�กัยิ�งขึ�น

 • ปููนซีีเมนต์์ผู้ส่ม (Mixed Cement) ผู้ลิต์ภััณฑ์์ค่ณภั�พิ่สู่ง
เหม�ะส่ำ�หรัิบง�นกั�ออิฐ ง�นฉ�บผู้นัง และง�นคอนกัรีิต์ 
ทั�วไปูช�วยให�ทำ�ง�นได�ง��ย ได�ผู้ลลัพิ่ธ์ต์�มที�ต์�องกั�ริ

 • ปููนซีีเมนต์์ส่ำ�หริับง�นฉ�บ (Masonry Cement) 
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ค่ณภั�พิ่สู่ง ด�วยค่ณลักัษัณะพิ่ิเศษัเหม�ะ   
ส่ำ�หริับง�นฉ�บที�ต์�องกั�ริคว�มปูริะณีต์

 • ปููนส่ำ�เริ็จำริูปู (INSEE Mortar) เปู็นผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�ใช�ง�น 
ง��ยส่ะดวกั ริวดเริ็ว และมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ส่ำ�หริับง�น           
กั�อส่ริ��ง ด�วยกั�ริม่�งมั�นพัิ่ฒน�และคิดค�นด�วยคว�มตั์�งใจำ

ที�จำะเส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�ต์อบโจำทย์ลูกัค��กัล่�มเปู้�หม�ย
อย��งไม�หย่ดยั�งจำึงทำ�ให�บริิษััทฯ มีผู้ลิต์ภััณฑ์์ค่ณภั�พิ่ 
ออกัม�ให�บริิกั�ริต์�มจำ่ดปูริะส่งค์กั�ริใช�ง�น

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ธน�ค�ริแห�งปูริะเทศไทยค�ดกั�ริณ์ว�� เศริษัฐกัิจำไทยจำะ 
ขย�ยต์ัวริ�อยละ 2.8 ในปูี 2563 ด�วยอัต์ริ�กั�ริเต์ิบโต์ของ 
ผู้ล ิต์ภั ัณฑ์์มวลริวมในปูริะเทศ (GDP) ท ี �ต์ ำ � �ลงซี ึ �ง 
ได�รัิบผู้ลกัริะทบจำ�กั (1) ส่งคริ�มกั�ริค��ริะหว��งส่หรัิฐอเมริิกั� 
และปูริะเทศจำีน (2) เบริ็กัซีิท (Brexit) และข�อพิ่ิพิ่�ท 
ปูริะเทศต์��ง ๆ  (3) ค��เงินบ�ทแข็งค�� (4) กัฎเกัณฑ์์ LTV ใหม� 
(5) หนี�คริัวเริือนและส่ินเชื�อที�ไม�เกัิดริ�ยได�ที�สู่งขึ�น (NPL) 
และ (6) คว�มล��ช��และคว�มไริ�ปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ในกัริะบวนกั�ริ 
งบปูริะม�ณของริัฐบ�ล อย��งไริกั็ต์�มปูัจำจำัยส่นับส่น่นกั�ริ 
เต์ิบโต์ท�งเศริษัฐกัิจำของไทยจำะยังคงเปู็น (1) กั�ริขย�ยต์ัว
อย��งต์�อเนื�องของโคริงกั�ริโคริงส่ริ��งพิ่ื�นฐ�นของริัฐบ�ล  
(2) นโยบ�ยกัริะต์่�นเศริษัฐกัิจำจำ�กัภั�คริัฐ (3) กั�ริเต์ิบโต์  
อย��งต์�อเนื�องของกั�ริท�องเที�ยว และ (4) กั�ริเติ์บโต์ที�ทริงตั์ว 
ของกั�ริบริิโภัคทั�งภั�คริัฐและภั�คเอกัชน

ภั�คกั�ริกั�อส่ริ��งกัำ�ลังปูริะส่บกัับอัต์ริ�กั�ริเต์ิบโต์ที�ลดลง   
เนื �องจำ�กักั�ริเปูลี �ยนแปูลงและคว�มไม�แน�นอนของ      
ส่ภั�พิ่แวดล�อมทั�งภั�ยในและภั�ยนอกั ริวมทั�งแนวโน�ม           
กั�ริเปูลี�ยนแปูลงท�งดิจำิทัลที�มีคว�มหล�กัหล�ยในคว�ม 
ต์�องกั�ริของลูกัค�� คว�มล��ช��ของโคริงกั�ริของริัฐบ�ล              
และกัริะบวนกั�ริงบปูริะม�ณซีึ�งชะลอกั�ริเต์ิบโต์ในภั�ค  
กั�ริกั�อส่ริ��ง ส่�วนภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมได�ริับผู้ลกัริะทบจำ�กั 
คว�มล��ช��ของนโยบ�ยส่นับส่น่น ในขณะที�กัล่�มที�อยู�อ�ศัย
หดต์ัวม�กัขึ�นต์�มกัฎเกัณฑ์์ LTV ฉบับใหม� ส่ถื�นกั�ริณ์หนี�
ภั�คครัิวเรืิอนที�อยู�ในริะดับสู่ง และดัชนีคว�มเชื�อมั�นผูู้�บริิโภัคที�
ลดลง จำำ�นวนผูู้�พิ่ัฒน�เริิ�มต์�นจำำ�นวนโคริงกั�ริใหม�ที�ลดลง 
ส่อดคล�องกัับต์�มคว�มต์�องกั�ริของส่ัญญ�
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นอกัจำ�กันี� กั�ริเพิิ่�มขึ�นของกัำ�ลงักั�ริผู้ลติ์ปููนซีีเมนต์์ภั�ยใน
ปูริะเทศและภัูมิภั�ค ส่�งผู้ลกัริะทบต์�อต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ซีึ�ง   
ส่�งผู้ลให�เกิัดกั�ริแข�งขันที�สู่งขึ�น ด�วยเหต่์นี�กั�ริกัำ�หนดริ�ค� 
ท�งย่ทธวิธีริะยะส่ั�นจำึงถืูกันำ�ม�ใช�ทั�งผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์และ 
ผูู้�แทนจำำ�หน��ยปููนซีีเมนต์์ เพิ่ื�อริักัษั�คว�มเชื�อมั�นให�กัับ 
กัล่�มลูกัค��ของต์น

อย��งไริกั็ต์�ม กั�ริแข�งขันริะยะย�วของผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์        
จำะยังคงม่�งเน�นที�กั�ริส่�งมอบผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�เหนือกัว��ด�วย          
คว�มหล�กัหล�ยและค่ณภั�พิ่ของกั�ริให�บริิกั�ริ เป็ูนบริิกั�ริ 
แบบคริบวงจำริ เพิ่ื �อปูริับปูริ่งคว�มพิ่ึงพิ่อใจำของผูู้ � ใช �       
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ และส่�งเส่ริิมปูริะส่บกั�ริณ์ผู้ลิต์ภััณฑ์์โดยต์ริง  
ผู้��นกัิจำกัริริมท�งกั�ริต์ล�ด และส่ื�อต์��ง ๆ ซีึ�งจำะทำ�ให�กั�ริ 
เปิูดรัิบในต์ริ�สิ่นค��และกั�ริยอมรัิบสู่งขึ�น คว�มสั่มพัิ่นธ์ที�ดี
กัับช�องท�งกั�ริจำัดจำำ�หน��ยทั�งต์ัวแทนจำำ�หน��ยและผูู้�ผู้ลิต์ 
เปู็นหนึ�งในจำ่ดแข็งที�ส่ำ�คัญ เนื�องจำ�กักั�ริดำ�เนินกั�ริจำัดกั�ริ
คว�มส่ัมพิ่ันธ์กัับลูกัค��ที�หล�กัหล�ยและโซีลูชั�นท�งธ่ริกัิจำ 
บริิษััทฯ ได�จำัดทำ�โคริงกั�ริส่นับส่น่นธ่ริกัิจำอย��งต์�อเนื�อง 
เพิ่ื�อให�มั�นใจำในกั�ริแข�งขัน และเพิ่ื�อส่ริ��งคว�มริ�วมมือที�ลด
ผู้ลกัริะทบท�งธ่ริกิัจำจำ�กักัลย่ทธ์กั�ริต์ล�ดใหม� ๆ  ของคู�แข�ง

ในขณะที�อินทริีมอริ์ต์�ริ์ขับเคลื�อนธ่ริกัิจำโดยม่�งเน�นไปูที� 
กั�ริจัำดกั�ริผู้ลิต์ภััณฑ์์ผู้ส่ม และขย�ยกัล่�มผู้ลิต์ภััณฑ์์เกีั�ยวกัับ 
ส่�ริเคมี เพิ่ื�อส่ริ��งคว�มได�เปูริียบในกั�ริแข�งขันริะยะย�ว 
ในต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มเส่ร็ิจำ นอกัจำ�กันี�ยังม่�งเน�นผู้ลิต์ภััณฑ์์
ที�มีมูลค��เพิ่ิ�ม เพิ่ื�อส่ริ��งผู้ลกัำ�ไริและส่ริ��งคว�มส่ัมพิ่ันธ์ที� 
แข็งแกัริ�งกัับช�องท�งค��ปูลีกั และผูู้� ใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ปูล�ยท�ง

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

บริิษััทฯ เปู็นผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ริ�ยใหญ�ของปูริะเทศไทย      
ปูริะกัอบด�วยโริงง�นผู้ลิต์จำำ�นวนส่�มโริงง�น มีส่�ยกั�ริผู้ลิต์  
ห��ส่�ย ต์ั�งอยู�ที�อำ�เภัอแกั�งคอย จำังหวัดส่ริะบ่ริี มีกัำ�ลัง 
กั�ริผู้ลิต์ปููนเม็ดริวม 12 ล��นต์ันต์�อปูี หริือกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ 
ปููนซีีเมนต์์ผู้งที� 11.6 ล��นต์ันต์�อปูี คิดเปู็นส่�วนแบ�งท�ง 
กั�ริต์ล�ดปูริะม�ณริ�อยละ 28.4

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

จำ�กัคว�มม่�งมั�นในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด��นส่ิ�งแวดล�อม
ของปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ต์�มที�ริะบ่ไว� ในนโยบ�ยและ
แผู้นง�นคว�มยั�งยืนขององค์กัริ บริิษััทฯ ได�นำ�ริะบบ 
ISO14001:2015 ม�ปูริะย่กัต์์ใช� ในกั�ริกัำ�กัับดูแล      
และควบค่มปูริะเด็นปูัญห�ส่ิ�งแวดล�อมด��นต์��งๆ ที�       
อ�จำเกัิดขึ �นจำ�กักั�ริทำ�เหมืองหินปููนและกั�ริผู้ลิต์  
ปููนซีีเมนต์์  ส่ำ�หรัิบกั�ริจัำดกั�ริของเสี่ย นโยบ�ยกั�ริลด 
ของเส่ียจำ�กักั�ริผู้ลิต์ที�ไปูฝังกัลบให�เปู็นศูนย์ยังคงถืูกั
กัำ�หนดให�เป็ูนแนวท�งปูฏิิบัติ์ขององค์กัริอย��งต์�อเนื�อง 
ทั�งนี� ของเส่ียจำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ส่�วนใหญ�ส่�ม�ริถื 

นำ�กัลับม�ใช� ใหม�ในริูปูของเชื �อเพิ่ลิงและวัต์ถื่ดิบ 
ทดแทน โดยกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริผู้��นท�งบริิษััท อินทริี 
อีโคไซีเคิล จำำ�กััด ซึี�งเป็ูนบริิษััทในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง

ในปีู 2562 ผู้ลกั�ริทวนส่อบจำ�กัหน�วยง�นอิส่ริะภั�ยนอกั 
แส่ดงให�เห็นว�� ต์ลอดช�วงกั�ริดำ�เนินง�นที�ผู้��นม� 
บริิษััทฯ ได�ดำ�เนินธ่ริกิัจำส่อดคล�องกัับกัฎหม�ยสิ่�งแวดล�อม
และข�อกัำ�หนดต์��งๆ ที�เกีั�ยวข�องอย��งคริบถื�วน ในขณะที�
ผู้ลกั�ริต์ิดต์�มต์ริวจำส่อบค่ณภั�พิ่ส่ิ �งแวดล�อม ณ             
แหล�งกัำ�เนิดและพิ่ื�นที�ช่มชนริอบข��ง ยังคงบ�งชี�ถืึง            
ม�ต์ริฐ�นกั�ริปู้องกัันผู้ลกัริะทบจำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์
ที�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ของบริิษััทฯ อย��งต์�อเนื�อง คริอบคล่ม 
ท่กัปูริะเด็นปัูญห�สิ่�งแวดล�อม เช�น มลส่�ริจำ�กัปูล�องริะบ�ย 
ค่ณภั�พิ่อ�กั�ศในบริริย�กั�ศ ริะดับเส่ียง นำ��เส่ียและ 
ของเสี่ยอ่ต์ส่�หกัริริม  ทั�งนี�กิัจำกัริริมกั�ริทำ�เหมืองหินปููน 
และกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ของบริิษััทฯ ต์ลอดช�วงปีู 2562 
นั�นไม�ส่�งผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อมอย��งมีนัยส่ำ�คัญ       
และไม�มีข�อริ�องเริียนด��นส่ิ�งแวดล�อมจำ�กัช่มชนและ 
ผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย

เพิ่ื �อคว�มเชื �อมั �นในริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด��น            
สิ่�งแวดล�อมและกั�ริปู้องกัันผู้ลกัริะทบจำ�กักัริะบวนกั�ริ
ผู้ลิต์และกั�ริกัำ�จำัดของเส่ีย บริิษััทฯ ได�เข��ริ�วมเปู็น 
ส่ม�ชิกักัับหน�วยง�น Global Cement and Concrete 
Association (GCCA) หริือ ส่ม�คมผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ 
และคอนกัริีต์โลกั โดยได�นำ�ม�ต์ริฐ�นริะดับส่�กัลจำ�กั
หน�วยง�นดังกัล��วม�บูริณ�กั�ริเข��กัับเปู้�หม�ยและ 
พิ่ันธส่ัญญ�ขององค์กัริ ส่ำ�หริับในริะดับปูริะเทศ 
บริิษััทฯ ยังคงดำ�เนินกั�ริผู้ลิต์ภั�ยใต์�ม�ต์ริฐ�น   
อ่ต์ส่�หกัริริมส่ีเขียว ริะดับที� 5 ซีึ�งเปู็นม�ต์ริฐ�นสู่งส่่ด 
ของกัริะทริวงอ่ต์ส่�หกัริริม ทั�งนี�บริิษััทฯ ยังเข��ริ�วมและ 
ได�ริับกั�ริริับริองม�ต์ริฐ�นกั�ริดำ�เนินง�นภั�ยใต์�             
โคริงกั�ริด��นส่ิ�งแวดล�อมหล�ยโคริงกั�ริ เช�น ฉล�กั 
ค�ริ์บอนฟุ่ต์พิ่ริิ�นท์ของผู้ลิต์ภััณฑ์์ ฉล�กัลดโลกัริ�อน 
ฉล�กัเขียว กั�ริจำัดปูริะช่ม อบริม ส่ัมมน�ส่ีเขียว 
(จำ�กัส่ถื�บันส่ิ�งแวดล�อมไทย) และกั�ริริณริงค์เริื�อง       
กั�ริลดขยะพิ่ล�ส่ต์ิกัปูริะเภัทใช�คริั�งเดียวทิ�ง ภั�ยใน 
องค์กัริและช่มชนริอบข��งอีกัด�วย

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -



32 รายงานประจำาปี 2562

บัริษััท	ปูนซีีเมนติ์	ติราลู้กิโล้กิ	จำากิัด้

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ต์ริ�ลูกัโลกั จำำ�กััด (กั�อต์ั�งขึ�นเมื�อปูี 2533) 
เปู็นบริิษััทฯ ในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงเมื�อปูี 2559 
บริิษััทฯ ตั์�งอยู�ที�อำ�เภัอเฉลิมพิ่ริะเกีัยริติ์ จัำงหวัดส่ริะบ่รีิ โดยเป็ูน
ผูู้ �ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์ข�ว แคลเซีียมค�ริ์บอเนต์ 
และอินทริีพิ่�วเวอริ์ฟุิวล์

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

 • ปููนอินทริี 91 ปูอริ์ต์แลนด์ข�ว ชนิดใช�ง�นทั �วไปู               
ออกัแบบพิ่ิเศษัส่ำ�หริับง�นโคริงส่ริ��งที�ต์�องกั�ริกัำ�ลัง 
อัดสู่ง ต์�องกั�ริคว�มส่วยง�มและง�นต์กัแต์�งพิ่ื�นผู้ิวที�
ต์�องกั�ริคว�มข�วพิ่ิเศษั เช�น หินขัด พิ่ื�นผู้ิวฉ�บเริียบ 
ซีึ�งได�ค่ณภั�พิ่ต์�มม�ต์ริฐ�นอ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ 
ปูอริ์ต์แลนด์ข�ว มอกั.133-2556

 • แคลเซีียมค�ริ์บอเนต์ คือ ส่�ริที �ผู้��นกั�ริบดและ  
กั�ริแปูริริูปูหินปููนให�เปู็นลักัษัณะผู้ง โดยแบ�งปูริะเภัท
ต์�มขน�ดและค่ณส่มบัต์ิต์��ง ๆ ส่ำ�หริับอ่ต์ส่�หกัริริม 
กั�อส่ริ��ง กั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ ต์ลอดจำนกั�ริใช�ง�นใน 
อ่ต์ส่�หกัริริมอื�น ๆ

 • อินทริีพิ่�วเวอริ์ฟุิวล์ เปู็นวัส่ด่เฉื�อยหริือส่�ริเต์ิมแต์�ง       
ที�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่งซีึ�งใช�แทนปููนซีีเมนต์์ส่ำ�หริับง�น 
คอนกัริีต์ ช�วยเพิ่ิ�มคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริเชื�อมผู้ส่�น          
ส่�วนผู้ส่มด�วยกั�ริใช�ตั์วเชื�อมที�น�อยและให�อัต์ริ�กั�ริไหล
ที�สู่ง ส่�ม�ริถืช�วยเต์ิมเต์็มช�องว��งได�ดีและมีผู้ลต์�อ 
กัำ�ลังอัดของคอนกัริีต์โดยต์ริง

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ในปีู 2562 บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ต์ริ�ลูกัโลกั จำำ�กััด ได�ดำ�เนินกั�ริ 
ขย�ยธ่ริกัิจำและออกัส่องผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม� คือ แคลเซีียม  
ค�ร์ิบอเนต์และอินทรีิพิ่�วเวอร์ิฟิุวล์ แต์�ยังคงปูริะกัอบธ่ริกิัจำ
ข�ยปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์ข�วเปู็นหลักั 

นโยบ�ยกั�ริต์ล�ดของผู้ลิต์ภััณฑ์์และบริิกั�ริที�ส่ำ�คัญ คือ       
กั�ริมีผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�มีค่ณภั�พิ่สู่งในริ�ค�ที�แข�งขันกัับต์ล�ดได� 
กัล่�มลูกัค��เปู้�หม�ยส่�วนใหญ�เปู็นลูกัค��ริะดับกัล�งและ 
ริะดับสู่ง โดยมีช�องท�งจำัดจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ผู้��นผูู้�ค��ส่�ง 
และผูู้ �ค��ปูลีกั บริิษััทฯ เน�นกั�ริแข�งขันในต์ล�ดส่ินค��                 
ค่ณภั�พิ่สู่งซึี�งมีคู�แข�งจำำ�นวนไม�ม�กัริ�ยจำ�กัภั�ยในปูริะเทศ 
ส่ภั�พิ่กั�ริแข�งขันภั�ยในอ่ต์ส่�หกัริริมในปูีที�ผู้��นม�ได�ทวี   
คว�มริ่นแริงพิ่อส่มควริจำ�กัภั�วะต์ล�ดที�ส่�งผู้ลกัริะทบต์�อ 
กัลไกัด��นริ�ค� อย��งไริกั็ต์�ม ปูัจำจำัยแห�งคว�มส่ำ�เริ็จำของ 
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ต์ริ�ลูกัโลกั จำำ�กััด คือ ค่ณภั�พิ่และคว�ม
ค่�มค��ของผู้ลิต์ภััณฑ์์ ซึี�งเป็ูนส่�วนส่ำ�คัญที�ทำ�ให�บริิษััทฯ ยังคง
ศักัยภั�พิ่ในกั�ริแข�งขันท��มกัล�งกั�ริแข�งขันนี�

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

บริิษััทฯ มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์โดยเฉลี�ย 844,000 
ต์ันต์�อปูี หริือ 2,200 ต์ันต์�อวัน วัต์ถื่ดิบที�ใช� ในกั�ริผู้ลิต์ 
ทั�งหมดจัำดห�ภั�ยในปูริะเทศ ยกัเว�นปููนข�วเม็ดซึี�งนำ�เข��ม� 
จำ�กัต์��งปูริะเทศ ขั�นต์อนกั�ริผู้ลิต์ของบริิษััทฯ ดำ�เนินกั�ริ 
ภั�ยใต์�ริะบบคว�มปูลอดภััยและอ�ชีวอน�มัย กั�ริจำัดกั�ริ 
สิ่�งแวดล�อม กั�ริจัำดกั�ริค่ณภั�พิ่และกั�ริจัำดกั�ริด��นพิ่ลังง�น 
ภั�ยใต์�ม�ต์ริฐ�น ISO9001 และ ISO50001

 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

บริิษััทฯ มีเปู้�หม�ยในกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำที�มีคว�มรัิบผิู้ดชอบ
ต์�อส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อม และได�ปูฏิิบัต์ิต์�มกัฎหม�ย
และข�อบังคับด��นส่ิ�งแวดล�อมเกัี�ยวกัับกั�ริควบค่ม 
มลพิ่ิษัท�งนำ�� ดิน อ�กั�ศ และเส่ียงอย��งเคริ�งคริัด 
นอกัจำ�กันี�บริิษััทฯ ได�ริับใบอน่ญ�ต์ปูริะกัอบโริงง�น 
ปูริะเภัทที� 106 ปูริะกัอบกิัจำกั�ริเกีั�ยวกัับกั�รินำ�ผู้ลิต์ภััณฑ์์
อ่ต์ส่�หกัริริมที�ไม�ใช�แล�วหริือของเส่ียจำ�กัโริงง�นม� 
ผู้ลิต์เป็ูนวัต์ถ่ืดิบ หรืิอผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม�โดยผู้��นกัริริมวิธี
กั�ริผู้ลิต์ท�งอ่ต์ส่�หกัริริม (เถื��กั�นเต์�หรืิอเถื��หนักัจำ�กั 
กั�ริเผู้�ถื��นหิน) และในปูี 2562 บริิษััทฯ ได�ริับริ�งวัล 
ริะดับปูริะเทศ อ�ทิ ริ�งวัลเกัณฑ์์ม�ต์ริฐ�นโคริงกั�ริ       
ส่�งเส่ริิมให�ผูู้�ปูริะกัอบกั�ริเหมืองแริ�และอ่ต์ส่�หกัริริม     
พิ่ื�นฐ�นนำ�เกัณฑ์์ม�ต์ริฐ�นคว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคม 
(CSR-DPIM)

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -



33บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

บัริษััท	สยามซีิติี�	พีาวเวอร์	จำากิัด้

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

บริิษััท ส่ย�มซีิต์ี� พิ่�วเวอริ์ จำำ�กััด เปู็นบริิษััทในกัล่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง กั�อต์ั�งเมื�อปูี 2554 ดำ�เนินธ่ริกัิจำผู้ลิต์ 
ไฟุฟุ้�จำ�กัลมริ�อนทิ�งของกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ โดย 
นำ�ลมริ�อนที�เหลือจำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ปููนเม็ดของ บริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ม�ผู้ลิต์ไฟุฟุ้� ไฟุฟุ้�
ที�ผู้ลิต์ได�จำะนำ�ม�ใช�ในกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ ซีึ�งช�วย  
ในกั�ริลดต์�นท่นค��พิ่ลังง�นของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง บริิษััทฯ ได�รัิบกั�ริอน่มัติ์จำ�กัส่ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ
ส่�งเส่ริิมกั�ริลงท่น (BOI) เพิ่ื�อขย�ยกั�ริยกัเว�นภั�ษัีเงินได� 
นิต์ิบ่คคลของ K3WHR ริ�อยละ 100 จำ�กัส่�มปูีเปู็นห��ปูี 
นอกัจำ�กันี� กั�ริอน่มัติ์ยังได�รัิบกั�ริยกัเว�นภั�ษีัเงินได�นิติ์บ่คคล
เพิ่ิ�มอีกัริ�อยละ 50 เปู็นเวล�ห��ปูีต์�มใบริับริองกั�ริส่�งเส่ริิม
กั�ริข�ยหม�ยเลข 59-1306-1-00-1-0

บริิษััทฯ ยังมีแผู้นเพิ่ิ�มกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ ริวมถืึงกั�ริผู้ลิต์ไฟุฟุ้�
จำ�กัพิ่ลังง�นทดแทนอื�นเพิ่ิ�มเต์ิม เช�น ไฟุฟุ้�จำ�กัพิ่ลังง�น 
แส่งอ�ทิต์ย์ โริงไฟุฟุ้�ขยะ เปู็นต์�น

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ในปัูจำจ่ำบัน บริิษััท ส่ย�มซิีตี์� พิ่�วเวอร์ิ จำำ�กััด ดำ�เนินกั�ริผู้ลิต์ 
ไฟุฟุ้�จำ�กัลมริ�อน ภั�ยในเต์�เผู้�ของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ยังไม�มีบริิกั�ริส่ำ�หริับภั�ยนอกั 
แต์�มองโอกั�ส่ในกั�ริทำ�ธ่ริกัิจำต์�อไปูในภั�ยภั�คหน��

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

 3.1	 การผู้ลัิต

บริิษััท ส่ย�มซีิต์ี� พิ่�วเวอริ์ จำำ�กััด มีโริงง�นผู้ลิต์ไฟุฟุ้� 
ส่องโริงง�น แบ�งเป็ูนส่�ยกั�ริผู้ลิต์ส่�มส่�ยกั�ริผู้ลิต์ คือ 
ส่�ยผู้ลิต์จำ�กัเต์�เผู้�หม�ยเลข 5 เต์�เผู้�หม�ยเลข 6 
โดยมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้�สู่งส่่ด 18 เมกัะวัต์ต์์ 
ต์�อส่�ยกั�ริผู้ลิต์ และส่�ยกั�ริผู้ลิต์จำ�กั เต์�เผู้�หม�ยเลข 
3 มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้�สู่งส่่ด 12 เมกัะวัต์ต์์         
ซีึ�งส่�ม�ริถืช�วยลดต์�นท่นค��พิ่ลังง�นของกัล่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 

 3.2	 วัตถุุด้ิบ

วัต์ถื่ดิบส่ำ�คัญที�ใช� ในกั�ริผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้� ได�แกั�         
ลมริ�อนที�เหลือจำ�กัห�องลดอ่ณหภูัมิปููนเม็ดของเต์�เผู้� 
และลมริ�อนที�เหลือจำ�กัหออ่�นวัต์ถื่ดิบในกัริะบวนกั�ริ 
ผู้ลิต์ปููนเม็ดจำ�กัเต์�เผู้�หม�ยเลข 3 5 และ 6 ของ 
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ริวมถืึง 
นำ��ดิบ

	 3.3	 งานบริการแลัะผู้้้ให้บริการ

ด��นง�นบริิกั�ริที�จำำ�เปู็นต์�องมีภั�ยในโริงง�น อ�ทิ 
ง�นซี�อมบำ�ริ่งเคริื�องจำักัริ ง�นริักัษั�คว�มปูลอดภััย 
และง�นบริิกั�ริอื�น ส่�วนใหญ�มีกั�ริจัำดจำ��งเป็ูนผูู้�ให�บริิกั�ริ
ภั�ยในปูริะเทศทั�งส่ิ �น โดยม่ �งเน�นให�คว�มส่ำ�คัญ              
ในด��นค่ณภั�พิ่และคว�มปูลอดภััยอย��งเคริ�งคริัด  
ต์�อเนื�อง จำนได�ริับริ�งวัลปูริะกั�ศเกัียริต์ิค่ณกัิจำกัริริม 
กั�ริริณริงค์ลดส่ถืิต์ิอ่บัต์ิเหต์่จำ�กักั�ริทำ�ง�นให�เปู็น           
ศูนย์ริะดับต์�นเปู็นปูีที�ส่�มจำ�กักัริะทริวงแริงง�น และ   
ริ�งวัลม�ต์ริฐ�นคว�มริับผู้ิดชอบของผูู้�ปูริะกัอบกั�ริ         
อ่ต์ส่�หกัริริมต์�อส่ังคมจำ�กักัริมโริงง�นอ่ต์ส่�หกัริริม

	 3.4	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

เนื�องด�วยกัิจำกั�ริของบริิษััท ส่ย�มซีิตี์� พิ่�วเวอริ์ จำำ�กััด 
ได�มีกั�รินำ�ลมริ�อนส่องส่�วนจำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ 
ปููนซีีเมนต์์ส่�วนแริกั คือ ลมริ�อนที�เหลือทิ�งจำ�กัห�องลด
อ่ณหภูัมิปููนเม็ดของเต์�เผู้� และส่�วนที�ส่องได�มีกั�รินำ�
ลมริ�อนที�เหลือจำ�กัหออ่�นวัต์ถื่ดิบในกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์
ปููนเม็ดจำ�กัส่�ยกั�ริผู้ลิต์ของเต์�เผู้�หม�ยเลข 3 5   
และ 6 ของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) 
เข��ม�ทำ�กั�ริแลกัเปูลี�ยนคว�มริ�อนจำ�กัลมริ�อนเหลือทิ�ง 
(ให�แกั�) นำ�� เพิ่ื�อให�ได�ไอนำ��ไปูขับเคลื�อนกัังหันไอนำ�� 
ทำ�ให�ได�กัริะแส่ไฟุฟุ้� ซึี�งกั�อนหน��นี�ลมริ�อนทั�งส่องส่�วนนี� 
ได�มีกั�ริปูล�อยทิ�งสู่�บริริย�กั�ศ

ดังนั�น กั�ริผู้ลิต์ไฟุฟุ้�จำ�กัธ่ริกัิจำนี� ช�วยลดผู้ลกัริะทบ 
ต์�อส่ิ�งแวดล�อมได�โดยต์ริง เช�น ลดปูริิม�ณฝ่่นที�ปูะปูน
ในลมริ�อนที�เหลือทิ�ง ลดอ่ณหภัูมิของลมริ�อนกั�อน 
ปูล�อยสู่�บริริย�กั�ศ และยังช�วยลดกั�ริเกิัดก๊ั�ซีค�ร์ิบอน 
ไดออกัไซีด์ ซีึ�งเปู็นกั๊�ซีเริือนกัริะจำกัที�มีผู้ลต์�อภั�วะ 
โลกัริ�อน ซีึ�งโคริงกั�รินี�ได�ริับส่ิทธิปูริะโยชน์ในกั�ริ          
ยกัเว�นภั�ษัีนำ�เข��เคริื�องจำักัริอีกัด�วย

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	นครหล้วงคอนกิรีติ	จำากิัด้

บริิษััท นคริหลวงคอนกัริีต์ จำำ�กััด ผูู้�ผู้ลิต์วัส่ด่กั�อส่ริ��งชั�นนำ� 
ในปูริะเทศไทย ปูริะกัอบด�วยส่องหน�วยธ่ริกิัจำ คือ อินทรีิคอนกัรีิต์ 
และอินทรีิอะกัรีิเกัต์ บริิษััทฯ ผู้ลิต์และส่�งมอบสิ่นค��เพืิ่�อต์อบส่นอง
คว�มต์�องกั�ริของลูกัค��ท่กัริะดับ ตั์�งแต์�สิ่นค��ค่ณภั�พิ่ม�ต์ริฐ�น 
พิ่ริีเมียม จำนถืึงส่ินค��ที�ต์�องกั�ริปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่งจำ�กัเคริือข��ย 
คริอบคล่มทั�วปูริะเทศ



34 รายงานประจำาปี 2562

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

กัลย่ทธ์และนโยบ�ยที�เป็ูนพืิ่�นฐ�นของบริิษััทฯ คือ กั�ริส่�งมอบ
ส่ินค��และบริิกั�ริที�เหนือคว�มค�ดหวังของลูกัค�� เพิ่ื�อ         
คว�มส่ำ�เริ็จำอย��งยั�งยืนของบริิษััทฯ 

เพิ่ื�อเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่ในกั�ริแข�งขันและต์อบส่นองคว�ม 
ต์�องกั�ริของต์ล�ด ในปูี 2562 บริิษััทฯ ได�เพิ่ิ�มหน�วยผู้ลิต์ 
คอนกัรีิต์แบบเคลื�อนที� (Mobile Plant) ซึี�งมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ 
เทียบเท��หน�วยผู้ลิต์ปูกัต์ิ โดยใช�เวล�ในกั�ริต์ิดต์ั �งใน 
หน�วยง�นเพิ่ียงส่องวัน โดยในปูีนี� หน�วยผู้ลิต์แบบเคลื�อนที�
นี�ได�ถืูกัต์ิดต์ั�งในภั�คต์ะวันออกัเพิ่ื�อเพิ่ิ�มกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์และ 
เคริือข��ยให�กัล่�มลูกัค��หลักัในกัล่�มง�นอ่ต์ส่�หกัริริม

บริิษััทฯ ได�ขย�ยง�นในกัล่�มส่ินค��และบริิกั�ริมูลค��เพิ่ิ�มกัับ
กัล่�มลูกัค�� โดยธ่ริกัิจำส่ินค��และบริิกั�ริในกัล่�มง�นพิ่ื�น               
อ่ต์ส่�หกัริริมมีกั�ริเต์ิบโต์อย��งต์�อเนื�อง และส่ริ��งคว�ม            
พึิ่งพิ่อใจำให�กัับกัล่�มลูกัค��หล�กัหล�ยที�ต์�องกั�ริง�นค่ณภั�พิ่สู่ง

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ มีคว�มส่�ม�ริถืในกั�รินำ�เส่นอ ห�แนวท�ง 
ริ�วมกัับลูกัค��ในกั�ริแกั�ปูัญห�ด��นเทคนิคขั�นสู่ง ซีึ�งส่ริ��ง         
คว�มแต์กัต์��งและเปู็นจำ่ดแข็งที�ส่ำ�คัญของบริิษััทฯ

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

กั�ริลงท่นอย��งต์�อเนื�องจำ�กัภั�คริัฐในโคริงส่ริ��งพิ่ื�นฐ�น        
ขน�ดใหญ�และโคริงกั�ริอส่ังห�ริิมทริัพิ่ย์แบบผู้ส่มผู้ส่�น 
(Mixed-use Real Estate) โดยเขต์กัร่ิงเทพิ่ฯ และปูริิมณฑ์ล 
เป็ูนตั์วผู้ลักัดันหลักัที�ทำ�ให�ต์ล�ดคอนกัรีิต์เติ์บโต์ในปีู 2562 
ส่ำ�หริับโคริงกั�ริคอนโดมิเนียมอ�ค�ริสู่ง และที�อยู�อ�ศัย 
ยังคงชะลอต์ัว ในส่�วนต์ล�ดคอนกัริีต์ริ�ยย�อยมีแนวโน�ม       
กั�ริเต์ิบโต์ที�ดีและบริิษััทฯ ให�คว�มส่ำ�คัญ เนื�องจำ�กัเปู็น 
กัล่�มที�ให�ผู้ลกัำ�ไริดี 

ค�ดกั�ริณ์กั�ริแข�งขันค�อนข��งร่ินแริงในปีู 2563 จำ�กัแนวโน�ม
กั�ริชะลอตั์วของส่ภั�วะเศริษัฐกิัจำทั�งในปูริะเทศและต์��งปูริะเทศ 
กั�ริลงท่นของภั�คธ่ริกัิจำเอกัชนยังไม�มีปูัจำจำัยบวกั และริอ 
คว�มชัดเจำนในคว�มคืบหน��ของโคริงกั�ริเขต์พัิ่ฒน�พิิ่เศษั
ภั�คต์ะวันออกั (EEC)

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

บริิษััทฯ ขย�ยและพิ่ัฒน�ธ่ริกัิจำอย��งต์�อเนื�องผู้��นเคริือข��ย
หน�วยผู้ลิต์อินทรีิคอนกัรีิต์และแฟุรินไชส์่ บริิษััทฯ มีผู้ลิต์ภััณฑ์์
คอนกัรีิต์ที�หล�กัหล�ยควบคู�ไปูกัับผู้ลติ์ภััณฑ์์หนิ-ทริ�ยที�มี
ค่ณภั�พิ่สู่งที�พิ่ริ�อมส่นับส่น่นคว�มต์�องกั�ริของลูกัค��ใน  
กัริ่งเทพิ่ฯ และปูริิมณฑ์ล

 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

บริิษััทฯ มีนโยบ�ยที�จำะดำ�เนินธ่ริกิัจำโดยไม�ส่�งผู้ลกัริะทบ 
ต์�อส่ิ�งแวดล�อม โดยเน�นยำ��หลักักั�ริในกั�ริทำ�ง�นให� 
ส่อดคล�องกัับกัฎริะเบียบ ข�อบังคับ และกัฎหม�ยต์��ง ๆ  
อย��งเคริ�งคริัด

บริิษััทฯ ต์ริะหนักัถืึงคว�มส่ำ�คัญด��นคว�มปูลอดภััย 
และส่วัส่ดิภั�พิ่ของพิ่นักัง�น จำึงได�เน�นยำ��ถืึงคว�ม 
ปูลอดภััยในกั�ริทำ�ง�น ทั �งนี �ริวมถืึงพิ่นักัง�นของ 
บริิษััทฯ ผูู้�ริับเหม� ผูู้�เข��เยี�ยมชมกัิจำกั�ริหน�วยผู้ลิต์ 
ลูกัค�� และช่มชนโดยริอบหน�วยผู้ลิต์ต์ลอดม�

โดยในปีู 2562 อินทรีิอะกัรีิเกัต์ได�รัิบส่องริ�งวัล ได�แกั� 
ริ�งวัลส่ถื�นปูริะกัอบกิัจำกั�ริเครืิอข��ยที�มีกั�ริดำ�เนินง�น
ด��นคว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมอย��งต์�อเนื �อง จำ�กั 
กัริะทริวงอ่ต์ส่�หกัริริม และเกัียริต์ิบัต์ริส่ถื�นปูริะกัอบ
กัิจำกั�ริที�ดำ�เนินกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด��นคว�มปูลอดภััย 
อ�ชีวอน�มัยและส่ภั�พิ่แวดล�อมในกั�ริทำ�ง�นใน 
ส่ถื�นปูริะกัอบกิัจำกั�ริ ริะดับทอง จำ�กักัริะทริวงแริงง�น

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	คอนวูด้	จำากิัด้	
แล้ะ	พีีที	คอนวูด้	อินโด้นีเซีีย

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

คอนวูดผูู้�ผู้ลติ์และจำัดจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งทดแทนไม� 
ภั�ยใต์�ต์ริ�ส่ินค�� “คอนว้ด้” ซีึ �งผู้ลิต์จำ�กัปููนซีีเมนต์์                   
ปูอร์ิต์แลนด์ค่ณภั�พิ่สู่งและเยี�อเซีลลูโลส่ที�ได�รัิบกั�ริคัดส่ริริ 
ม�เปู็นอย��งดี เหม�ะส่ำ�หริับง�นต์กัแต์�งทั�งภั�ยในและ       
ภั�ยนอกัอ�ค�ริ โดยมีผู้ลิต์ภััณฑ์์ส่ำ�หริับง�นพิ่ื�น ง�นผู้นัง 
ง�นเชิงช�ยและฝ้�ริะแนง ริวมทั�งง�นต์กัแต์�งทั�วไปู นอกัจำ�กันี� 
ยังมีต์ริ�สิ่นค�� “คอนวูด คัลเลอร์ิ” ซึี�งเป็ูนผู้ลิต์ภััณฑ์์สี่ริองพืิ่�น 
ส่ีย�อมไม� และส่ีเคลือบใส่ส่ำ�หริับผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งทดแทน
ไม�คอนวูด และผู้ลิต์ภััณฑ์์ไฟุเบอริ์ซีีเมนต์์อื�น ๆ

ในปูี 2562 คอนวูดได�ม่�งเน�นในกั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์และ  
ช�องท�งกั�ริจัำดจำำ�หน��ยให�ส่อดคล�องกัับกัลย่ทธ์ขององค์กัริ 
เพิ่ื�อส่ริ��งปูริะส่บกั�ริณ์ที�ดีให�แกั�ลูกัค��และเพิ่ื�อต์อบส่นอง  
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ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

คว�มต์�องกั�ริกั�ริใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�หล�กัหล�ย และเปู็นกั�ริ 
เจำ�ะต์ล�ดกัล่�มเจำ��ของบ��น และลูกัค��ทั�วไปูในพิ่ื�นที�ต์��ง ๆ 
ทั�วปูริะเทศให�คริอบคล่มยิ�งขึ�น ต์ลอดปูีที�ผู้��นม� คอนวูด 
ได�นำ�เส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม� ได�แกั� ไม้พ่�นคอนว้ด้	 ท่-ลั็อค			
หน้า	 4	 นิ�ว	 รุ่นทร่อินวัน	 คัลัเลัอร์เลัเยอร์	 ส่ี่ในเน่�อ ซีึ�งให�          
คว�มส่วยง�มเส่มือนไม�จำริิงม�กัยิ�งขึ�น ด�วยกั�ริเพิิ่�มชั�นสี่ลงใน 
เนื�อไม� นอกัจำ�กันั�น คอนวูดยังได�นำ�เส่นอไม้ตกแต่งผู้นัง	
คอนว้ด้	 รุ่นเอสี่	 ซี่ร่สี่์	 (CONWOOD	Decorative	 Panel	
S-Series) ซีึ �งเปู็นผู้ลิต์ภััณฑ์์ที �ให�ล�ยเส่�นชัด ผู้ิวหน�� 
ส่มำ��เส่มอ โดดเด�นด�วยกั�ริเซี�ะริ�องที�ลกึัเพิ่ิ�มมิติ์ให�แกั�บ��น 
และอ�ค�ริต์��ง ๆ ได�เปู็นอย��งดี

ส่ำ�หรัิบช�องท�งกั�ริจำดัจำำ�หน��ย คอนวูดได�เติ์มเต็์มช�องท�ง
กั�ริข�ยด�วยกั�ริเข��สู่�แพิ่ลต์ฟุอริ์มออนไลน์ต์��ง ๆ โดยได� 
ทำ�กั�ริจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ผู้��นช�องท�งออนไลน์เพิิ่�มขึ�นจำ�กั
ช�องท�งปูกัต์ิ นอกัจำ�กันั�น คอนวูดยังได� ใช�ส่ื�อออนไลน์              
ในกั�ริส่ริ��งภั�พิ่ลักัษัณ์และส่นับส่น่นกั�ริข�ยทั�งออนไลน์ 
และออฟุไลน์ ผู้��นท�งเว็บไซีต์์ (www.conwood.co.th) 
ไลน์แอด (LINE@ : CONWOODThailand) เฟุซีบ่๊กั           
(Facebook : CONWOODThailand) และยูทูบ (YouTube 
: CONWOODThailand Channel) เพิ่ื�อให�เข��ถืึงกัล่�ม            
เปู้�หม�ยได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ทั�งในด��นกั�ริริับริู � ใน            
ต์ริ�ส่ินค��และกั�ริส่ริ��งภั�พิ่ลักัษัณ์ที�ดีให�แกั�องค์กัริ อีกัทั�ง
ยังเปู็นกั�ริเต์ริียมคว�มพิ่ริ�อมเข��สู่�ต์ล�ดกั�ริค��ผู้��นดิจำิทัล
ต์�อไปูในอน�คต์

คอนว้ด้	ด้่ไซีน์	 สี่เปซี ยังคงดำ�เนินง�นต์�อเนื�องในฐ�นะที�         
เปู็นศูนย์ริวมคว�มคิดส่ริ��งส่ริริค์และส่ริ��งแริงบันด�ลใจำ         
ในกั�ริออกัแบบและกั�ริปูริะย่กัต์์ ใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�ง 
ทดแทนไม�คอนวูดในริูปูแบบต์��ง ๆ โดยมีกัล่�มเปู้�หม�ย  
เปู็นกัล่�มเจำ��ของบ��น ส่ถื�ปูนิกั นักัศึกัษั� และผูู้�ส่นใจำทั�วไปู 
ในขณะที�ทีมบริิกั�ริเทคนิคยังคงทำ�ง�นอย��งต์�อเนื�องเพิ่ื�อ 

เข��ไปูพิ่ัฒน�กั�ริริับริู�และยกัริะดับคว�มส่�ม�ริถืและทักัษัะ
ของช��งและบ่คล�กัริต์��ง ๆ  ในช�องท�งกั�ริจำดัจำำ�หน��ยของ 
คอนวูด เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริใช�ง�นผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งทดแทนไม� 
คอนวูดที�ถืูกัต์�อง ส่�งผู้ลให�ได�ง�นต์ิดต์ั�งที�ส่วยง�ม และ            
มีคว�มทนท�นต์�อกั�ริใช�ง�นม�กัยิ�งขึ�น

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

	 2.1	 การตลัาด้แลัะการแขั้่งขั้ันในประเทศึไทย

ด�วยคว�มผู้ันผู้วนในอ่ต์ส่�หกัริริมกั�ริกั�อส่ริ��งและ          
กั�ริแข�งขันในส่ภั�วะต์ล�ดที �ริ ่นแริงในปูีที �ผู้��นม�           
คอนวูดจำึงดำ�เนินธ่ริกัิจำด�วยกั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�  
ต์อบโจำทย์กั�ริต์กัแต์�งที�หล�กัหล�ย ริวมทั�งได�ค�นห� 
ต์ล�ดใหม�และเริิ�มจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ผู้��นท�งริูปูแบบ
ออนไลน์ม�กัขึ�น โดยในปีู 2562 คอนวูดได�ว�งกัลย่ทธ์ 
หลักัไว�ส่�มด��นคือ 1) พัิ่ฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งทดแทน 
ไม� ให�มีคว�มหล�กัหล�ย ต์อบโจำทย์กั�ริต์กัแต์�ง 
ในปูัจำจำ่บัน 2) ดำ�เนินกั�ริขย�ยต์ล�ดเข��สู่�จำังหวัดที� 
กั�ริข�ยของบริิษััทฯ ยังไม�คริอบคล่ม ริวมทั�งให�คว�ม
ส่ำ�คัญยิ�งขึ�นกัับกั�ริเจำ�ะต์ล�ดในช�องท�งกั�ริข�ยส่มัย
ใหม� (Modern Trade) และเริิ�มเปูิดช�องท�งออนไลน์ 
ในริูปูแบบต์��ง ๆ 3) พิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม�ในกัล่�ม              
ส่ินค��ที �ใช�ริ�วมกัันกัับส่ินค��คอนวูด (Concentric            
Diversification) เพิ่ื�อให�กั��วไปูสู่�กั�ริเปู็นผูู้� ให�บริิกั�ริ 
คริบวงจำริ ซีึ�งกัลย่ทธ์เหล��นี�ได�ต์�อยอดและขย�ยฐ�น 
กั�ริริับริู� ในต์ริ�ส่ินค�� ไปูยังกัล่�มเจำ��ของบ��นม�กัขึ�น  
โดยได�ปูรัิบกัลย่ทธ์กั�ริสื่�อส่�ริผู้��นทั�งช�องท�งออนไลน์
และออฟุไลน์ โดยมีทีมคอนวูด เซีอริ์วิส่ ซีึ�งให�บริิกั�ริ 
ต์ิดต์ั�งคริบวงจำริ เปู็นทีมที�อำ�นวยคว�มส่ะดวกัและ 
นำ�เส่นอบริิกั�ริในรูิปูแบบใหม� ๆ  ให�แกั�เจำ��ของบ��น และ 
เจำ��ของโคริงกั�ริต์��ง ๆ  ในกั�ริติ์ดตั์�งผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนวูด 
อย��งคริบวงจำริ

	 2.2	 การตลัาด้แลัะการแขั้่งขั้ันในประเทศึอินโด้น่เซี่ย

ด�วยแริงบันด�ลใจำในกั�ริผู้ลิต์ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�อน่ริักัษั์ 
ธริริมช�ต์ิ ทดแทนไม� และเปู็นวัส่ด่ที�แข็งแกัริ�งส่ำ�หริับ
ง�นกั�อส่ริ��งโคริงกั�ริต์��ง ๆ  ภั�ยใต์�แบรินด์ “CONWOOD” 
ทำ�ให�คอนวูดได�ริับคว�มไว�ว�งใจำให�เปู็นผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
ต์กัแต์�งส่ำ�หริับโคริงกั�ริต์��ง ๆ จำ�กับริิษััทพิ่ัฒน� 
อส่ังห�ริิมทริัพิ่ย์ชั�นนำ� บริิษััทผูู้�ออกัแบบ เคริือข��ย 
โริงแริม และริ��นอ�ห�ริริะดับน�น�ช�ต์ิ ด�วยช�องท�ง 
กั�ริจำัดจำำ�หน��ยกัว�� 1,000 ต์ัวแทนจำำ�หน��ย และ 
อีกักัว�� 10 ริ��นค��ส่มัยใหม� นอกัจำ�กันั�น คอนวูดยังได�
เปูิดช�องท�งกั�ริค��ออนไลน์ เพิ่ื�ออำ�นวยคว�มส่ะดวกั 
ให�ลูกัค��ส่�ม�ริถืเข��ถืึงผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนวูดได�ง��ยขึ�น 
อีกัด�วย
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คอนวูดได�พิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์อย��งต์�อเนื�องเพิ่ื�อให�เกัิด 
คว�มแต์กัต์��งริะหว��งคู�แข�งและสิ่นค��ทดแทนอื�น ๆ   โดย 
ในปีูนี�ได�นำ�เส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งผู้นังหล�กัหล�ยร่ิ�น    
และยังคงม่�งเน�นในด��นกั�ริพิ่ัฒน�เพิ่ื�อต์อบโจำทย์        
กั�ริส่ริ��งบ��นซีึ�งปูัจำจำ่บันได�นำ�เส่นอเข��สู่�ต์ล�ดในแถืบ
ต์ะวันออกัของปูริะเทศ เพืิ่�อช�วยบริริเท�ปัูญห�ที�เกิัดขึ�น 
จำ�กัภััยพิิ่บัติ์ต์��ง ๆ นอกัจำ�กันั�น คอนวูดยังได�จัำดส่�งทีม
เทคนิคเข��ไปู ฝึกัอบริมให�แกั�ผูู้�รัิบเหม�และช��งผูู้�ติ์ดตั์�ง 
เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนวูดอย��งถืูกัต์�องและ 
หล�กัหล�ยม�กัยิ�งขึ�น

เพิ่ื�อเปู็นกั�ริส่ริ��งโอกั�ส่ท�งธ่ริกัิจำและคว�มแข็งแริง  
ให�แกั�ต์ริ�ส่ินค��คอนวูดในปูริะเทศอินโดนีเซีียจำึงให�   
คว�มส่ำ�คัญและจำัดลำ�ดับคว�มส่ำ�คัญของกั�ริบริิห�ริ 
จำัดกั�ริท่นหม่นเวียน ได�แกั� กั�ริบริิห�ริริะดับส่ินค�� 
คงคลัง กั�ริลดจำำ�นวนวันที�ใช�เก็ับหนี�จำ�กัลูกัหนี�กั�ริค�� 
และกั�ริเจำริจำ�เรืิ�องเงื�อนไขกั�ริชำ�ริะเงินกัับกัล่�มผูู้�จัำดห� 
ส่ินค��และวัต์ถื่ดิบ

คอนวูดยังให�คว�มส่ำ�คัญต์�อกั�ริพิ่ัฒน�ทริัพิ่ย�กัริ 
มน่ษัย์ โดยกั�ริจำัดกั�ริฝึกัอบริมเพิ่ื�อเพิ่ิ�มทักัษัะในด��น
ต์��ง ๆ ได�แกั� ทักัษัะด��นดิจำิทัล ทักัษัะกั�ริข�ย ทักัษัะ 
ท�งด��นกั�ริจำัดกั�ริกัับวัต์ถื่ดิบเหลือใช� ซีึ�งท�งฝ่�ย         
ทรัิพิ่ย�กัริบ่คคลได�ว�งกัลย่ทธ์เพืิ่�อส่ริ��งคว�มแข็งแกัริ�ง 
ให�ธ่ริกิัจำ ในปีูที�ผู้��นม� คอนวูดได�ปูรัิบให�ฝ่�ยข�ยม่�งเน�น 
ที�เปู้�หม�ยม�กัยิ�งขึ�น เพืิ่�อทำ�ให�ธ่ริกิัจำมีคว�มแข็งแกัริ�ง 
เพิิ่�มพืิ่�นที�บริิกั�ริลูกัค��ให�คริอบคล่ม ปูรัิบปูร่ิงส่�วนแบ�ง 
ต์ล�ด และขับเคลื�อนปูริะส่ิทธิภั�พิ่และกั�ริเต์ิบโต์              
ฝ่�ยทริัพิ่ย�กัริบ่คคลทำ�กั�ริส่ริ��งส่ภั�พิ่แวดล�อมให� 
บ่คล�กัริส่�ม�ริถืบริริล่เปู้�หม�ย และส่ริ��งผู้ลปูริะกัอบกั�ริ
ให�แกั�องค์กัริได�อย��งยั�งยืน 

เพิ่ื�อดำ�เนินกั�ริต์�มวิส่ัยทัศน์ คอนวูดได�เปูลี�ยนผู้��น 
เข��สู่�ริะบบดิจิำทัลในบ�งส่�วน ซึี�งกั�ริปูรัิบเปูลี�ยนนี�ไม�ได� 
ส่�งผู้ลเพิ่ียงแค�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ กัริะบวนกั�ริและบริิกั�ริ 
เท��นั�น แต์�ยังส่�งผู้ลกัริะทบไปูถืึงวิธีกั�ริทำ�ง�น ซีึ�ง 
เปู้�หม�ยของฝ่�ยทริัพิ่ย�กัริบ่คคล คือ กั�ริพิ่ัฒน�วิธี 
ในกั�ริส่ริ��งคว�มเปู็นผูู้�นำ�และส่�ยอ�ชีพิ่ที�ยืดหย่�น         
และทำ�กั�ริกัำ�หนดคว�มต์�องกั�ริของพิ่นักัง�นในท่กั 
ขั�นต์อนของกั�ริเปู็นพิ่นักัง�น และในปูี 2562 คอนวูด 
ได�รัิบริ�งวัล HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK 
FOR IN ASIA จำ�กั HR Asia Award Indonesia

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

 3.1	 กระบวนการจััด้หาแลัะการผู้ลัิตในประเทศึไทย

โริงง�นคอนวูดในปูริะเทศไทย ต์ั�งอยู�ที�จำังหวัดส่ริะบ่ริี 
ริองรัิบได�ถึืงส่�มส่�ยกั�ริผู้ลิต์ ริวมกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ทั�งสิ่�น 
135,000 ต์ันต์�อปูี กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ไม�คอนวูดอยู�  

ภั�ยใต์�นโยบ�ยอน่รัิกัษ์ัสิ่�งแวดล�อม โดยบริิษััทฯ ได�รัิบ
กั�ริริับริองม�ต์ริฐ�นส่�กัลด��นคว�มเปู็นมิต์ริต์�อ 
ส่ิ �งแวดล�อม ISO14001:2015 กั�ริริับริองริะบบ 
ม�ต์ริฐ�นค่ณภั�พิ่ ISO9001:2015 กั�ริริับริองริะบบ
ม�ต์ริฐ�นกั�ริจัำดกั�ริอ�ชีวอน�มัย และคว�มปูลอดภััย 
OHSAS18001:2007 และผู้��นกั�ริรัิบริองวัส่ด่กั�อส่ริ��งที� 
เปู็นมิต์ริต์�อส่ิ�งแวดล�อมจำ�กัปูริะเทศส่ิงคโปูริ์ (Green 
Label Singapore)

	 3.2	 กระบวนการจัดั้หาแลัะการผู้ลิัตในประเทศึอนิโด้นเ่ซี่ย

พิ่ีที คอนวูด อินโดนีเซีีย กั�อต์ั�งเมื�อปูี 2554 และเริิ�ม 
ดำ�เนินธ่ริกิัจำในปีู 2555 โดยกั�รินำ�เข��และจัำดจำำ�หน��ย
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ต์กัแต์�งทดแทนไม�ภั�ยใต์�ต์ริ�ส่ ินค ��            
“CONWOOD” ในปูริะเทศอินโดนีเซีีย หลังจำ�กันั�น          
ได�เริิ �มกั�อส่ริ��งโริงง�นบนพิ่ื�นที�ขน�ดแปูดเฮกัต์�ริ์ 
ในนิคมอ่ต์ส่�หกัริริมจำ�บ�เบกั�� (Jababeka Industrial 
Estate) และได�ดำ�เนินกั�ริผู้ลิต์ในปูี 2557 ด�วยหนึ�ง 
ส่�ยกั�ริผู้ลิต์ โดยมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ที� 36,000 ต์ันต์�อปูี 
ทั�งนี�โริงง�นได�ริับกั�ริออกัแบบให�ส่�ม�ริถืเพิ่ิ�มส่�ย             
กั�ริผู้ลิต์เป็ูนห��ส่�ยกั�ริผู้ลิต์เพืิ่�อริองรัิบอ่ปูส่งค์ภั�ยใน 
ปูริะเทศและกั�ริส่�งออกัสู่�ต์ล�ดต์��งปูริะเทศ ในอน�คต์

กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ของคอนวูดได�ริับกั�ริควบค่มอย��ง 
เข�มงวดด�วยนโยบ�ยกั�ริปูกัปู้องส่ิ�งแวดล�อมต์��ง ๆ 
อันได�แกั� ได�ริับกั�ริริับริองม�ต์ริฐ�นส่�กัลด��นคว�ม 
เป็ูนมิต์ริต์�อสิ่�งแวดล�อม ISO14001:2015 กั�ริรัิบริอง 
ริะบบม�ต์ริฐ�นค่ณภั�พิ่ ISO9001:2008 และกั�ริ          
ริับริองริะบบม�ต์ริฐ�นกั�ริจำัดกั�ริอ�ชีวอน�มัยและ 
คว�มปูลอดภััย OHSAS18001:2007 นอกัจำ�กันั�น         
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์คอนวูดยังผู้��นกั�ริรัิบริองวัส่ด่กั�อส่ริ��ง 
ที � เปู ็นมิต์ริต์�อส่ิ �งแวดล�อมจำ�กัปูริะเทศส่ิงคโปูริ์              
(Singapore Green Label) และผู้ลิต์ภััณฑ์์ส่ีเขียวจำ�กั 
Green Listing Indonesia 

กั�ริจำัดห�ได�ส่นับส่น่นกั�ริกั�อส่ริ��ง กั�ริดำ�เนินกั�ริ 
ว��จำ��ง กั�ริจำัดห� กั�ริปูริะเมินผู้ล และกัริะบวนกั�ริ 
ปูริะมูลผูู้�รัิบเหม�ด��นต์��ง ๆ  ส่ำ�หรัิบขั�นต์อนกั�ริกั�อส่ริ��ง 
กั�ริจำัดห�วัต์ถื่ดิบ อะไหล� และวัต์ถื่ดิบอื �น ๆ ใน 
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ ริวมไปูถืึงกั�ริปูริะเมินผูู้ �จำ ัดห� 
กั�ริจำัดห�ยังช�วยส่นับส่น่นบริิษััทฯ ในกั�ริห�ท�งเลือกั
ส่ำ�ริองส่ำ�หริับผูู้�จำัดห� และวัต์ถื่ดิบต์��ง ๆ เพิ่ื�อเพิ่ิ�ม 
ปูริะส่ิทธิภั�พิ่ในกั�ริบริิห�ริต์�นท่น

	 3.3	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

ด�วยคว�มต์ริะหนักัถึืงคว�มส่มด่ลของริะบบนิเวศวิทย� 
และผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อม คอนวูดจำึงได�ดำ�เนิน           
ธ่ริกัิจำด�วยกั�ริยึดมั�นในกั�ริเปู็นผูู้�ผู้ลิต์ส่ินค��ส่ะอ�ด 
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ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

หริือ Green Product ม�โดยต์ลอด โดยกั�รินำ� 
คว�มริ�อน นำ�� และเศษัต์ัด กัลับเข��สู่�กัริะบวนกั�ริ 
กั�ริผู้ลิต์ ปูริะกัอบกัับกั�ริใช�เทคโนโลยีชั �นนำ�จำ�กั            
ปูริะเทศส่วิต์เซีอร์ิแลนด์ที�ใช�วัต์ถ่ืดิบที�ส่�งผู้ลกัริะทบต์�อ
สิ่�งแวดล�อมน�อยที�ส่่ด ทำ�ให�ช่มชนริอบคอนวูดมีค่ณภั�พิ่ 
ชีวิต์ที�ดี เพิ่ื�อกั�ริเต์ิบโต์อย��งยั�งยืนริ�วมกัันในอน�คต์

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	อินทรี	ซีุปเปอร์บัล้๊อกิ	จำากิัด้

บริิษััท อินทรีิ ซ่ีปูเปูอร์ิบล๊อกั จำำ�กััด เป็ูนผูู้�ผู้ลิต์ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนกัรีิต์
มวลเบ�ภั�ยใต์�เคริื�องหม�ย “อินทริี ซี่ปูเปูอริ์บล๊อกั” โริงง�น 
อินทริี ซี่ปูเปูอริ์บล๊อกั มีส่�มโริงง�น โริงง�นหนึ�งและส่อง 
ต์ั�งอยู�ที�อำ�เภัอค��ยบ�งริะจำัน จำังหวัดส่ิงห์บ่ริีและโริงง�นส่�ม 
ต์ั�งอยู�ที�อำ�เภัอเมืองริ�ชบ่ริี จำังหวัดริ�ชบ่ริี ทั�งส่องโริงง�นนี�            
ส่�ม�ริถืผู้ลิต์ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนกัริีต์มวลเบ�แบบอบไอนำ ��                    
(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที�ผู้��นกั�ริรัิบริองริะบบ 
บริิห�ริค่ณภั�พิ่ต์�มม�ต์ริฐ�น ISO9001:2015 ทำ�ให�ผูู้ � ใช� 
เชื �อมั �นในค่ณภั�พิ่ของส่ินค�� อีกัทั �งคอนกัริีต์มวลเบ�เปู็น              
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�ค่ณปูริะโยชน์ที�เหม�ะส่มในกั�ริกั�อผู้นังอ�ค�ริได� 
ท่กัปูริะเภัท ทั�งอ�ค�ริแนวสู่ง-แนวริ�บและอ�ค�ริขน�ดใหญ�-เล็กั

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

อินทรีิ ซ่ีปูเปูอร์ิบล๊อกั ให�คว�มส่ำ�คัญกัับกั�ริพัิ่ฒน�ค่ณภั�พิ่ 
สิ่นค��ให�ดีขึ�นอย��งต์�อเนื�อง ทั�งนี�ได�ม่�งเน�นกั�ริพัิ่ฒน�สิ่นค�� 
ในกัล่�มสิ่นค��ที�มีมูลค��เพิิ่�ม เช�น แผู้�นผู้นังมวลเบ�เส่ริิมเหล็กั 
และเส่�เอ็น-ค�นทับหลังส่ำ�เริ็จำริูปู ริวมถืึงกั�ริให�บริิกั�ริ       
คำ�แนะนำ�ในกั�ริออกัแบบและต์ิดต์ั�งส่ินค��ริ�วมกัับทีมง�น 
ลูกัค�� เพิ่ื�อให�มั�นใจำว��ส่ินค��อินทริี ซี่ปูเปูอริ์บล๊อกั ส่�ม�ริถื  
ต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของลูกัค��ได�อย��งดีเยี�ยม ทั�งในเรืิ�อง 
ของรูิปูแบบคว�มส่วยง�ม คว�มส่ะดวกัริวดเร็ิวในกั�ริติ์ดตั์�ง 
ลดกั�ริใช�แริงง�นในกั�ริกั�อส่ริ��ง ริวมถืึงกั�ริออกัแบบ 
แผู้�นผู้นังต์�มขน�ดกั�ริใช�ง�นจำริิง เพิ่ื�อลดกั�ริเกัิดขยะและ
ฝ่่นมลพิ่ิษัในบริิเวณโคริงกั�ริกั�อส่ริ��ง เปู็นต์�น

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ภั�พิ่ริวมของต์ล�ดอสั่งห�ริิมทรัิพิ่ย์ และกั�ริกั�อส่ริ��งภั�ยใน 
ปูริะเทศเริิ�มมีสั่ญญ�ณกั�ริฟืุ�นตั์ว ซึี�งเป็ูนผู้ลม�จำ�กักั�ริลงท่น 
ของภั�คริัฐในโคริงกั�ริกั�อส่ริ��งส่�ธ�ริณูปูโภัคขน�ดใหญ�        
ส่�งผู้ลให�ริ�ค�อิฐมวลเบ�มีแนวโน�มที�ดีขึ�น ทั�งนี� บริิษััทฯ ยังคงมี
กั�ริจำัดกั�ริภั�ยในด��นกั�ริบริิห�ริต์�นท่นอย��งต์�อเนื �อง 
เพิ่ื�อให�ส่�ม�ริถืแข�งขันได� พิ่ริ�อมบริิห�ริกั�ริข�ยโดยเพิ่ิ�ม            
สั่ดส่�วนกั�ริข�ยในพืิ่�นที�ที�มีคว�มได�เปูรีิยบท�งด��นโลจิำส่ติ์กัส์่   
ริักัษั�ฐ�นลูกัค��โดยใช�ช�องท�งกั�ริข�ยจำ�กัพิ่ันธมิต์ริที�ดี 
จำ�กัปููนซีีเมนต์์ นอกัจำ�กันี�บริิษััทฯ ยังม่�งเน�นกั�ริเพิิ่�มสั่ดส่�วน 
กั�ริข�ยกัล่�มสิ่นค�� ที�มีมูลค��เพิิ่�มพิ่ริ�อมบริิกั�ริให�คำ�ปูรึิกัษั� 
ริวมถืึงบริิกั�ริต์ิดต์ั�ง เพิ่ื�อหลีกัเลี�ยงในเริื�องกั�ริแข�งขันท�ง 
ด��นริ�ค�และเพิ่ื�อต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของต์ล�ดที� 
ต์�องกั�ริคว�มส่ะดวกั ลดเวล�และเพิ่ิ�มผู้ลิต์ภั�พิ่ในกั�ริ 
กั�อส่ริ��ง ริวมถึืงกั�ริปูรัิบปูร่ิงผู้ลกัำ�ไริให�ดีขึ�น ซึี�งในปีูนี�สิ่นค�� 
มูลค��เพิิ่�มในกัล่�มง�นรัิฐบ�ล โคริงกั�ริขย�ยอ�ค�ริผูู้�โดยส่�ริ 
ส่น�มบินส่่วริริณภัูมิเฟุส่ส่อง ยังคงเลือกัใช�แผู้�นผู้นังเส่ริิม 
เหล็กัส่ำ�เริ็จำริูปูของอินทริีซี่ปูเปูอริ์บล๊อกัอย��งต์�อเนื�อง           
กัล่�มง�นอ�ค�ริสู่งและอ�ค�ริขน�ดกัล�งส่ำ�หริับโคริงกั�ริ 
ที�พัิ่กัอ�ศัยในเขต์เมือง ที�ให�คว�มไว�ว�งใจำในกั�ริเลือกัใช�ทั�ง 
ในส่�วนส่ินค��แผู้�นผู้นังมวลเบ�เส่ริิมเหล็กัพิ่ริ�อมบริิกั�ริ             
ติ์ดตั์�งเพืิ่�อต์อบโจำทย์ด��นกั�ริลดกั�ริใช�แริงง�นและลดมลพิิ่ษั
ฝ่่นและขยะในโคริงกั�ริ ริวมถืึงกัล่�มง�นอ�ค�ริเชิงพิ่�นิชย์ 
และอ�ค�ริส่�ธ�ริณะ เช�น โคริงกั�ริโริงพิ่ย�บ�ลผูู้�สู่งอ�ย่        
บ�งข่นเทียนในสั่งกััดกัร่ิงเทพิ่มห�นคริ โคริงกั�ริโริงพิ่ย�บ�ล 
บ�งโพิ่ โคริงกั�ริอ�ค�ริส่ำ�นักัง�นต์��ง ๆ เปู็นต์�น

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

การจััด้หาวตัถุุด้ิบ วัต์ถ่ืดิบหลักัที�ใช� ในกั�ริผู้ลิต์ได�แกั� ทริ�ย 
ซีีเมนต์์ ปููนข�ว และส่�ริกัริะจำ�ยฟุองอ�กั�ศ โดยวัต์ถื่ดิบ 
ที�ส่ำ�คัญเกัือบทั�งหมด ได�แกั� ทริ�ย ซีีเมนต์์ และปููนข�ว 
ส่�ม�ริถืจัำดห�ได�ในปูริะเทศ ส่�วนของส่�ริกัริะจำ�ยฟุองอ�กั�ศ
จำะต์�องนำ�เข��ม�จำ�กัปูริะเทศเยอริมนีและส่�ธ�ริณริัฐเช็กั

การผู้ลิัต โริงง�นอินทริี ซี่ปูเปูอริ์บล๊อกัส่�ม�ริถืผู้ลิต์       
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ คอนกัรีิต์มวลเบ�แบบอบไอนำ�� ที�ผู้��นกั�ริรัิบริอง 
ริะบบบริิห�ริค่ณภั�พิ่ต์�มม�ต์ริฐ�น ISO9001:2015               
ริวมกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ทั�งหมดจำ�กัส่�มโริงง�นริวมปีูละปูริะม�ณ 
7.2 ล��นต์�ริ�งเมต์ริ ในปูีนี�ท�งทีมฝ่�ยผู้ลิต์ได�ปูริับปูริ่ง          
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์แผู้�นผู้นังมวลเบ�เส่ริิมเหล็กัให�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่
สู่งยิ�งขึ�น

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

ในด��นผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อม บริิษััทฯ ได�มีกั�ริ             
จำัดกั�ริให�มีขั�นต์อนกั�รินำ�วัต์ถื่ดิบกัลับม�ใช� ใหม� ทั�ง            
กัริะบวนกั�ริใช�ซีำ��และกั�รินำ�กัลับม�ใช� ใหม� อีกัทั�ง     
มีกั�รินำ�วัต์ถ่ืดบิทดแทนม�ใช� ซึี�งมีส่ดัส่�วนไม�น�อยกัว�� 
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ริ�อยละ 40 ของวัต์ถื่ดิบที�ใช� ในกั�ริผู้ลิต์ทั�งหมด ทำ�ให� 
บริิษััทฯ เป็ูนผูู้�ผู้ลิต์ผู้ลิต์ภััณฑ์์คอนกัรีิต์มวลเบ�ริ�ยเดียว 
ในปูริะเทศไทยที�ได�ริับกั�ริริับริอง “ฉล�กัเขียว” จำ�กั 
มูลนิธิส่ถื�บันส่ิ �งแวดล�อมไทย ส่ำ�หริับผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
วัส่ด่กั�อผู้นัง ที�ผู้��นเกัณ์ต์�มข�อกัำ�หนด TGL-61-11

ในส่�วนของนำ��จำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์จำะผู้��นกั�ริบำ�บัด 
กั�อนปูล�อยออกัสู่�ส่�ธ�ริณะ และจำ�กักั�ริดำ�เนินกัิจำกั�ริ 
ที�ผู้��นม� บริิษััทฯ ได�ปูฏิิบัต์ิต์�มข�อกัฎหม�ยอย��ง 
เคริ�งครัิด อีกัทั�งยังจัำดกิัจำกัริริมกัับช่มชนริอบ ๆ  โริงง�น 
เพิ่ื�อให�ส่�ม�ริถือยู�ริ�วมกัับช่มชนได�อย��งยั�งยืน

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	อินทรี	อีโคไซีเคิล้	จำากิัด้

บริิษััท อินทริี อีโคไซีเคิล จำำ�กััด เปู็นบริิษััทในกัล่�มบริิษััท   
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ให�บริิกั�ริด��นกั�ริจำัดกั�ริของเส่ียและ          
กั�ริบริิกั�ริภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมอย��งยั�งยืน บริิษััทฯ ยังคงม่�งมั�น 
จำะเป็ูนผูู้�นำ�ในธ่ริกิัจำด��นสิ่�งแวดล�อมในปูริะเทศไทย โดยส่นับส่น่น 
และเปู็นพิ่ันธมิต์ริด��นคว�มยั�งยืน ส่�งมอบคว�มส่บ�ยใจำและ 
ปูกัปู้องชื�อเส่ยีงให�แกั�ลูกัค�� เพืิ่�อพัิ่ฒน�ขีดคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
ให�บริิกั�ริจำึงได�เข��ทำ�ส่ัญญ�ซีื�อข�ยทริัพิ่ย์และกัิจำกั�ริบ�งส่�วน 
ของธ่ริกัิจำทำ�คว�มส่ะอ�ดอ่ต์ส่�หกัริริมในปูี 2559 และ 2561 
ทำ�ให�ปัูจำจ่ำบันบริิษััทฯ ส่�ม�ริถืให�บริิกั�ริคริอบคล่มทั�งกั�ริบริิกั�ริ
จำัดกั�ริของเส่ียและกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมแบบ 
ใช�เคมี (Chemical Cleaning) และแบบใช�เคริื �องจำักัริ                 
(Mechanical Cleaning) ริองริับคว�มต์�องกั�ริของลูกัค��ใน 
หล�กัหล�ยอ่ต์ส่�หกัริริม เปู็นผูู้�นำ�ด��นกั�ริจำัดกั�ริของเส่ียและ
กั�ริบริิกั�ริภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมของปูริะเทศ

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

อินทริี อีโคไซีเคิล ให�บริิกั�ริจำัดกั�ริของเส่ีย โดยมีพิ่ื�นที�   
กั�ริให�บริิกั�ริคริอบคล่มทั �งปูริะเทศ และกั�ริบริิกั�ริ 
ภั�คอ่ต์ส่�หกัริริม โดยเฉพิ่�ะง�นในกัล่�มอ่ต์ส่�หกัริริม 
ส่ำ�ริวจำ ข่ดเจำ�ะนำ��มันและก๊ั�ซีธริริมช�ติ์ อ่ต์ส่�หกัริริมปิูโต์ริเคมี 
และโริงไฟุฟุ้�ทั�งในปูริะเทศและต์��งปูริะเทศ

อินทรีิ อีโคไซีเคิล มีโริงเต์รีิยมเชื�อเพิ่ลิงและวัต์ถ่ืดิบทดแทน 
ส่องโริงง�นต์ั�งอยู�ที�จำังหวัดส่ริะบ่ริีและจำังหวัดชลบ่ริี และ        
บริิกั�ริภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมในจำังหวัดริะยอง บริิษััทฯ ได�ริับ         
กั�ริรัิบริองริะบบบริิห�ริค่ณภั�พิ่ม�ต์ริฐ�น ISO9001:2015 
ริะบบกั�ริจำัดกั�ริส่ิ�งแวดล�อมม�ต์ริฐ�น ISO14001:2015 
และริะบบกั�ริจำัดกั�ริอ�ชีวอน�มัยและคว�มปูลอดภััย  
ม�ต์ริฐ�น OHSAS18001:2007

 บริิกั�ริของอินทริี อีโคไซีเคิล ปูริะกัอบด�วย

 1.	 บริการด้้านการจััด้การขั้องเสี่่ย: อินทริี อีโคไซีเคิล ให�
บริิกั�ริด��นกั�ริจำัดกั�ริกั�กัอ่ต์ส่�หกัริริม คริอบคล่ม 
ภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมหล�กัหล�ย ทั�งอ่ต์ส่�หกัริริมปิูโต์ริเคมี 
และเคมีภััณฑ์์ ย�นยนต์์ ไฟุฟุ้�และอิเล็กัทริอนิกัส่์ 
สิ่นค��อ่ปูโภัคบริิโภัค โดยมีริะบบกั�ริจัำดกั�ริกั�กัของเสี่ย 
ที �คริบวงจำริ เริิ �มต์ั �งแต์�กั�ริวิเคริ�ะห์กั�กัของเส่ีย                
เพิ่ื�อเลือกัวิธีกั�ริจำัดกั�ริได�อย��งเหม�ะส่ม ไปูจำนถืึง 
กัริะบวนกั�ริขนส่�ง กั�ริปูริับส่ภั�พิ่กั�กัของเส่ยี และ         
กั�ริกัำ�จำัดกั�กัของเส่ียด�วยกัริะบวนกั�ริเผู้�ริ�วมใน    
เต์�ปููนซีีเมนต์์ 

	 2.		 บริการภัาคอุตสี่าหกรรม: อนิทรีิ อีโคไซีเคิล ให�บริิกั�ริ
หลักัเกัี�ยวกัับกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดอ่ต์ส่�หกัริริมและ  
บริิกั�ริที�เกัี�ยวข�อง โดยมีคว�มเชี�ยวช�ญในง�นทำ�   
คว�มส่ะอ�ดเครืิ�องจัำกัริอ่ปูกัริณ์ ส่ำ�หรัิบกัล่�มอ่ต์ส่�หกัริริม 
ส่ำ�ริวจำ ข่ดเจำ�ะนำ��มันและกั๊�ซีธริริมช�ต์ิ อ่ต์ส่�หกัริริม 
ปูิโต์ริเคมี และโริงไฟุฟุ้� โดยส่�ม�ริถืให�บริิกั�ริได�ทั�ง 
กั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดโดยใช�เคมี (Chemical Cleaning) 
และใช�เครืิ�องจัำกัริในกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ด (Mechanical 
Cleaning) เช�น กั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดโดยใช�เครืิ�องฉีดนำ�� 
แริงดันสู่ง (Ultra-high pressure water jetting) 
กั�ริขจำัดกั�ริปูนเปูื�อน (Decontamination) กั�ริทำ� 
คว�มส่ะอ�ดแท็งกั์ (Tank Cleaning) กั�ริเปูลี�ยนถื��ย 
แคทท�ลิส่ท์ (Catalyst Handling) เป็ูนต์�น ทั�งนี� บริิษััทฯ 
ส่�ม�ริถืให�บริิกั�ริคริอบคล่มต์ั�งแต์�กั�ริดำ�เนินง�น 
ทำ�คว�มส่ะอ�ด ต์ลอดจำนจัำดกั�ริของเสี่ยที�เกิัดขึ�นจำ�กั
กั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดได�อย��งถืูกัต์�องและยั�งยืน

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ส่ำ�หริับบริิกั�ริด��นกั�ริจำัดกั�ริของเส่ีย ลูกัค��ของอินทริี          
อีโคไซีเคิลเปู็นผูู้�ปูริะกัอบกัิจำกั�ริอ่ต์ส่�หกัริริมชั�นนำ� เช�น 
อ่ต์ส่�หกัริริมปูริะกัอบริถืยนต์์ เหล็กั ส่ินค��อ่ปูโภัคบริิโภัค 
และอื�น ๆ ผูู้�ปูริะกัอบกัิจำกั�ริอ่ต์ส่�หกัริริมเหล��นั�น ในฐ�นะ
ผูู้�กั�อกัำ�เนิดของเส่ียได�ไว�ว�งใจำให�อินทริี อีโคไซีเคิล เปู็น           
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ผูู้� ให�บริิกั�ริจำัดกั�ริของเส่ียอย��งยั�งยืนด�วยกัริะบวนกั�ริที� 
ปูลอดภััยเป็ูนมิต์ริกัับสิ่�งแวดล�อมเป็ูนไปูต์�มคว�มต์�องกั�ริ
ของลูกัค�� และถืูกัต์�องต์�มกัฎหม�ย เปู้�หม�ยของบริิษััทฯ 
คือ กั�ริส่ริ��งคว�มแต์กัต์��งให�กัับลูกัค�� ผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย             
และส่ิ �งแวดล�อมในส่�วนของกั�ริแข�งขันท�งกั�ริต์ล�ด 
กัล่�มลูกัค��ของบริิษััทฯ ส่�วนใหญ�เปู็นลูกัค��ที�ใส่�ใจำและให�       
คว�มส่ำ�คัญกัับกั�ริจัำดกั�ริของเสี่ยอย��งถูืกัต์�องต์�มกัฎหม�ย
และลดกั�ริฝังกัลบ ดังนั�น อินทรีิ อีโคไซีเคิล จึำงเป็ูนพัิ่นธมิต์ริ 
กัับลูกัค��และผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย เพิ่ื�อส่�งมอบ “คว�มส่บ�ยใจำ”  
และคว�มไว�ว�งใจำในด��นกั�ริจำัดกั�ริส่ิ�งแวดล�อม ต์ลอดจำน 
กั�ริปูกัปู้องชื�อเส่ียงของลูกัค��

ลูกัค��หลักัในกัล่�มบริิกั�ริภั�คอ่ต์ส่�หกัริริม ได�แกั� กัล่�ม            
อ่ต์ส่�หกัริริมส่ำ�ริวจำและข่ดเจำ�ะนำ��มันและกั๊�ซีธริริมช�ต์ิ 
อ่ต์ส่�หกัริริมปูิโต์ริเคมี และโริงไฟุฟุ้� ซีึ�งใช�บริิกั�ริทำ�คว�ม 
ส่ะอ�ดเคริื �องจำักัริและอ่ปูกัริณ์ต์��ง ๆ ต์ลอดอ�ย่กั�ริ 
ดำ�เนินง�น ต์ั�งแต์�ช�วงต์ิดต์ั�งกั�อนดำ�เนินกั�ริ ซี�อมแซีม 
ริะหว��งดำ�เนินกั�ริ จำนถืึงช�วงริื�อถือนเมื�อเลิกัดำ�เนินกั�ริ  
โดยเปู้�หม�ยของบริิษััทฯ คือ กั�ริเป็ูนผูู้�นำ�ด��นกั�ริให�บริิกั�ริ 
ภั�คอ่ต์ส่�หกัริริมที�ส่�ม�ริถืให�บริิกั�ริได�อย��งหล�กัหล�ย 
คริอบคล่มด�วยทีมง�นที�มีคว�มชำ�น�ญและปูริะส่บกั�ริณ์ 
ภั�ยใต์�กั�ริดำ�เนินง�นต์�มม�ต์ริฐ�นด��นคว�มปูลอดภััย 
และสิ่�งแวดล�อม ริวมทั�งกั�ริจัำดกั�ริของเสี่ยที�เกิัดขึ�นจำ�กักั�ริ 
ทำ�คว�มส่ะอ�ดอย��งยั�งยืนและถืูกัต์�องต์�มกัฎหม�ย

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

อินทรีิ อีโคไซีเคิล ม่�งมั�นในกั�ริปูรัิบปูร่ิงกัริะบวนกั�ริจัำดกั�ริ 
ดำ�เนินง�นอย��งต์�อเนื�องต์�มแนวท�งริะบบม�ต์ริฐ�นกั�ริ 
จัำดกั�ริด��นค่ณภั�พิ่ ด��นสิ่�งแวดล�อม และด��นอ�ชีวอน�มัย
และคว�มปูลอดภััย โดยได�รัิบริ�งวัลต์��ง ๆ  ในปีู 2562 เพิ่ื�อ 
เป็ูนเครืิ�องยืนยันม�ต์ริฐ�นกั�ริดำ�เนิน กิัจำกั�ริอย��งมืออ�ชีพิ่ 
โดยโริงเต์รีิยมเชื�อเพิ่ลิงทดแทน จัำงหวัดส่ริะบ่รีิ ได�รัิบริ�งวัล 
โคริงกั�ริยกัริะดับผูู้ �ปูริะกัอบกั�ริบำ�บัดและกัำ�จำัดกั�กั 
อ่ต์ส่�หกัริริมริะดับสู่งส่่ด คือ ริะดับเหริียญทอง พิ่ลัส่ และ 
จัำงหวัดชลบ่รีิ ได�รัิบริ�งวัล ริะดับเหรีิยญทอง จำ�กักัริมโริงง�น 
อ่ต์ส่�หกัริริม

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

อินทริี อีโคไซีเคิล ดำ�เนินง�นต์�มแนวท�งที�เปู็นมิต์ริ  
กัับส่ิ �งแวดล�อมและควบค่มกั�ริดำ�เนินง�นอย��งมี              
ปูริะส่ิทธิภั�พิ่เพิ่ื�อลดผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อมโดย       
ผู้��นกั�ริต์ริวจำปูริะเมินและริับริองริ�งวัลอ่ต์ส่�หกัริริม
ส่ีเขียว ริะดับ 4 วัฒนธริริมส่ีเขียว (Green Culture) 
แส่ดงให�เห็นถืึงคว�มม่�งมั�นในกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำที�เปู็น 
มิต์ริต์�อส่ิ �งแวดล�อม จำนกัล�ยเปู็นส่�วนหนึ �งของ     
ว ัฒนธริริมองค์กัริ นอกัจำ�กันี �ท ั �งส่องโริงเต์ริียม  
เชื�อเพิ่ลิงได�ริับริ�งวัล CSR-DIW Continuous แส่ดง 

ให�เห็นถืึงคว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมอย��งต์�อเนื �อง            
โดยมีกั�ริพิ่ัฒน�ช่มชนและส่ริ��งจำิต์ส่ำ�นึกัให�มีคว�มริู� 
คว�มเข��ใจำและใส่�ใจำต์�อส่ิ�งแวดล�อม ริวมทั�งส่�งเส่ริิม 
ให�มีกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริขยะอย��งถูืกัต์�อง ลดผู้ลกัริะทบ
ต์�อส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อมอย��งยั�งยืน 

บริิษััทฯ มีคว�มต์ริะหนักัว��คว�มรัิบผิู้ดชอบของบริิษััทฯ 
นอกัเหนือจำ�กักั�ริจำัดกั�ริของเส่ียให�ถืูกัต์�องต์�ม        
หลักัวิช�กั�ริแล�ว ยังริวมถึืงกั�ริปูกัปู้องชื�อเสี่ยงของลูกัค�� 
ด�วย โดยในปูีนี�บริิษััทฯ ได�เข��ริ�วมโคริงกั�ริพิ่ัฒน�ไปูสู่�  
กั�ริเป็ูนอ่ต์ส่�หกัริริมสี่เขียว ริะดับ 5 ซึี�งเป็ูนริะดับสู่งส่่ด

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	อินทรี	ด้ิจิติอล้	จำากิัด้

บริิษััท อินทรีิ ดิจิำต์อล จำำ�กััด เป็ูนบริิษััทในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง กั�อต์ั�งเมื�อปูี 2556 โดยให�บริิกั�ริคริบวงจำริท�งด��น
เทคโนโลยีส่�ริส่นเทศและเทคโนโลยีดิจำิทัลแกั�กัล่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ทั�งภั�ยในปูริะเทศริวมถึืงต์��งปูริะเทศ อ�ทิ 
บริิษััท ชิปู มง อินทริีซีีเมนต์์ คอริ์ปูอเริชั�น บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� 
ซีีเมนต์์ (บังกัล�เทศ) จำำ�กััด บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (ลังกั�) 
จำำ�กััด และบริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (เวียดน�ม) จำำ�กััด

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

ปัูจำจ่ำบันบริิษััท อินทรีิ ดิจิำต์อล จำำ�กััด ได�กัล�ยเป็ูนส่ำ�นักัง�น 
ริะดับภูัมิภั�คที�เป็ูนพัิ่นธมิต์ริท�งธ่ริกิัจำและให�บริิกั�ริเส่มือน
เปู็นคู�คิดให�กัับบริิษััทต์��ง ๆ ของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวงทั�งในและต์��งปูริะเทศ ริวมถึืงคู�ค��ในกั�รินำ�ริะบบ 
เทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ ริวมถืึงโคริงส่ริ��งพิ่ื�นฐ�นและคว�ม
ปูลอดภััยท�งด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศม�ออกัแบบและ 
พิ่ัฒน�ใช�ในองค์กัริ และกั�รินำ�กั�ริวิเคริ�ะห์ฐ�นข�อมูลเพิ่ื�อ 
กั�ริต์ัดส่ินใจำอย��งแม�นยำ� และกั�ริปูริับปูริ่งปูริะส่ิทธิภั�พิ่  
กั�ริทำ�ง�นผู้��นริะบบกั�ริทำ�ง�นอัต์โนมัต์ิ เพิ่ื�อส่ริ��งคว�ม 
ส่�ม�ริถืในกั�ริแข�งขันด��นต์�นท่น เพิ่ื�อทำ�ให�กัล่�มบริิษััทฯ       
ส่�ม�ริถืส่ริ��งคว�มแต์กัต์��งในด��นกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ ซีึ�งจำะ 
ช�วยให�เกิัดคว�มได�เปูรีิยบท�งกั�ริแข�งขันในกัล่�มอ่ต์ส่�หกัริริม
ปููนซีีเมนต์์และธ่ริกัิจำวัส่ด่กั�อส่ริ��ง

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

บริิษััทฯ ม่�งเน�นกั�ริเปู็นพิ่ันธมิต์ริที�น��เชื�อถืือและไว�ว�งใจำ             
ในกั�ริให�บริิกั�ริด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศเพิ่ื�อเชื�อมต์�อ        
กั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำภั�ยในกัล่�มบริิษััทฯ ริวมถืึงเชื�อมต์�อกัับ          
ลูกัค��และคู�ค��เข��ด�วยกัันแบบเริียลไทม์
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คว�มม่�งหวังของบริิษััทฯ คือ กั�ริเพิิ่�มศักัยภั�พิ่และปูริะสิ่ทธิภั�พิ่          
ในกั�ริทำ�ง�นริวมไปูถึืงส่ริ��งคว�มแต์กัต์��งและคว�มได�เปูรีิยบ        
ในกั�ริแข�งขันให�กัับกัล่�มบริิษััทในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง และผูู้�ที�มีส่�วนเกัี�ยวข�องด�วยแนวท�ง ดังต์�อไปูนี� 

 1) เปู็นเลิศในกั�ริให�บริิกั�ริด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ          
ดูแลและให�บริิกั�ริท�งด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ และ
เทคโนโลยีดิจำิทัลอย��งคริบวงจำริด�วยค่ณภั�พิ่และ  
ม�ต์ริฐ�นที�สู่ง

 2) ส่ริ��งองค์กัริอัจำฉริิยะที�มีกั�ริขับเคลื�อนจำ�กัภั�ยใน          
กั�รินำ�ริะบบที�เปู็นกั�ริเชื�อมต์�อถืึงกัันทั�งหมดต์ั�งแต์� 
ต์�นท�งถึืงปูล�ยท�งม�ให�บริิกั�ริ เพืิ่�อส่ริ��งปูริะส่บกั�ริณ์
ที�ดีที�ส่่ดในกั�ริวิเคริ�ะห์ข�อมูลและเส่ริิมส่ริ��งปูริะสิ่ทธิภั�พิ่        
ให�แกั�ผูู้� ใช�บริิกั�ริ

 3) เส่ริิมคว�มเข�มแข็งของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 
บริิษััทฯ จำะเส่ริิมส่ริ��งพิ่ลังจำ�กัทรัิพิ่ย์สิ่นท�งปัูญญ�ของ 
กัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ในกั�ริเปู็นผูู้�นำ�ด��น 
เทคโนโลยีส่�ริส่นเทศด�วยกัริะบวนกั�ริทำ�ง�นที�ดีที�ส่่ด 
เพิ่ื�อกั�ริพิ่ัฒน�ในอน�คต์อย��งยั�งยืน

 4) เป็ูนศูนย์กัล�งริะดับภูัมิภั�คท�งด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ 
บริิษััทฯ ได�ทำ�กั�ริปูริับต์ัวและเส่ริิมส่ริ��งศักัยภั�พิ่ของ
บ่คล�กัริและองค์กัริ 

 5) เปู็นที�ปูริึกัษั�ด��นเทคโนโลยี เข��ใจำอย��งลึกัซีึ�งถืึง 
องค์ปูริะกัอบต์��ง ๆ ของริะบบเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ 
ที�นำ�ม�ใช�ง�นเพิ่ื�อให�เหม�ะส่มกัันม�กัที�ส่่ดกัับบริิษััท 
ในกัล่�มและผูู้�ที�มีส่�วนเกัี�ยวข�อง เพิ่ื�อช�วยเพิ่ิ�มคว�ม          
ส่�ม�ริถืท�งกั�ริแข�งขันและเพิิ่�มโอกั�ส่ท�งธ่ริกิัจำใหม� ๆ  
ให�กัับผูู้� ใช�บริิกั�ริ

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

บริิษััท อินทริี ดิจำิต์อล จำำ�กััด ได�ทำ�กั�ริคัดเลือกัริะบบซีึ�ง        
หม�ยริวมถืึงผู้ลิต์ภััณฑ์์ซีอฟุต์์แวริ์และฮ�ริ์ดแวริ์ โดยริะบบ
ที�จำะนำ�ม�ออกัแบบและพัิ่ฒน�ใช�ง�นในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์                
นคริหลวง ทั�งหมดนั�นต์�องส่�ม�ริถืต์อบโจำทย์ของคว�ม                                
ต์�องกั�ริในอน�คต์และริองริับเทคโนโลยีต์��ง ๆ ได� บริิษััทฯ 

ได�ทำ�กั�ริออกัแบบและพิ่ัฒน�ริะบบโดยบ่คล�กัริส่�วนใหญ� 
ของบริิษััทฯ ริ�วมกัับบริิษััทคู�ค��ที�เปู็นเจำ��ของริะบบและ 
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ซีอฟุต์์แวร์ินั�น ๆ โดยริะบบเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ
ทั�งหมดได�ทำ�กั�ริต์ิดต์ั�งอยู�ในริะบบปูฏิิบัต์ิกั�ริคล�วด์ทั�งที� 
เปู็นของส่�วนต์ัวและส่�วนริวม

 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

  กั�ริให�บริิกั�ริของบริิษััทฯ ไม�ได�กั�อให�เกัิดผู้ลกัริะทบ 
ต์�อส่ิ�งแวดล�อม

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	เทรด้ด้ิ�ง	จำากิัด้

บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ เทริดดิ�ง จำำ�กััด กั�อต์ั�งขึ�นในปูี 2560 
ปูัจำจำ่บันเปู็นองค์กัริกั�ริค��ชั�นนำ�ในภัูมิภั�ค บริิษััทฯ ทำ�กั�ริค�� 
และส่�งมอบผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�เกัี�ยวข�องกัับปููนซีีเมนต์์และเชื�อเพิ่ลิง 
แบบคริบวงจำริในภัูมิภั�คเอเชียแปูซีิฟุิกัและภัูมิภั�คอื �น ๆ 
ต์�มคว�มต์�องกั�ริของต์ล�ด เปู้�หม�ยหลักัของบริิษััทฯ คือ        
คว�มม่�งมั�นที�จำะส่นับส่น่นธ่ริกัิจำของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวงทั�งในและต์��งปูริะเทศ โดยกั�ริขนส่�งวัต์ถื่ดิบท�ง         
ทะเลไม�ว��จำะเปู็นส่ินค��นำ�เข��หริือส่�งออกั ในขณะเดียวกััน 
บริิษััทฯ ได�เพิ่ิ�มกั�ริส่ริ��งริ�กัฐ�นอันมั�นคงท�งธ่ริกัิจำกัับผูู้�ข�ย 
และลูกัค��ในภัูมิภั�ค

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

บริิษััทฯ ยังคงให�คว�มส่ำ�คัญกัับกั�ริต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริ 
ของลูกัค��และเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริส่�งออกัของบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) เปู็นอันดับแริกั 
บริิษััทฯ ยังคงดำ�เนินธ่ริกิัจำซึี�งคริอบคล่มผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�เกีั�ยวกัับ 
ปููนซีีเมนต์์ เชื�อเพิ่ลิง และจำัดห�เริือเพิ่ื�อกั�ริขนส่�งท�งทะเล 
เพิ่ื�อเพิ่ิ�มฐ�นธ่ริกัิจำที�มั �นคง ในปูี 2562 บริิษััทฯ ขย�ย 
ฐ�นลูกัค��และโริงง�นผูู้�ผู้ลิต์ ริวมถืึงเปูิดช�องท�งกั�ริค��กัับ
บ่คคลภั�ยนอกัม�กัขึ�น
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ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ในท่กั ๆ ปูี บริิษััทฯ พิ่บกัับกั�ริเปูลี�ยนแปูลงซีึ�งนำ�ม�ด�วย 
คว�มท��ท�ยและโอกั�ส่ ซึี�งเป็ูนก่ัญแจำส่ำ�คัญที�ทำ�ให�บริิษััทฯ 
เข��ใจำและปูริับต์ัวได�อย��งริวดเริ็ว ขณะที�บริิษััทฯ ริอบข��ง 
ในภูัมิภั�คมีกั�ริปูรัิบเปูลี�ยนเนื�องจำ�กักั�ริเปูลี�ยนแปูลงของ
องค์กัริ คว�มท��ท�ยและโอกั�ส่ที�เข��ม�นั�นถืูกัผู้ลักัดันด�วย
ปัูญห�ด��นภูัมิศ�ส่ต์ร์ิกั�ริเมือง อ�ทิ ส่งคริ�มกั�ริค��ริะหว��ง 
ส่หริัฐอเมริิกั�และปูริะเทศจำีน ส่ถื�นกั�ริณ์ต์ึงเคริียดที�ทวี  
คว�มร่ินแริงขึ�นในภูัมิภั�คต์ะวันออกักัล�ง คว�มผัู้นผู้วนของ 
อัต์ริ�กั�ริ แลกัเปูลี�ยนริะหว��งปูริะเทศ ทั�งหมดนี�ริ�วมส่ริ��ง 
ให�เกัิดคว�มผู้กัผู้ันขึ�นในภัูมิภั�คโดยริอบ กั�ริปูริับต์ัวของ 
ธ่ริกิัจำ จึำงมีคว�มจำำ�เป็ูนอย��งยิ�ง เพิ่ริ�ะบริิษััทฯ ต์�องเดินผู้��น 
เส่�นท�งที�เต์็มไปูด�วยกั�ริเปูลี�ยนแปูลงอย��งฉับพิ่ลัน ดังนั�น 
บริิษััทฯ จำึงมีกั�ริขย�ยธ่ริกัิจำในวงกัว��งเพิ่ื�อไม�ให�พิ่บคว�ม 
เส่ี�ยงม�กัม�ยที�อ�จำเกัิดขึ�นจำ�กับ�งปูริะเทศหริือบ�งปูัจำจำัย

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

ริูปูแบบกั�ริค��ของบริิษััทฯ ด��นกั�ริซีื�อและกั�ริข�ยของ 
บริิษััทฯ นั�นผู้ันแปูริต์�มกั�ริเปูลี�ยนแปูลงของอ่ปูส่งค์และ 
อ่ปูท�นในภัูมิภั�ค กั�ริเลือกัคู�ค��ที�มีคว�มน��เชื�อถืือจำึงเปู็น
ส่ิ�งจำำ�เปู็นในภั�วะที�บริิษััทฯ จำำ�ต์�องปูริะส่บกัับคว�มผู้ันผู้วน
ของธ่ริกัิจำต์�มที�กัล��วไว�ข��งต์�น ทั�งนี�เพิ่ื�อลดคว�มเส่ี�ยงและ 
ดำ�เนินต์�มนโยบ�ยของบริิษััทฯ อย��งเข�มงวด ปูล�ยท�ง 
ของธ่ริกัิจำส่�งออกัจำึงมีกั�ริกัริะจำ�ยต์ัวในวงกัว��ง ริวมถืึง          
เคริือข��ยของผูู้� ให�บริิกั�ริและผูู้�ข�ยกั็มีกั�ริขย�ยต์ัวม�กัขึ�น
เช�นกััน ยิ�งไปูกัว��นั�น ในปูีนี�บริิษััทฯ ม่�งเน�นกั�ริค��วัต์ถื่ดิบ 
ที�เป็ูนมิต์ริต์�อสิ่�งแวดล�อม เช�น ต์ะกัรัินเต์�ถืล่งเหล็กั (GBFS) 
เถื��ลอย (FLY ASH) และวัต์ถื่เหลือใช�อื�น ๆ

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

 - ไม�มี -

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

กิลุ้่มบัริษััทปูนซีีเมนติ์นครหล้วงในภูมิภาค

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(บัังกิล้าเทศ)	จำากิัด้

หลังจำ�กักั�ริซีื�อกัิจำกั�ริจำ�กับริิษััท ซีีเม็กัซีีเมนต์์ บังกัล�เทศ 
จำำ�กััด ในเดือนพิ่ฤษัภั�คม 2559 ได�มีกั�ริจำัดต์ั�ง บริิษััท ส่ย�ม 
ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (บังกัล�เทศ) จำำ�กััด (SCCBD) ขึ�นในฐ�นะบริิษััท 
ในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง โดยมีโริงง�นบดปููนซีีเมนต์์
ที�มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ขน�ด 0.5 ล��นต์ันต์�อปูี

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

ปููนซีีเมนต์์ปูอร์ิต์แลนด์ผู้ส่ม Portland Composite Cement 
(PCC) เปู็นผู้ลิต์ภััณฑ์์หลักัของบริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ 
(บังกัล�เทศ) จำำ�กััด โดยมีส่ัดส่�วนถืึงริ�อยละ 95 ของ 
ยอดข�ยทั�งหมดต์�อปีู ปููนซีีเมนต์์ปูอร์ิต์แลนด์ผู้ส่มใช�วัต์ถ่ืดิบ
ที�เปู็นผู้งต์ะกัริันจำ�กัเต์�หลอม หินปููน และวัส่ด่จำำ�พิ่วกั 
ปูอซีโซีล�น เช�น เถื��ลอย เพืิ่�อเพิิ่�มคว�มแข็งแกัริ�งในริะยะย�ว 
และลดส่ัดส่�วนกั�ริผู้ส่มของปููนเม็ดลงเพิ่ื�อลดต์�นท่นกั�ริ 
ผู้ลิต์ ริวมทั�งยังลดกั�ริปูลดปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์
ที �เกัิดขึ �นจำ�กักัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ด�วย กั�ริใช�ปููนซีีเมนต์์               
ปูอร์ิต์แลนด์ที�มีส่�วนผู้ส่มของปููนเม็ดในอัต์ริ�ที�สู่ง (ปูริะม�ณ 
ริ�อยละ 95) ส่�วนม�กัจำะจำำ�กััดอยู�เฉพิ่�ะในง�นโคริงกั�ริของ
ริัฐบ�ลและง�นกั�อส่ริ��งส่�ธ�ริณูปูโภัคต์��ง ๆ

บริิษััทฯ ได�พิ่ย�ย�มที�จำะส่�งออกัปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์ 
พิ่อซีโซีล�นิกั (Portland Pozzolanic Cement-PPC) 
ไปูยังภั�คต์ะวันออกัของอินเดีย ในกั�รินี�บริิษััทฯ ได�ริับ           
ใบอน่ญ�ต์ในกั�ริส่�งออกัจำ�กัส่ำ�นักัง�นม�ต์ริฐ�นอ่ต์ส่�หกัริริม
ของปูริะเทศอินเดีย (Bureau of Indian Standards-BIS) 
และใบอน่ญ�ต์อื�น ๆ ที�จำำ�เปู็นจำ�กัหน�วยง�นภั�คริัฐต์��ง ๆ 
ที �เกัี �ยวข�องของริัฐบ�ลบังกัล�เทศ (Government of          
Bangladesh-GoB)

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ปีู 2562 เป็ูนปีูที�บริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ (บังกัล�เทศ) จำำ�กััด 
ได�ยกัริะดับขึ �นไปูอีกัขั �นในด��นปูริิม�ณยอดข�ย และ               
กั�ริทำ�ให�ปููนอินทรีิเป็ูนสิ่นค��ริะดับพิ่รีิเมียม ในขณะที�บริิษััทฯ 
มีคว�มมั�นใจำว��จำะส่�ม�ริถืใช�กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ที�มีอยู�ให�เกัิด    
ปูริะโยชน์สู่งส่่ดด�วยกั�ริส่ริ��งยอดข�ยที�สู่งขึ�น แต์�บริิษััทฯ  
ยังคงต์�องปูริับโคริงส่ริ��งของส่ัดส่�วนกั�ริข�ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
ปูริะเภัทต์��ง ๆ เพิ่ื�อส่ริ��งให�เกัิดผู้ลกัำ�ไริที�ดีขึ�น ผู้ลของกั�ริ
ดำ�เนินกั�รินี�ทำ�ให�ภั�คกั�ริข�ยของบริิษััทฯ เต์ิบโต์สู่งกัว�� 
ค��เฉลี�ยของอ่ต์ส่�หกัริริม ในขณะเดยีวกัันยังเกิัดปูริะโยชน์
สู่งส่่ดแกั�องค์กัริด�วย บริิษััทฯ ยังคงยึดถืือแนวท�งในกั�ริ       
ส่�งมอบผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ที �มีค่ณภั�พิ่ดีเยี �ยมให�กัับ  
ต์ล�ดบังกัล�เทศ ซีึ�งถืือว��เปู็นส่�วนส่ำ�คัญในกั�ริช�วยเส่ริิม 
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ส่ริ��งภั�พิ่ลักัษัณ์ที�ดีให�กัับต์ริ�ส่ินค�� โคริงกั�ริต์��ง ๆ ที�มี 
แนวคิดที�ส่ริ��งส่ริริค์และช�วยเส่ริิมส่ริ��งคว�มจำงริักัภัักัดีต์�อ
ต์ริ�สิ่นค��ในต์ล�ดที�ดำ�เนินกั�ริผู้��นช�องท�งกั�ริจัำดจำำ�หน��ย 
ของคู�ค�� ริวมทั�งง�นกิัจำกัริริมท�งด��นกั�ริต์ล�ดกัับกัล่�มที�มี
อิทธิพิ่ลต์�อกั�ริตั์ดสิ่นใจำซืี�อผู้ลิต์ภััณฑ์์ เช�น วิศวกัริและช��งปููน
ที�มีกั�ริดำ�เนินกั�ริอย��งม่�งเน�นและเฉพิ่�ะเจำ�ะจำงไปูที�กัล่�ม        
เปู้�หม�ยได�ช�วยเส่ริิมส่ริ��งให�อินทริีเปู็นต์ริ�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�        
แข็งแกัริ�งและดีเยี�ยมในต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ของบังกัล�เทศ

กั�ริขย�ยกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ในช�วงปูล�ยปูี 2561 และต์ลอดปูี 
2562 ของคู�แข�งที�ส่ำ�คัญหล�ยริ�ย ต์ลอดจำนกั�ริเข��ม�ใน 
ต์ล�ดของผูู้�ผู้ลิต์ริ�ยใหม� Bengal Cement ได�ทำ�ให�กั�ริ       
แข�งขันในต์ล�ดทวีคว�มเข�มข�นม�กัขึ�นไปูถึืงริะดบัที�สู่งม�กั 
ซีึ�งมีผู้ลทำ�ให�ริ�ค�ปููนซีีเมนต์์ในต์ล�ดทริ่ดต์ำ��ลง บีบคั�นให�
ผู้ลต์��งกัำ�ไริของผูู้�ผู้ลิต์เหลือเพีิ่ยงเล็กัน�อย ผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ 
ริ�ยใหญ�หล�ยริ�ยซึี�งเป็ูนผูู้�ปูริะกัอบกั�ริที�มีธ่ริกิัจำในเครืิอข��ย   
ม�กัม�ยได�ส่ริ��งคว�มกัดดันในกั�ริแข�งขันอย��งริ่นแริงอยู�
ต์ลอดเวล�กัับคู�แข�งที�เป็ูนบริิษััทข��มช�ติ์ ด�วยคว�มได�เปูรีิยบ   
ของธ่ริกิัจำที�มีขน�ดใหญ�กัว�� จึำงทำ�ให�ส่�วนแบ�งท�งกั�ริต์ล�ด 
ของบริิษััท ข��มช�ติ์ต์��ง ๆ  ลดลงเหลือเพีิ่ยงไม�ถึืงริ�อยละ 20 
ในปูัจำจำ่บันผูู้ �ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ริ�ยใหญ�ส่ิบอันดับแริกัใน                 
บังกัล�เทศเปู็นบริิษััทท�องถืิ�นเจำ็ดริ�ย และอีกัส่�มริ�ยเปู็น 
บริิษััทข��มช�ต์ิ

อ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ของบังกัล�เทศมีขน�ดปูริะม�ณ          
34 ล��นต์ันต์�อปูี โดยมีอัต์ริ�กั�ริเจำริิญเต์ิบโต์อยู�ที�ปูริะม�ณ 
ริ�อยละ 10 ต์�อปูีในช�วงส่ิบปูีที�ผู้��นม� มีค��เฉลี�ยกั�ริใช�    
ปููนซีีเมนต์์อยู�ที�ปูริะม�ณ 200 กิัโลกัรัิมต์�อคนต์�อปีู ซึี�งถืือว�� 
ยังต์ำ��ม�กัเมื�อเปูริียบเทียบกัับปูริะเทศเพิ่ื�อนบ��นในแถืบ 
เอเชียใต์� แส่ดงให�เห็นถืึงโอกั�ส่ในกั�ริเต์ิบโต์ได�ในอน�คต์
ว��ปูริะเทศนี�ยังแส่ดงให�เห็นถึืงคว�มกั��วหน��อย��งม�กัม�ย
ของโคริงกั�ริส่�ธ�ริณูปูโภัคต์��ง ๆ อย��งต์�อเนื�อง เช�น 
ส่ะพิ่�น Padma ริถืไฟุในเขต์เมืองหลวง และท�งด�วนยกัริะดับ 
ซีึ�งเปู็นหนึ�งในลูกัค��ของอินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศ บริิษััทฯ               
ได�ว�งแผู้นที�จำะมีส่�วนริ�วมในกั�ริเจำริิญเติ์บโต์ครัิ�งส่ำ�คัญนี�ด�วย 
กั�ริขย�ยกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์จำ�กั 0.5 ล��นตั์น เป็ูน 1.3 ล��นตั์นต์�อปีู 
ภั�ยในปูี 2563

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

โริงง�นขน�ด 13 เอเคอริ์ของอินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศ 
ที�ต์ั�งอยู�ที� Narayanganj ซีึ�งห��งไปูท�งใต์�ของกัริ่งด�กั�          
34 กัิโลเมต์ริ ใช�วัต์ถื่ดิบทั�งหมดยกัเว�นเถื��ลอย (PFA) 
ที�ดำ�เนินกั�ริจัำดห�ผู้��นท�งบริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ เทริดดิ�ง 
จำำ�กััด ปูริะเทศไทย โดยส่ำ�หริับเถื��ลอยได�จำัดห�ม�จำ�กั 
ปูริะเทศอินเดีย ส่ินค��ที�ผู้ลิต์ได�ทั�งหมดจำะถืูกัจำัดส่�งไปูยัง          
ลูกัค��โดยท�งถืนนและท�งนำ��ในสั่ดส่�วนริ�อยละ 73 และ 27 
ต์�มลำ�ดับ เมื�อพิ่ิจำ�ริณ�จำ�กักั�ริปูริับขึ�นของริ�ค�ปููนเม็ด 
และวัต์ถื่ดิบอื�น ๆ อินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศจำึงได�ริิเริิ�มนำ� 
แนวคิดท�งด��นกั�ริจำัดซีื�อจำัดห�ที�ช�ญฉล�ดม�ดำ�เนินกั�ริ 
เพืิ่�อพัิ่ฒน�แหล�งวัต์ถ่ืดิบที�มีคว�มส่ำ�คัญใหม� ๆ  อย��งต์�อเนื�อง 
ริ�วมกัับคว�มเชี�ยวช�ญในกั�ริส่ริริห�เพิ่ื�อให�ได�วัต์ถื่ดิบที�มี 
ค่ณภั�พิ่ในริ�ค�ที�ส่�ม�ริถืแข�งขันได�ของท�งบริิษััท ส่ย�ม 
ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ เทริดดิ�ง จำำ�กััด

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (บังกัล�เทศ) จำำ�กััด ให�คว�ม 
เค�ริพิ่และปูฏิิบัติ์ต์�มกัฎหม�ยของปูริะเทศและนโยบ�ย
ของบริิษััทฯ ท�งด��นส่ิ�งแวดล�อม ส่่ขอน�มัย และ 
คว�มปูลอดภััย โดยยึดมั�นในเงื�อนไขของกั�ริทำ�ให�เกัิด
อันต์ริ�ยต์�อคนและส่ิ�งแวดล�อมต์�องเปู็นศูนย์ และ 
ดำ�เนินกิัจำกัริริมเพืิ่�อสั่งคมต์��ง ๆ  ให�เกิัดขึ�นภั�ยในช่มชน

บริิษััทฯ ได�ส่ริ��งคว�มสั่มพัิ่นธ์ที�ดีกัับช่มชนผู้��นโคริงกั�ริ 
กัิจำกัริริมเพิ่ื�อส่ังคมต์��ง ๆ  เช�น กั�ริจำัดค��ยส่�ธ�ริณส่่ข  
และแจำกัย�ให�กัับช่มชนโดยไม�คิดค��ใช�จำ��ย และ                 
กั�ริอำ�นวยคว�มส่ะดวกัในกั�ริจำัดห�อ่ปูกัริณ์ผู้ลิต์ 
นำ��ดื�มที�ส่ะอ�ดให�กัับช่มชน

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(ล้ังกิา)	จำากิัด้

บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (ลังกั�) จำำ�กััด เปู็นบริิษััทปููนซีีเมนต์์  
ชั�นนำ�ของศริีลังกั�และเปู็นผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ต์ริ� Sanstha ซีึ�ง 
นำ�ไปูใช� ในกั�ริกั�อส่ริ��งบ��นพิ่ักัที�อยู�อ�ศัยกัว��หนึ�งในส่�มของ 
ปูริะเทศ และมีส่�วนแบ�งท�งกั�ริต์ล�ดม�กัที�ส่่ด คือ ริ�อยละ 33 
หริือปูริะม�ณริ�อยละ 75 จำ�กัริ�ยได�ของบริิษััทฯ ทั�งหมดซีึ�งได� 
ม�จำ�กัต์ล�ดค��ปูลีกั โดยในปูี 2562 ต์ล�ดปููนถื่งได�ถืดถือยลง
ไปูกัว��ริ�อยละ 1.3 เมื�อเปูริียบเทียบกัับปูีที�ผู้��นม� ส่�เหต์ ่              
ส่�วนใหญ�ม�จำ�กัคว�มต์�องกั�ริใช�ที �ลดลงซีึ�งเปู็นผู้ลกัริะทบ             
ม�จำ�กัฤดูฝนที�ไม�เปู็นไปูต์�มฤดูกั�ลและมีปูริิม�ณฝนม�กัเกัิน
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คว�มค�ดหม�ย อ่บัต์ิภััยฉ่กัเฉินริะดับช�ต์ิ ริวมทั�งส่ถื�นกั�ริณ์
ท�งเศริษักิัฐและกั�ริเมืองที�ไม�แน�นอนของปูริะเทศทำ�ให�เกิัดผู้ล
กัริะทบในท�งลบต์�อคว�มต์�องกั�ริใช�ปููนซีีเมนต์์ให�ลดต์ำ��ลง 
ในขณะที �ต์ล�ดปููนผู้งในปูี 2562 ได�ลดลงริ �อยละ 8.9 
เมื�อเปูริียบเทียบกัับปูีที�แล�ว ซีึ�งเปู็นไปูในแนวท�งเดียวกัันกัับ 
คว�มล��ช��ที�เกัิดขึ�นกัับโคริงกั�ริกั�อส่ริ��งส่�ธ�ริณูปูโภัคต์��ง ๆ 
ของต์ล�ดศริีลังกั� ในส่�วนของธ่ริกัิจำกั�ริค��ริะหว��งปููนอินทริี        
กัับลูกัค��ที�เปู็นผูู้�ปูริะกัอบกั�ริยังคงมีผู้ลปูริะกัอบกั�ริที�ดีกัว�� 
ค��เฉลี�ยของต์ล�ดโดยริวม ซีึ�งยังปูริะส่บคว�มส่ำ�เริ็จำในกั�ริทำ� 
ยอดข�ยเพิิ่�มขึ�นอย��งต์�อเนื�องกัับลูกัค�� โดยเฉพิ่�ะที�เป็ูนริ�ยหลักั 
ด�วยกั�ริเส่ริิมส่ริ��งค่ณภั�พิ่ของผู้ลิต์ภััณฑ์์และบริิกั�ริให�ดียิ�งขึ�น

ยอดข�ยปููนซีีเมนต์์โดยริวมของอินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� ถืดถือย 
ลงไปูปูริะม�ณริ�อยละ 9 ในปีู 2562 เมื�อเปูรีิยบเทียบกัับปีูที�แล�ว 
โดยริวมแล�วต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ทั�งหมดของศริีลังกั�ค�ดว��จำะมี 
กั�ริเจำริิญเต์ิบโต์อยู�ที �เพิ่ียงริ�อยละ 5 ในขณะที�ท�งบริิษััทฯ              
ค�ดหวังให�ยอดข�ยมีปูริิม�ณกั�ริขย�ยตั์วอยู�ที�ริ�อยละ 10 ในปูี 
2563 อินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� มีผู้ลกัำ�ไริจำ�กักั�ริดำ�เนินง�นกั�อน 
ภั�ษีัเงินได� ดอกัเบี�ยจำ��ยและค��ใช�จำ��ยท�งกั�ริเงิน ค��เสื่�อมริ�ค� 
และค��ต์ัดจำำ�หน��ย (EBITDA) ดีขึ�นม�ริ�อยละ 14  ในปูี 2562 
อยู�ที� 3.5 พิ่ันล��นริูปูีศริีลังกั�เมื�อเปูริียบเทียบกัับปูี 2561 

ในปีู 2562 ธ่ริกิัจำของอินทรีิ อีโคไซีเคิล ลังกั� ม่�งเน�นไปูที�กัลย่ทธ์ 
ในกั�ริเปู็นผูู้� ให�บริิกั�ริคริบวงจำริที�ส่�ม�ริถืส่นองต์อบท่กัคว�ม
ต์�องกั�ริริวมทั�งกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริกั�กัของเสี่ยแบบไม�ใช�เต์�เผู้� 
และกั�ริจำัดเต์ริียมส่ถื�นที�ส่ำ�หริับดำ�เนินกั�ริกัู�คืนวัส่ด่ที�ยังมี 
ค่ณค��ต์��ง ๆ ที �ปูะปูนม�กัับกั�กัของเส่ียของลูกัค��อินทริี 
อีโคไซีเคิล ลังกั� ได�ริ�วมมือกัับบริิษััทข��มช�ต์ิชั�นนำ�แห�งหนึ�ง        
เพิ่ื�อจำัดต์ั�งหน�วยง�นและส่ถื�นที�เพิ่ื�อใช� ในกั�ริกัู�คืนทริัพิ่ย�กัริ        
จำ�กักั�กัของเสี่ยแห�งแริกัของปูริะเทศเพืิ่�อให�เกิัดปูริะโยชน์สู่งส่่ด 
ต์�มหลักักั�ริท�งธ่ริกัิจำของกั�ริจำัดกั�ริเศริษักัิฐแบบหม่นเวียน

อินทรีิซีีเมนต์์ ลังกั� ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ได� 3.5 ล��นตั์นต์�อปีู บริิษััทฯ 
ได�ปูริับขย�ยกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์เมื�อเริ็ว ๆ นี�ด�วยกั�ริส่ริ��งโริงบด          
ปููนซีีเมนต์์แห�งใหม�ที�มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ขน�ด 0.4 ล��นตั์นต์�อปีูขึ�นที� 
Galle และได�จำัดส่ริ��งหน�วยผู้ลิต์อินทริีคอนกัรีิต์ส่ำ�เริ็จำริูปูขึ�นที� 
เขต์ Peliyagoda ด�วย นอกัจำ�กันี� อินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� ยังมี         
ส่ถื�นีคลังส่ินค��เพิ่ื �อริองริับปููนซีีเมนต์์นำ�เข��ขน�ดคว�มจำ่ 
800,000 เมต์ริิกัต์ันต์�อปูีที�กัริ่งโคลัมโบอีกัด�วย

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

อินทรีิซีีเมนต์์ ลังกั� มีคว�มพิ่ย�ย�มอย��งต์�อเนื�องในกั�ริลด 
ผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อมผู้��นกัลย่ทธ์ด��นกั�ริม่�งเน�นไปูที� 
กัริะบวนกั�ริดำ�เนินง�นให�เกัิดปูริะโยชน์สู่งส่่ด และกั�ริใช� 
เทคโนโลยีที�มีคว�มกั��วหน��ริ�วมกัับคว�มเชี�ยวช�ญที�มีอยู�
ในกั�ริลดปูริิม�ณกั�ริปูลดปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์ 
จำ�กัขั�นต์อนต์��ง ๆ ในกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ของบริิษััทฯ ซีึ�งได� 
เริิ�มส่�งผู้ลที�น��พิ่ึงพิ่อใจำขึ�นม�แล�ว

บริิษััทฯ ยังคงให�กั�ริส่นับส่น่นและส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริใช�ง�น 
กัล่�มผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มที�มีค่ณภั�พิ่ชั�นเยี�ยม ซีึ�ง             
ต์�องให�คว�มใส่�ใจำต์�อเงื�อนไขของต์ล�ดที�กัำ�ลังเปูลี�ยนไปู  
ต์ลอดจำนคว�มม่�งหวังที�จำะปูรัิบปูร่ิงให�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ของอินทรีิ
ซีีเมนต์์ ลังกั� มีคว�มยั�งยืนและลดริ�องริอยที�จำะทำ�ให�เกัิด 
ผู้ลกัริะทบขึ�นในอน�คต์ เริ�เป็ูนผูู้�นำ�ของปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มที�มี
ต์ะกัริันเหล็กัเปู็นต์ัวแปูริในส่�วนผู้ส่มหล�ยริูปูแบบ ซีึ�งถืือ       
เป็ูนส่่ดยอดของผู้ลติ์ภัณัฑ์์ที�เกิัดจำ�กักั�ริวิจำยัน�นหล�ยปีูที�
ริวมเอ�คว�มเชี�ยวช�ญของท�องถืิ�นกัับคว�มกั��วหน��ของ 
เทคโนโลยีริะดับโลกั เพืิ่�อพัิ่ฒน�ให�เกิัดผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ 
ส่ีเขียวที �เปู็นมิต์ริต์�อส่ิ �งแวดล�อม กัล่ �มของผู้ลิต์ภััณฑ์์                 
ปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มแบบใหม�นี�ผู้ลิต์ขึ�นม�จำ�กัผู้ลิต์ภััณฑ์์ริ�วมที� 
เกิัดขึ�นจำ�กักัริะบวนกั�ริท�งอ่ต์ส่�หกัริริม และได�ถูืกัออกัแบบ    
ให�ช�วยส่�งเส่ริิมกั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั�งยืนและกั�ริปูฏิิบัต์ิที�เปู็น           
เลิศส่ำ�หรัิบกั�ริกั�อส่ริ��งที�เป็ูนมิต์ริต์�อสิ่�งแวดล�อมให�เกิัดขึ�น      
ทั�วปูริะเทศ ปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มต์ะกัริันเหล็กัปูริะเภัทต์��ง ๆ            
ถูืกัผู้ลิต์ขึ�นม�ให�เหม�ะส่ำ�หรัิบง�นกั�อส่ริ��งในพืิ่�นที�ท่ริกัันด�ริ
ต์�มแนวช�ยฝั�งทะเล ถืนน แพิ่ และง�นฐ�นริ�กั ริวมทั�งง�น
ส่�ธ�ริณูปูโภัคขน�ดใหญ�เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��งให�เกิัดคว�มคงทน
และได�ริับผู้ลง�นที�ยั�งยืนจำ�กัง�นกั�อส่ริ��งต์��ง ๆ

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

อินทรีิซีีเมนต์์ ลังกั� ปูริะส่บคว�มส่ำ�เร็ิจำในกั�ริโน�มน��วให�มี
กั�ริปูริับเปูลี�ยนม�ต์ริฐ�นภั�ยในปูริะเทศเพิ่ื�อให�ส่�ม�ริถื  
ปูรัิบเพิิ่�มริ�ค�ข�ยได�อีกัริ�อยละ 5 ส่ำ�หรัิบผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์
ผู้ส่มของบริิษััทฯ 

ในธ่ริกัิจำปููนซีีเมนต์์ บริิษััท ส่ย�ม ซีิตี์� ซีีเมนต์์ (ลังกั�) จำำ�กััด 
และบริิษััท โต์เกัียว ซีีเมนต์์ จำำ�กััด ยังคงมีส่�วนแบ�งท�งกั�ริ
ต์ล�ดอยู�ที�ปูริะม�ณริ�อยละ 65 ในขณะที� Ultratech Singha 
Cement (Penna Cement India) และผูู้�นำ�เข��ปููนซีีเมนต์์ถ่ืง 
ริ�ยอื�น ๆ มีส่�วนแบ�งท�งกั�ริต์ล�ดริวมกัันอยู�ที�ริ�อยละ 35 
ในส่�วนที�เหลือทำ�ให�เกิัดส่ภั�พิ่แวดล�อมที�มีกั�ริแข�งขันที�สู่งม�กั 
ในต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ของศรีิลังกั� ยิ�งไปูกัว��นั�นปููนซีีเมนต์์ถ่ืง 
นำ�เข��ที�มีค่ณภั�พิ่ต์ำ��และริ�ค�ถูืกัยังได�ทำ�ล�ยและกิันต์ล�ด
ในส่�วนของปููนซีีเมนต์์ริะดับพิ่ริีเมียมลงด�วย ดังนั �น 
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อินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� จำึงมีแผู้นง�นที�จำะขย�ยส่�วนแบ�งท�ง 
กั�ริต์ล�ดเพิ่ิ�มขึ�นจำ�กัริ�อยละ 33 เปู็นริ�อยละ 36 ให�ได� 
ภั�ยในปูี 2563

การรุกตลัาด้เขั้้าไปในธีุรกิจัคอนกร่ตสี่ำาเร็จัร้ป

กั�ริร่ิกัเข��ไปูในต์ล�ดคอนกัรีิต์ชนิดพิิ่เศษัโดยผู้��นท�งธ่ริกิัจำ 
คอนกัรีิต์ผู้ส่มเส่ร็ิจำของบริิษััทฯ ด�วยกั�รินำ�เส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์
คอนกัรีิต์ที�ส่�ม�ริถืควบค่มอ่ณหภูัมิได� ซึี�งส่�วนใหญ�จำะเหม�ะ 
ส่ำ�หริับง�นเส่�เข็ม ง�นเส่�โคริงส่ริ��ง ริวมทั�งกั�ริเส่�ะ 
แส่วงห�โคริงกั�ริกั�อส่ริ��งต์��ง ๆ  ที�อยู�ในพืิ่�นที�ของหน�วยผู้ลิต์ 
ที�ส่�ม�ริถืให�บริิกั�ริได� ช�วยให�หน�วยผู้ลิต์ที�ต์ั�งขึ�นม�ใหม�         
ปูริะส่บคว�มส่ำ�เริ็จำในกั�ริทำ�ยอดผู้ลิต์คอนกัริีต์ผู้ส่มเส่ริ็จำ 
ได�ปูริิม�ณม�กัถืึง 46,000 ลูกับ�ศกั์เมต์ริ 

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

ในส่�วนของห�วงโซี�อ่ปูท�นและกั�ริจำัดส่�งยังคงม่�งเน�นไปูที� 
กั�ริปูฏิิบัติ์ง�นที�มีคว�มคล�องตั์วและริวดเร็ิว บริิษััทฯ ได�จำดั
ตั์�งศูนย์กั�ริจัำดส่�งเริ�งด�วน (Express Logistics Centers - ELC) 
อีกัส่�มแห�งในปีูนี�ที� Kadawatha Piliyandala และ Nuwara 
Eliya เพิ่ื�อเชื�อมต์�อพิ่ื�นที�บริิเวณส่�วนกัล�งกัับเครืิอข��ยท�ง 
หลวงของจัำงหวัดท�งภั�คต์ะวันต์กัของศรีิลังกั� ด�วยบริิกั�ริ
ของศูนย์กั�ริจำัดส่�งเริ�งด�วนนี� อินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� ม่�งหวัง       
ที�จำะนำ�เส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ของบริิษััทฯ ให�ไปูใกัล�กัับ
ต์ล�ดปูล�ยท�งของลูกัค��ม�กัที�ส่่ด และลดริอบของเวล� 
กั�ริจำัดส่�งให�น�อยที�ส่่ดเพิ่ื�อให�ต์ัวแทนจำำ�หน��ยและลูกัค��         
ของเริ�ปูริับปูริ่งกั�ริกัริะจำ�ยส่ินค��ให�ไปูถืึงผูู้� ใช�ได�ดีขึ�น

กัองเริือขนส่�งได�ถืูกัปูริับปูริ่งให�มีเริือที�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ม�กั 
ยิ�งขึ�น มีกั�ริใช�โปูริแกัริมคอมพิ่ิวเต์อริ์ในกั�ริต์ิดต์�มเริือ        
ที�อยู�ในเส่�นท�งเดินเริือเพิ่ื�อให�มั�นใจำในปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่งส่่ด 

นอกัจำ�กันี� ยังมีกั�ริปูรัิบปูร่ิงริะบบกั�ริขนส่�งริะหว��งเรืิอสู่�เรืิอ
ที�ใช� ในกั�ริจำัดส่�งปููนเม็ดจำ�กั Trincomalee ไปูยังโริงง�น 
ปููนซีีเมนต์์ Ruhunu ให�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ม�กัยิ�งขึ�น เพิ่ื�อลด 
คว�มจำำ�เปู็นในกั�ริขนส่�งท�งถืนน ในกั�รินี�ได�มีกั�ริเปูิดใช� 
ง�นท��ทอดส่มอนอกัช�ยฝั�ง Galle เพิ่ื�อดำ�เนินกั�ริขนส่�ง         
ส่ินค��ริะหว��งเริือใหญ�กัับเริือโปู๊ะ เปู็นที�ค�ดหม�ยว��คว�ม
พิ่ย�ย�มในกั�ริปูริับปูริ่งกั�ริทำ�ง�นทั�งหมดนี�จำะช�วยลด         
ค��ใช�จำ��ยโดยริวมของอินทรีิซีีเมนต์์ ลังกั� ได�อย��งมีนัยส่ำ�คัญ 
ต์ลอดจำนช�วยลดกั�ริปูลดปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์ 
ในริะยะที�ส่องที�กัำ�หนดไว�ในอน�คต์ ในขณะเดียวกัันยังลด
อ่บัต์ิเหต์่บนท�องถืนนอีกัด�วย

	 3.1	 ผู้ลักระทบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อมจัากกระบวนการผู้ลัิต

ด�วยธริริมช�ติ์ท�งธ่ริกิัจำของอินทรีิซีีเมนต์์ ลังกั� ที�ต์�อง 
พิ่ึ�งพิ่�ทริัพิ่ย�กัริธริริมช�ต์ิ และกั�ริเปูลี�ยนแปูลงท�ง     
ภูัมิอ�กั�ศจำะมีผู้ลกัริะทบกัับกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ 

ลูกัค��และริะบบห�วงโซี�อ่ปูท�นอย��งมีนัยส่ำ�คัญ ซีึ�ง          
ในท�งกัลับกัันจำะมีผู้ลต์�อคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริทำ�ง�น
ต์�มแผู้นกัลย่ทธ์ที�ว�งไว�  และในท��ยที�ส่่ดจำะกัริะทบต์�อ 
คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริทำ�กัำ�ไริของบริิษััทฯ  ในปัูจำจ่ำบันนี� 
อินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� ได�ริ�วมกัับกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวงที�ริ�วมดำ�เนินง�น เพืิ่�อริ�วมกัันกัำ�หนดเปู้�หม�ย 
ของกั�ริลดกั�ริปูลดปูล�อยก๊ั�ซีค�ร์ิบอนไดออกัไซีด์และ  
รูิปูแบบกั�ริดำ�เนินกั�ริที�จำะลดผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อม
ให�น�อยที�ส่่ด

กั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของอินทริีซีีเมนต์์ ลังกั� ต์�องพิ่ึ�งพิ่�  
ทรัิพิ่ย�กัริธริริมช�ติ์อยู�ต์ลอดเวล� ดังนั�น กั�ริเปูลี�ยนแปูลง
ของส่ภั�พิ่ภัูมิอ�กั�ศจำึงถืูกัมองว��มีผู้ลกัริะทบอย��งมี
นัยส่ำ�คัญ ซีึ�งในท�งกัลับกัันจำะมีผู้ลกัริะทบต์�อผู้ลกั�ริ 
ดำ�เนินง�นโดยริวมและคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริทำ�กัำ�ไริ 
เช�น ม�ต์ริกั�ริที�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ต์��ง ๆ  ได�ถูืกันำ�ม�ปูฏิิบัติ์ 
ด�วยกั�ริกัำ�หนดให�มีคณะทำ�ง�นเรืิ�องสิ่�งแวดล�อมที�เป็ูน 
มืออ�ชีพิ่ม�ดูแลโริงง�นผู้ลิต์ที�ต์ั�งอยู�ในแต์�ละพิ่ื�นที�         
โดยทำ�กั�ริต์ริวจำส่อบและริ�ยง�นผู้ลกั�ริดำ�เนินง�น 
เปูริียบเทียบกัับต์ัวชี�วัดหลักั ๆ ท�งด��นส่ิ�งแวดล�อม 
นอกัจำ�กันี�ยังต์�องมีกั�ริขอใบอน่ญ�ต์เพิ่ิ�มเต์ิมจำ�กั 
หน�วยง�นภั�คริัฐ เช�น ส่ถื�บันปู้องกัันส่ิ�งแวดล�อมท�ง 
ทะเล (Marine Environment Protection Authority 
- MEPA) องค์กัริวิจัำยด��นกั�ริกั�อส่ริ��งแห�งช�ติ์ (National 
Building Research Organization - NBRO) และอีกั
ส่องถืึงส่�มหน�วยง�นกั�อนที�จำะเริิ�มขบวนกั�ริทำ�ง�น 
ของโริงง�นปููนอินทริีท่กัแห�ง

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(เวียด้นาม)	จำากิัด้

หลังจำ�กักั�อต์ั�งบริิษััทม�ในปูี 2537 บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ 
(เวียดน�ม) จำำ�กััด ได�กัล�ยเป็ูนหนึ�งในบริิษััทผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์และ 
บริิห�ริจัำดกั�ริกั�กัของเสี่ยชั�นนำ�ในภั�คใต์�ของเวียดน�ม บริิษััทฯ 
มีคว�มภั�คภัูมิใจำเปู็นอย��งม�กัที�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ได�ถืูกั
นำ�ม�ใช�ในโคริงกั�ริกั�อส่ริ��งอ�ค�ริและง�นส่�ธ�ริณูปูโภัคต์��ง ๆ  
ที�มีคว�มโดดเด�นหล�ยโคริงกั�ริ เช�นเดียวกัับโคริงกั�ริพิ่ัฒน� 
บ��นพิ่ักัอ�ศัยและอ�ค�ริด��นพิ่�นิชยกัริริมอีกันับไม�ถื�วนในทั�ว 
ทั �งภั�คใต์�ของเวียดน�ม ช�วยให�เกัิดกั�ริพิ่ัฒน�เศริษัฐกัิจำ 
ส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อมของปูริะเทศ
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ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

อินทริีซีีเมนต์์ เวียดน�ม มีพิ่นักัง�นกัว�� 1,100 คน โดยทำ�ง�น         
กัริะจำ�ยอยู�ในโริงง�นผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ห��แห�ง โดยมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ 
ปููนซีีเมนต์์ริวมทั�งส่ิ�น 6.1 ล��นต์ัน ส่�ม�ริถืต์อบส่นองคว�ม 
ต์�องกั�ริได�เกัือบริ�อยละ 9 ของต์ล�ดปููนซีีเมนต์์ทั�งหมดใน             
เวียดน�มที�ค�ดว��มีมูลค��ริวมทั�งส่ิ�น 70 ล��นต์ันต์�อปูี

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

	 ผู้ลัิตภััณฑ์์แลัะบริการด้ั�งเด้ิมขั้องบริษัทฯ

	 ป้นซี่เมนต์อินทร่	(INSEE	Cement)

บริิษััทฯ จำัดจำำ�หน��ยผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์หล�กัหล�ยชนิด 
ซึี�งริวมทั�งปููนซีีเมนต์์ที�ใช�ส่ำ�หรัิบบ��นพัิ่กัอ�ศัยทั�วไปู ส่ำ�หรัิบ
ง�นอ่ต์ส่�หกัริริมและโคริงกั�ริส่�ธ�ริณูปูโภัคต์��ง ๆ ด�วย 
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�มีค่ณภั�พิ่และบริิกั�ริที�ใส่�ใจำทำ�ให�อินทรีิซีีเมนต์์ 
เวียดน�ม มีคว�มภั�คภัูมิใจำและทำ�ให�ลูกัค��ของบริิษััทฯ มี 
คว�มมั�นใจำในกั�ริเลือกัพิ่ันธมิต์ริท�งธ่ริกัิจำที�ถืูกัต์�อง

ส่ำ�หรัิบต์ล�ดอ่ต์ส่�หกัริริม บริิษััทฯ ได�นำ�เส่นอกั�ริต์อบส่นอง
ท่กัคว�มต์�องกั�ริด�วยผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ปูริะเภัทต์��ง ๆ 
เช�น กั�ริหล�อส่ำ�เริ็จำริูปู กั�ริใช�ง�นคอนกัริีต์ปูริะเภัทต์��ง ๆ 
และในบ�งโคริงกั�ริส่�ธ�ริณูปูโภัคที�มีคว�มต์�องกั�ริพิ่ิเศษั 
เฉพิ่�ะกัิจำ

ในปูี 2562 อินทริีซีีเมนต์์ เวียดน�ม ได�ขย�ยต์ัวไปูในต์ล�ด
ปููนซีีเมนต์์ถ่ืงในหล�ยภูัมิภั�คโดยได�จัำดจำำ�หน��ยปููนซีีเมนต์์ถ่ืง
ไปูยังต์ล�ดท�งภั�คต์ะวันออกัเฉียงใต์� ส่�วนหนึ�งของกัลย่ทธ์ 
บริิษััทฯ ในกั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที�เปู็นมิต์ริต์�อส่ิ�งแวดล�อม 
บริิษััทฯ จำึงได�ออกัผู้ลิต์ภััณฑ์์ ล�วิลล�� เอ็กัซี์ต์ริ�� (Lavilla 
Xtra) โดยเปู็นปููนซีีเมนต์์คอมโพิ่ส่ิต์ (CC40) ริ่�นแริกั

อินทร่	อ่โคไซีเคิลั	(INSEE	Ecocycle)

บริิษััทฯ ได�ให�บริิกั�ริและคว�มมั�นใจำกัับลูกัค��ม�กัว�� 15 ปูี 
ด�วยกั�รินำ�เส่นอนวัต์กัริริมกั�ริบริิกั�ริเพิ่ื�อต์อบส่นองท่กั           
คว�มต์�องกั�ริของลูกัค��ในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริกั�กัของเส่ีย  
อ่ต์ส่�หกัริริมและไม�ทำ�ล�ยส่ิ�งแวดล�อม โดยกั�ริเผู้�ริ�วมใน 
เต์�เผู้�ปููนซีีเมนต์์ (Co-processing) ซึี�งเป็ูนกัริริมวิธีในกั�ริ 
กัำ�จำัดกั�กัของเส่ียอย��งคริบถื�วนและยั�งยืนที�ส่่ด โดยไม�มี 
กั�กัของเสี่ยเหลือออกัม�ที�จำะต์�องทำ�กั�ริฝังกัลบและยังช�วย 
ลดกั�ริปูลดปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์อีกัด�วย

ด้รายมิกซี์	(Drymix)

ดริ�ยมิกัซี์ได�ปูริะส่บคว�มส่ำ�เริ็จำในกั�ริแนะนำ�เข��สู่�ต์ล�ด 
เวียดน�มในปูี 2561 ในกั�รินำ�เส่นอผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ 
ส่ำ�หริับง�นต์กัแต์�งแบบคริบช่ดให�กัับลูกัค��ดริ�ยมิกัซี์              
เวียดน�มได�เปูิดต์ัวผู้ลิต์ภััณฑ์์ส่�มริ�ยกั�ริในปูี 2562 คือ 
อินทริี วอลล์ ส่ปูีด (INSEE Wall Speed) อินทริี ไทล์ฟุิกัส่์ 
พิ่ลัส่ (INSEE TileFix Plus) ในเดือนมีน�คม และอินทรีิ ไทล์ 
เกัริ๊� น�โน (INSEE Tile Grout NANO) ในเดือนมิถ่ืน�ยน 
นอกัจำ�กันี� กั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ไทล์เกัริ๊�ริ่ �นใหม�กัำ�ลัง 
กั��วหน��ไปูเริื�อย ๆ เพิ่ื�อที�จำะกัริะจำ�ยกัล่�มผู้ลิต์ภััณฑ์์ของ 
เวียดน�มออกัไปูให�ม�กัขึ�นในปูีนี� ต์ล�ดของดริ�ยมิกัซี์ได� 
ขย�ยต์ัวออกัไปูนอกัเขต์พิ่ื�นที� 9 เมืองหลักัท�งต์ะวันออกั  
พิ่ื�นที�แม�นำ��โขงท�งต์อนใต์�ของเวียดน�ม และนคริโฮจำิมินห์

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ต์ล�ดปููนซีีเมนต์์เวียดน�มได�ปูริะส่บกัับกั�ริเจำริิญเต์ิบโต์ 
ในริะดับปู�นกัล�งที�ริ�อยละ 1 ในปีู 2562 เมื�อเปูรีิยบเทียบกัับ 
ปูีที�แล�ว โดยมีส่�เหต์่ส่�วนใหญ�ม�จำ�กักั�ริริะงับกั�ริออกั         
ใบอน่ญ�ต์กั�อส่ริ��งชั�วคริ�วในนคริโฮจำิมินห์ ซีึ�งมีส่ัดส่�วน 
กั�ริใช�ปููนซีีเมนต์์ม�กักัว��ริ�อยละ 30 ต์ล�ดอื�น ๆ ส่ำ�หริับ  
ท�งต์อนใต์�ของเวียดน�มยังคงมีกั�ริเจำริิญเต์ิบโต์อย��ง  
เข�มแข็งจำ�กัริ�อยละ 3 เป็ูนริ�อยละ 4 อ่ต์ส่�หกัริริมกั�ริกั�อส่ริ��ง 
ของเวียดน�มได�ริับแริงหน่นจำ�กัจำำ�นวนปูริะช�กัริที�เพิ่ิ�ม 
ม�กัขึ�น  แนวโน�มกั�ริขย�ยตั์วของสั่งคมเมือง และกั�ริลงท่น 
โดยต์ริงจำ�กัต์��งปูริะเทศอย��งมีนัยส่ำ�คัญ ซีึ�งเปู็นปูัจำจำัย         
ในกั�ริช�วยผู้ลักัดันคว�มต์�องกั�ริด��นอ่ต์ส่�หกัริริมและ 
โคริงส่ริ��งส่�ธ�ริณูปูโภัคพิ่ื�นฐ�นต์��ง ๆ

ในขณะเดียวกััน ปูริะช�ชนทั�วไปูให�คว�มนิยมต์�อวัส่ด่กั�อส่ริ��ง
ที�มีคว�มคงทนและเป็ูนมิต์ริต์�อสิ่�งแวดล�อมม�กัยิ�งขึ�นเรืิ�อย ๆ  
หลังจำ�กัเวียดน�มมีคว�มเส่ี�ยงต์�อกั�ริได�ริับผู้ลกัริะทบใน      
เชิงลบจำ�กัส่ภั�วะกั�ริเปูลี�ยนแปูลงของส่ภั�พิ่ภัูมิอ�กั�ศ
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3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

	 การจััด้ซี่�อจััด้หาอย่างชีาญฉลัาด้

ในปูี 2562 ฝ่�ยจำัดซีื�อจำัดห�ได�มีโคริงส่ริ��งองค์กัริใหม�ซีึ�ง 
ให�คว�มใส่�ใจำต์�อกั�ริบริิห�ริจำดักั�ริหมวดหมู�และกั�ริจำดัซืี�อ
จำัดห�อย��งเปู็นเลิศ ที�จำะทำ�ให�มั�นใจำได�ว��มีกั�ริใช�กัลย่ทธ์ 
ที�ส่อดคล�องกัันในริะยะ 1-5 ปีู ส่ำ�หรัิบกั�ริใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์และ 
บริิกั�ริต์��ง ๆ  ที�ให�ค่ณค��สู่งส่่ดโดยที�มีต์�นท่นที�ท��ท�ยคว�ม 
ส่�ม�ริถือย��งต์�อเนื�อง

การผู้ลัิตท่�เป็นมิตรต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อม

กั�ริเข��สู่�กั�ริผู้ลิต์ที�เปู็นมิต์ริต์�อส่ิ�งแวดล�อมของบริิษััทฯ            
ม่�งเน�นไปูที�กั�ริลดผู้ลกัริะทบเชิงลบต์�อส่ิ�งแวดล�อมให�น�อย
ที�ส่่ดและเส่ริิมส่ริ��งผู้ลกัริะทบเชิงบวกัในส่�วนที�เปู็นไปูได� 
ในขณะเดียวกััน ต์�องส่�ม�ริถืปูรัิบปูร่ิงผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นไปู
พิ่ริ�อมกัันด�วย อินทริีซีีเมนต์์ เวียดน�ม จำะพิ่ิจำ�ริณ�ปูริะเด็น
เริื�องส่ิ�งแวดล�อมด�วยเส่มอเมื�อต์�องออกัแบบขั�นต์อนกั�ริ 
ทำ�ง�นของบริิษััทฯ และทำ�ให�กัริะบวนกั�ริเหล��นี�เปู็นมิต์ริ 
ต์�อส่ิ�งแวดล�อมม�กัที�ส่่ด บริิษััทฯ ได�ลงท่นในถื่งกัริองฝ่่น        
เพืิ่�อลดกั�ริกัริะจำ�ยของฝ่่นลงเหลือปูริะม�ณ 14.5 มิลลิกัรัิม 
ต์�อลูกับ�ศกั์เมต์ริ ซีึ�งต์ำ��กัว��ข�อกัำ�หนดต์�มกัฏิหม�ยของ 
เวียดน�มซีึ�งอยู�ที� 100 มิลลิกัริัมต์�อลูกับ�ศกั์เมต์ริ ม�กัพิ่อ 
ส่มควริ

กั�ริใช�หม�อบดปููนซีีเมนต์์แนวต์ั�งเพิ่ื�อลดกั�ริใช�พิ่ลังง�นลง 
ปูริะม�ณริ�อยละ 20 และโริงผู้ลิต์ไฟุฟุ้�จำ�กัพิ่ลังง�นคว�ม 
ริ�อนเหลือใช�ของเต์�เผู้�ปููนซีีเมนต์์ ที�ส่�ม�ริถืผู้ลิต์กัริะแส่ 
ไฟุฟุ้�ได�ริ�อยละ 25 ของคว�มต์�องกั�ริใช�ไฟุฟุ้�ของโริงง�น 
ทั�งหมดนี�ช�วยลดกั�ริปูลดปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์ 
ลงท�งอ�อมได�ปูริะม�ณ 25,000 ต์ันต์�อปูี ต์ลอดจำนทำ�กั�ริ
ผู้ลิต์โดยเผู้�ปููนซีีเมนต์์ริ�วมกัับกั�กัของเส่ียที�ให�พิ่ลังง�น 
คว�มริ�อนในปูริิม�ณม�กักัว�� 1.2 ล��นตั์น ซึี�งโดยปูกัติ์จำะต์�อง 
นำ�ไปูกัำ�จำัดโดยกั�ริฝังกัลบ
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ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นด��นส่ิ�งแวดล�อมได�ถืูกัเชื �อมโยง        
อย��งมั�นคงกัับห�วงโช�แห�งค่ณค��ต์ลอดส่�ยง�น จำ�กั 
กั�ริผู้ลิต์ไปูสู่�ผูู้� ใช�ผู้ลิต์ภััณฑ์์เพืิ่�อช�วยลดผู้ลกัริะทบด��น 
สิ่�งแวดล�อมใด ๆ  ที�อ�จำเกิัดขึ�น ด�วยริะบบติ์ดต์�มส่ภั�วะ 
ส่ิ �งแวดล�อมออนไลน์อย��งต์�อเนื �อง และทดส่อบ 
ค��ม�ต์ริฐ�นต์��ง ๆ  อย��งส่มำ��เส่มอจำ�กัหน�วยง�นอิส่ริะ 
ที�น��เชื�อถืือภั�ยนอกั อินทริีซีีเมนต์์ เวียดน�ม มีคว�ม
ม่�งมั�นที�จำะปูฏิิบัต์ิต์�มกัฏิริะเบียบที�เกัี�ยวข�องและมีผู้ล
กั�ริดำ�เนินง�นด��นส่ิ�งแวดล�อมในริะดับสู่งส่่ด กั�ริใช�    
ทริัพิ่ย�กัริธริริมช�ต์ิที�ไม�ส่�ม�ริถืนำ�กัลับม�ใช� ใหม�ได�
อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ ส่�ม�ริถืทำ�ได�โดยผู้��นกั�ริพัิ่ฒน�     
ปููนซีีเมนต์์ผู้ส่มซีึ�งได�ริับริ�งวัลฉล�กัเขียว

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -

บัริษััท	ชิป	มง	อินทรีซีีเมนติ์	คอร์ปอเรชั�น

บริิษััท ชิปู มง อินทริีซีีเมนต์์ คอริ์ปูอเริชั�น เปู็นกัิจำกั�ริริ�วมท่น 
แบบกั�ริริ�วมค��ริะหว��งกัล่�มบริิษััทชิปูมงจำ�กัปูริะเทศกััมพิู่ช� 
กัับกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง โดยท�งกัล่�มบริิษััทชิปูมง 
ถืือห่�นริ�อยละ 60 และกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงถืือห่�น 
ริ�อยละ 40 กั�ริริ�วมท่นครัิ�งนี�เป็ูนกั�ริริวมกัันของคว�มเชี�ยวช�ญ 
ในกั�ริทำ�ต์ล�ดท�องถิื�นที�เยี�ยมยอดและเครืิอข��ยในกั�ริกัริะจำ�ย
ส่ินค��ของกัล่�มชิปูมงเข��กัับคว�มริู�ท�งด��นเทคโนโลยีของ             
ปููนซีีเมนต์์ที �ดีที �ส่ ่ดของกัล่ �มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 
วิส่ัยทัศน์ของบริิษััทฯ คือ กั�ริเปู็นองค์กัริที�ได�ริับกั�ริชื�นชมและ
ไว�ว�งใจำม�กัที�ส่่ดที�ส่�ม�ริถืต์อบส่นองท่กัคว�มต์�องกั�ริใน 
อ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ของกััมพิู่ช� บริิษััทฯ มีกัำ�ลังหลักัเปู็น 
พิ่นักัง�นเพิ่ียงแค�ปูริะม�ณ 400 คน ซีึ�งริวมไปูถืึงบ่คล�กัริที�มี 
คว�มเชี�ยวช�ญคริอบคล่มในส่�ข�ต์��ง ๆ จำ�กัทั�วโลกั

1.	 ผิล้ิติภัณฑ์์แล้ะบัริกิาร

ด�วยโริงง�นปููนซีีเมนต์์ที�ทันส่มัยที�ส่่ดแห�งหนึ�งของภัูมิภั�ค
นี� ซีึ�งมีริะบบและอ่ปูกัริณ์ต์��ง ๆ ที�มีคว�มทันส่มัยและใช� 
เทคโนโลยีล��ส่่ดที�ม�จำ�กัทั�วโลกั โริงง�น Touk Meas ของ
ชิปูมงได�ทำ�กั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ออกัม�ส่ี �ปูริะเภัท คือ                   
ปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์ภั�ยใต์�ต์ริ�ส่ินค�� ‘อูฐ’ (Camel) 
และภั�ยใต์�ต์ริ�ส่ินค��อินทริีเพิ่ชริ INSEE Diamond ยังมี 
ปููนซีีเมนต์์กั�อฉ�บภั�ยใต์�ต์ริ�ส่ินค�� ‘อูฐเขียว’ (Camel 
Green) และปููนไฮโดริลิคภั�ยใต์�ชื�อ Camel Strong ด�วย 
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ที�มีกั�ริใช�พิ่ลังง�นอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ 
บริิษััทฯ ม่�งมั�นที�ทำ�ให�มีกั�ริปูลดปูล�อยก๊ั�ซีค�ร์ิบอนไดออกัไซีด์ 
ออกัม�ในปูริิม�ณที�น�อยม�กั ส่อดคล�องท่กัขั�นต์อนกัับ 
ม�ต์ริฐ�นล��ส่่ดในริะดับน�น�ช�ต์ิ

ด�วยริะบบกั�ริบริิห�ริควบค่มค่ณภั�พิ่ที�ทันส่มัยพิ่ริ�อมด�วย 
เคริื�องมือและอ่ปูกัริณ์ริ่�นล��ส่่ดที�ใช� ในกั�ริวิเคริ�ะห์ปูัญห� 
ต์��ง ๆ  ทำ�ให�ลูกัค��ส่�ม�ริถืไว�ว�งใจำได�ถึืงค่ณภั�พิ่ของส่นิค�� 
และบริิกั�ริที �ดีที �ส่่ดส่ำ�หริับทั �งต์ล�ดค��ปูลีกัและต์ล�ด           
อ่ต์ส่�หกัริริมของผูู้�ผู้ลิต์วัส่ด่กั�อส่ริ��ง โดยผู้ลิต์ภััณฑ์์ทั�งหมด 
ใช�วัต์ถ่ืดิบท�องถิื�นที�ได�รัิบกั�ริคัดส่ริริม�เป็ูนอย��งดี ผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
ต์ริ�อูฐของบริิษััทฯ เหม�ะส่ำ�หรัิบต์ล�ดค��ปูลีกั ส่�วนผู้ลิต์ภััณฑ์์ 
ต์ริ�อินทริีเพิ่ชริเหม�ะกัับต์ล�ดท�งด��นเทคนิคของผูู้�ผู้ลิต์ 
วัส่ด่กั�อส่ริ��ง ซึี�งมีสั่ดส่�วนของกั�ริข�ยในต์ล�ดทั�งส่องปูริะเภัทนี� 
อยู�ที�ริ�อยละ 65 และริ�อยละ 35 ต์�มลำ�ดับ



47บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

ล้ักิษัณะกิารประกิอบัธุุรกิิจ

2.	 กิารติล้าด้แล้ะกิารแข่งขัน

ปูริะเทศกััมพิู่ช�มีเศริษัฐกัิจำที�เต์ิบโต์เริ็วที�ส่่ดแห�งหนึ�งใน 
ภูัมิภั�คนี� โดยมีอ่ต์ส่�หกัริริมกั�อส่ริ��งเป็ูนหนึ�งในปัูจำจัำยหลักั 
ของอัต์ริ�กั�ริเจำริิญเต์ิบโต์ท�งเศริษัฐกัิจำที�ริ�อยละ 7 ในช�วง 
ส่องส่�มปูีที�ผู้��นม� ธ่ริกัิจำภั�คอส่ังห�ริิมทริัพิ่ย์ได�มีกั�ริ 
เจำริิญเต์ิบโต์อย��งม�กัในท่กั ๆ ปูริะเภัท ทั�งบ��นพิ่ักัอ�ศัย 
อ�ค�ริพิ่�ณิชย์ และกั�ริพิ่ัฒน�โคริงกั�ริด��นส่�ธ�ริณูปูโภัค
ต์��ง ๆ กั�ริลงท่นจำ�กัปูริะเทศจำีนยังคงเปู็นปูัจำจำัยหลักัของ 
กั�ริเจำริิญเติ์บโต์ ควบคู�ไปูกัับจำำ�นวนปูริะช�กัริที�เพิิ่�มขึ�นท่กัปีู
อย��งริวดเริ็วที�ปูริะม�ณริ�อยละ 1.5 ต์�อปูี ทำ�ให�ค�ดกั�ริณ์ 
ได�ว��คว�มต์�องกั�ริใช�ปููนซีีเมนต์์จำะมีกั�ริเจำริิญเต์ิบโต์ที� 
แข็งแกัริ�งยิ�งขึ�นในปูีต์�อ ๆ ไปู ในขณะที�ด��นของอ่ปูท�นที�มี
ผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ริ�ยหลักั ๆ อยู�เพิ่ียงส่ี�ริ�ยภั�ยในปูริะเทศ 
ซีึ�งมีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ริวมกัันอยู�ที�ปูริะม�ณ 6.6 ล��นต์ันต์�อปูี 
ซีึ�งคิดเปู็นปูริะม�ณริ�อยละ 65-70 ของคว�มต์�องกั�ริใช� 
ปููนซีีเมนต์์ภั�ยในปูริะเทศ โดยภั�ยในส่ิ�นปูี 2562 นี�จำะมี        
ผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ท�องถืิ�นริ�ยใหม�ในชื�อ ไทยบ่ญริ่�ง เพิ่ิ�มขึ�น 
เพิ่ื�อทำ�ให�กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์โดยริวมของปูริะเทศ 
เพิ่ิ�มขึ�นม�อีกัปูริะม�ณ 1.3 ล��นต์ันต์�อปูี

ปูัจำจำ่บันนี� บริิษััทฯ มีส่�วนแบ�งท�งกั�ริต์ล�ดของปููนซีีเมนต์์
ทั�งปูริะเทศอยู�ที�ปูริะม�ณริ�อยละ 24 ถืึง 25 และได�ลงท่น      
ไปูในกั�ริส่ริ��งพิ่ันธมิต์ริของคู�ค��และผูู้�มีส่�วนได�เส่ียอื�นๆ      
ต์ลอดจำนพิ่ัฒน�ด��นทริัพิ่ย�กัริมน่ษัย์ของบริิษััทฯ อย��ง 
ต์�อเนื�อง บริิษััทฯ มีคว�มต์ั�งใจำอย��งม่�งมั�นในกั�ริแส่ดง          
คว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคมและสิ่�งแวดล�อมผู้��นกิัจำกัริริมต์��ง ๆ 
อย��งเปู็นริูปูธริริม

3.	 กิระบัวนกิารจัด้หาแล้ะกิารผิล้ิติ

โริงง�นแห�งใหม�ที� Touk Meas มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ 
ปูีละ 1.7 ล��นต์ัน ได�เริิ�มดำ�เนินกั�ริผู้ลิต์ในปูีแริกัอย��งมี         
เส่ถีืยริภั�พิ่และได�ผู้ลผู้ลิต์สู่งกัว��ที�ค�ดกั�ริณ์ไว�ในเบื�องต์�น
ที�ผู้��นม�โริงง�นแห�งใหม�นี�ส่�ม�ริถืผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์เพิ่ื�อ 
ต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของบริิษััทฯ ได�ถืึงริ�อยละ 80             
ในขณะที�ส่�วนที�เหลือได�นำ�เข��ม�จำ�กัโริงง�นของปููนซีีเมนต์์
นคริหลวงที�จำงัหวัดส่ริะบ่รีิ ปูริะเทศไทยเพิ่ื�อส่นับส่น่นคว�ม
ต์�องกั�ริที�เหลือในปูริะเทศ
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บริิษััท ชิปู มง อินทรีิซีีเมนต์์ คอร์ิปูอเริชั�น ส่�ม�ริถืที�จำะ
ในกั�รินำ�คว�มริ�อนเหลือใช�จำ�กัเต์�เผู้�ปููนซีีเมนต์์ม� 
ผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้�ขน�ด 7 เมกัะวัต์ต์์ได�ปูริะส่บคว�ม 
ส่ำ�เริ็จำในกั�ริดำ�เนินง�นอย��งเต์็มที� ริวมทั�งหนึ�งใน          
โริงไฟุฟุ้�พิ่ลังง�นแส่งอ�ทิต์ย์ที�ใหญ�ที�ส่่ดในปูริะเทศ 
ที�มีกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ขน�ด 10 เมกัะวัต์ต์์ซึี�งจำะทำ�กั�ริติ์ดตั์�ง    
เส่ร็ิจำเรีิยบริ�อยในช�วงกัล�งไต์ริม�ส่แริกัของปีู 2562 นี�
จำะทำ�ให�ส่ัดส่�วนในกั�ริใช�พิ่ลังง�นไฟุฟุ้�ทดแทนของ 
บริิษััทฯ มีอัต์ริ�ส่�วนอยู�ที�ม�กักัว��ริ�อยละ 33 ของคว�ม 
ต์�องกั�ริของโริงง�น 

บริิษััทฯ ยังริิเริิ�มธ่ริกัิจำบริิกั�ริกั�ริจำัดกั�ริกั�กัของเส่ีย 
อย��งคริบวงจำริ โดยใช�ชื�อว�� ชิปูมง อีโคไซีเคิล โดย         
ที�เปู็นบริิษััทแริกัที�ได�ริิเริิ�มบริิกั�ริจำัดกั�ริกั�กัของเส่ีย 
ให�กัับส่�วนโริงง�นอ่ต์ส่�หกัริริมในปูริะเทศกััมพิ่ชู�เป็ูน
ผูู้�เชี�ยวช�ญด��นคว�มยั�งยืน บริิษััทฯ ส่�งมอบคว�ม        
ส่บ�ยใจำในกั�ริจำัดกั�ริกั�กัของเส่ียให�แกั�ลูกัค��ด�วย        
กั�ริให�บริิกั�ริลูกัค��เส่มือนเปู็นห่�นส่�วนท�งธ่ริกัิจำ โดย
ธ่ริกัิจำนี�จำะเดินง�นเต์็มกัำ�ลังภั�ยในส่ิ�นปูี 2562

บริิษััทฯ ได�ริิเริิ�มทำ�โคริงกั�ริเพิ่ื�อส่ังคมขึ�นม�ปูริะม�ณ
หนึ�งปีูกั�อนที�โริงง�นจำะเริิ�มดำ�เนินกั�ริผู้ลิต์ทำ�ให�ส่�ม�ริถื 
เส่ริิมส่ริ��งคว�มส่ัมพิ่ันธ์ที�ดีและใกัล�ชิดให�เกัิดขึ�นกัับ 
ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยกัล่�มต์��ง ๆ  ที�เกีั�ยวข�อง โดยเฉพิ่�ะช่มชน 
ต์��ง ๆ  ที�ตั์�งอยู�ริอบโริงง�นแห�งใหม�นี�เพืิ่�อให�เกิัดพัิ่ฒน�กั�ริ 
ในด��นต์��ง ๆ ทั�งคว�มปูลอดภััย กั�ริศึกัษั� และชีวิต์
คว�มเปู็นอยู�ของช่มชนโดยริวม

4.	 งานที�ยังไม่ได้้ส่งมอบั

 - ไม�มี -
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กิารเปล้ี่ยนแปล้งสำาคัญในกิารด้ำาเนินธุุรกิิจ

กิารเปล้ี่ยนแปล้งสำาคัญในกิารด้ำาเนินธุุรกิิจ

ในปี	2562	กิลุ้่มบัริษััทปูนซีีเมนติ์นครหล้วงได้้มีกิารปรับัติัวทาง
ธุุรกิิจมากิมายจากิแนวกิล้ยุทธุ์ที�ได้้วางแผินไว้เพี่่อสอด้รับักัิบั		
ความท้าทายทางกิารติล้าด้แล้ะโอกิาสทางธุุรกิิจที�เกิิด้ข้�น	 เพี่่อ		
สนองติ่อกิารพีัฒนาศักิยภาพีของกิลุ้่มบัริษััทฯ	 อันส่งผิล้ด้ีติ่อ	
ความเช่�อมั�นแล้ะความพีึงพีอใจติ่อลู้กิค้าแล้ะคู่ค้า	กิารพีัฒนา	
บัคุล้ากิร	ติล้อด้จนกิารปรับัติวัทางธุรุกิจิไปพีร้อมกิบัักิารพีฒันา	
ด้้านเทคโนโล้ยีเพี่่อกิ้าวเข้าสู่ยุคกิารเปล้ี�ยนแปล้งของโล้กิ

ในเดือนมีน�คม 2562 ได�มีกั�ริจัำดตั์�งคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
เพืิ่�อเข��ม�จำดักั�ริและขับเคลื�อนกัลย่ทธ์และแนวท�งกั�ริดำ�เนิน
ง�นภั�ยในกัล่�มบริิษััทฯ ที�ได�มีกั�ริพัิ่ฒน�เติ์บโต์ไปูสู่�ริะดับภูัมิภั�ค 
และส่�งเส่ริิมคว�มริ�วมมือในกั�ริพัิ่ฒน�ธ่ริกิัจำให�เป็ูนไปูในแนวท�ง 
เดียวกัันอย��งยั�งยืน ให�ส่อดริับกัับกั�ริเปูลี�ยนแปูลงจำ�กัคว�ม  
ท��ท�ยและโอกั�ส่ท�งธ่ริกิัจำที�กัล��วข��งต์�นด�วยแนวคิดกั�ริปูรัิบตั์ว 
ในกั�ริดำ�เนินท�งธ่ริกิัจำส่�มแนวท�งใหญ�คริอบคล่มทั�งกัล่�มธ่ริกิัจำ 
ในปูริะเทศและกัล่�มธ่ริกัิจำต์��งปูริะเทศ อันปูริะกัอบไปูด�วย

1.	 กิารปรับัตัิวไปสู่ความเป็นเล้ิศในด้้านกิระบัวนกิารผิลิ้ติ 
มีกั�รินำ�เทคโนโลยีและแนวคิดคว�มริ�วมมือในริะดับภูัมิภั�ค
ม�ปูรัิบปูร่ิง  พิ่ัฒน�และส่�งเส่ริิมโคริงกั�ริเพิิ่�มปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ใน
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์และกั�ริจัำดซืี�อจัำดห� เช�น กั�ริพัิ่ฒน�พิ่ลังง�น 
และค่ณภั�พิ่ผู้ลิต์ภััณฑ์์ กั�ริปูรัิบปูร่ิงปูริะสิ่ทธิภั�พิ่เครืิ�องจัำกัริ   
กั�ริจัำดกั�ริโคริงกั�ริลงท่น ริวมถึืงกั�ริจัำดซืี�อจัำดห�แบบริวมกัล่�ม 
บริิษััทฯ เพืิ่�อเป็ูนแนวท�งในกั�ริปูรัิบปูร่ิงต์�นท่นกั�ริผู้ลิต์และ 
กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์ให�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่งส่่ด และยังคงริักัษั�ฐ�น
คว�มเปู็นผูู้�นำ�กั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ที�ใหญ�ที�ส่่ดในภัูมิภั�ค

2.	 กิารปรับัตัิวไปสู่ความเป็นเล้ศิในด้้านกิารติล้าด้แล้ะกิารขาย	
ม่�งเน�นแนวคิดกั�ริส่�งเส่ริิมกั�ริข�ยและกั�ริเจำ�ะต์ล�ด 
กัล่�มลูกัค��ใหม� มีกั�ริปูรัิบย่ทธวิธีให�หล�กัหล�ยแต์กัต์��งกััน 
ไปูโดยเน�นคว�มยืดหย่�นและปูรัิบเปูลี�ยนได�ต์�มคว�มต์�องกั�ริ
ของผูู้�บริิโภัคที�ผู้ันแปูริไปูต์�มย่คส่มัยและแต์กัต์��งกัันใน     
แต์�ละพิ่ื�นที�หริือกัล่�มต์ล�ด ทั�งในแง�ผู้ลิต์ภััณฑ์์และบริิกั�ริ  
ต์ลอดจำนแนวท�งกั�ริพัิ่ฒน�กัลย่ทธ์กั�ริขนส่�งเพืิ่�อต์อบส่นอง
ต์�อคว�มต์�องกั�ริและคว�มพึิ่งพิ่อใจำต์�อลูกัค��และกัล่�มต์ล�ด 

3.	 กิารปรับัตัิวไปสู่ความเป็นเล้ศิในด้้านบุัคล้ากิรแล้ะองค์กิร	
ม่�งเน�นในกั�ริปูริับปูริ่งโคริงส่ริ��งขององค์กัริและเต์ริียม        
คว�มพิ่ริ�อมด��นบ่คล�กัริเพิ่ื�อขับเคลื�อนองค์กัริไปูสู่�ริะดับ 
ภัูมิภั�ค ทั�งในเริื�องของกั�ริว�งแผู้นเพิ่ื�อคว�มส่ำ�เริ็จำของ 
บ่คล�กัริ ควบคู�ไปูกัับคว�มส่ำ�เริ็จำของบริิษััทฯ กั�ริพิ่ัฒน�  
ทักัษัะของบ่คล�กัริเพิ่ื�อส่นับส่น่นแนวคิดคว�มเปู็นเลิศ 
ในด��นต์��ง ๆ กั�ริปูริับโคริงส่ริ��งและวัฒนธริริมองค์กัริให�
ทนัส่มัยและยดืหย่�นเพืิ่�อรัิกัษั�บ่คล�กัริภั�ยในที�มีศกััยภั�พิ่ 
และดึงดูดบ่คล�กัริภั�ยนอกัที�มีคว�มส่�ม�ริถืและเชี�ยวช�ญ 
ในอ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ส่นใจำในกั�ริเข��ริ�วมง�นกัับ 
คริอบคริัวอินทริี 

นอกัจำ�กันี�ยังมีแนวท�งย�อยเพิ่ื�อส่นับส่น่นในกั�ริปูริับต์ัวไปูสู่�         
คว�มเปู็นเลิศของกัล่�มธ่ริกัิจำอีกัม�กัม�ย อ�ทิ กั�ริปูริับต์ัวไปูสู่�
คว�มเป็ูนเลิศในด��นกั�ริเงิน กั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มกัฎข�อบังคับต์��ง ๆ  
ที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ กั�ริปูริับต์ัวไปูสู่�คว�มเปู็นเลิศ        
ในด��นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปูลอดภััย เปู็นต์�น โดยแนวท�ง 
กั�ริปูริับต์ัวที�กัล��วม�นั�นเปู็นคว�มริ�วมมือกัันในกัล่�มบริิษััท          
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงทั�งหมดคริอบคล่มท่กัส่�ยง�นท่กัหน�วย 
ธ่ริกัิจำทั�งในปูริะเทศและต์��งปูริะเทศ มีกั�ริบันทึกั ต์ิดต์�ม และ
ต์ริวจำส่อบผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นอย��งเป็ูนริะบบภั�ยในกัล่�มบริิษััทฯ 
ต์ลอดจำนกั�ริแบ�งปูันข�อมูลริ�วมกััน เพิ่ื�อให�มั�นใจำว��แนวท�ง           
ในกั�ริดำ�เนินง�นนั�นมีกั�ริส่อดรัิบกัับกั�ริเปูลี�ยนแปูลงที�เกิัดขึ�น              
ขณะเดียวกัันยังเส่ริิมส่ริ��งขีดคว�มส่�ม�ริถืและคว�มได�เปูรีิยบ 
ท�งกั�ริแข�งขันให�สู่งขึ�น ต์ลอดจำนม่�งมั�นในพัิ่นธกิัจำและดำ�เนินง�น 
ต์�มวิส่ัยทัศน์ของบริิษััทฯ อย��งแท�จำริิง
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พีัฒนากิารที�สำาคัญในแติ่ล้ะสายงาน	ปี	2562

พีัฒนากิารที�สำาคัญในแติ่ล้ะสายงาน	ปี	2562

กิลุ้ม่บัริษััทปูนซีเีมนต์ินครหล้วงในประเทศไทย
บัริษััท	ปูนซีีเมนติ์นครหล้วง	จำากิัด้	(มหาชน)

สายงานกิารติล้าด้แล้ะกิารขาย

	 ผู้ลัิตภััณฑ์์ป้นซี่เมนต์

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ม่�งพิ่ัฒน�           
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ที �เปู็นนวัต์กัริริมซีึ �งส่ริ��งมูลค��ใหม� โดยมี 
พัิ่นธสั่ญญ�หลักัแนวคิด “โลกัน��อยู�คู�หัวใจำสี่เขียว” (Green 
Heart Campaign) และมีคว�มม่�งมั�นต์�อกั�ริส่ริ��งสั่งคมที�ดี 
เพิ่ื�อเพิ่ิ�มขีดคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริแข�งขันของบริิษััทฯ ใน 
ต์ล�ดโลกั บริิษััทฯ ได�เปิูดตั์วผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม� “อินทรีิเพิ่ชริพิ่ลัส่+” 
ปููนซีีเมนต์์ปูอร์ิต์แลนด์ที�ส่�ม�ริถืใช�ง�นได�ดีกัว��ในง�นหล�อ
คอนกัริีต์ขน�ดเล็กั กั�ริผู้ส่มในส่ถื�นที�กั�อส่ริ��งและง�น 
โคริงส่ริ��ง ซีึ�งภั�ยในถื่งปููนซีีเมนต์์มีถื่งพิ่ล�ส่ติ์กัซีับในเพิ่ื�อ 
ปู้องกัันคว�มชื�น ทำ�ให�มั�นใจำถืึงคว�มส่ดใหม�และยืดอ�ย่ 
กั�ริเก็ับของปููนซีีเมนต์์ อีกัทั�งยังเป็ูนนวัต์กัริริมที�ช�วยลดกั�ริ 
ปูล�อยกั๊�ซีค�ริ์บอนไดออกัไซีด์อีกัด�วย นอกัจำ�กันี�บริิษััทฯ 
ได�เปิูดตั์ว “INSEE Precast Franchise” แบบธ่ริกิัจำใหม�ที�ช�วย 
แกั�ปูัญห�ของลูกัค��ด�วยกั�ริลดต์�นท่นโดยริวม ลดเวล� 
กั�ริกั�อส่ริ��ง และเพิิ่�มกั�ริควบค่มค่ณภั�พิ่ม�ต์ริฐ�นที�มีคว�ม
ยืดหย่�นเพิ่ื�อจำับต์ล�ดที�อยู�อ�ศัย

	 ผู้ลัิตภััณฑ์์คอนกร่ตผู้สี่มเสี่ร็จั/โซีลั้ชีั�น

“INSEE Slip Form Concrete Pavement” เปู็นเคริื�องจำักัริ 
ส่ำ�หริับปูริับริะดับพิ่ื �นผู้ิว เหม�ะต์�อคว�มต์�องกั�ริของ 
ผูู้ �ริับเหม�ที�กั�อส่ริ��งถืนน โซีลูชั �นใหม�นี �ช�วยลดต์�นท่น 
เวล�กั�ริกั�อส่ริ��ง ริวมถืึงกัำ�ลังคน และเพิ่ิ�มกั�ริควบค่ม 
ค่ณภั�พิ่ของง�นถืนน และบริิษััทฯ ยังให�คว�มส่ำ�คัญกัับ 
อีกัส่องแอปูพิ่ลิเคชันหลักั คือ พิ่ื�นอ�ค�ริอ่ต์ส่�หกัริริม และ 
อ�ค�ริสู่ง ส่ำ�หริับพิ่ื�นอ�ค�ริอ่ต์ส่�หกัริริม บริิษััทฯ ได�พัิ่ฒน�       
คอนกัริีต์เส่ริิมใยเหล็กัแทนกั�ริใช�พิ่ื�นคอนกัริีต์เส่ริิมเหล็กั 
เพืิ่�อกั�ริติ์ดตั์�งที�ริวดเร็ิว โดยได�ริ�วมมือกัับผูู้�จัำดจำำ�หน��ยและ 
มห�วิทย�ลัย ซีึ�งคอนกัริีต์เส่ริิมใยเหล็กันี�จำะเปู็นโซีลูชั�น          
ท�งออกัที�ส่ำ�คัญของอ�ค�ริอ่ต์ส่�หกัริริม ส่�วนกั�ริใช�ง�น 
อ�ค�ริสู่งนั�น บริิษััทฯ ได�พิ่ัฒน�คอนกัริีต์ปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่ง  

และคอนกัริีต์มวลเบ�มีวัต์ถื่ปูริะส่งค์เพิ่ื �อลดโคริงส่ริ��ง 
และนำ��หนักั โดยได�ริ�วมทำ�ง�นกัับที�ปูริึกัษั�ริะดับน�น�ช�ต์ิ
และพิ่ันธมิต์ริคู�ค��

	 ผู้ลัิตภััณฑ์์อินทร่มอร์ตาร์/โซีลั้ชีั�น

กัล่�มผู้ลิต์ภััณฑ์์อินทรีิมอร์ิต์�ร์ิได�เปิูดตั์วกั�วย�แนวอินทรีิกั�ร์ิด
และกั�วย�แนวอินทริีกั�ริ์ด น�โน ส่ำ�หริับโคริงกั�ริเพิ่ื�อ 
ที�อยู�อ�ศัย ซีึ�งมีคว�มทนท�นเปู็นพิ่ิเศษัต์�อส่�ริเคมี และยัง
มีคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริใช�ง�นสู่ง พิ่ริ�อมด�วยกั�วซีีเมนต์์อินทรีิ 
ไทล์ฟุิกัซี์ พิ่ลัส่เฟุล็กัซี์ และ กั�วซีีเมนต์์อินทริี ไทล์ฟุิกัซี์ 
โปูริเฟุล็กัซี์ ที�ให�กั�ริยึดเกั�ะแน�นเปู็นพิ่ิเศษัด�วยม�ต์ริฐ�น 
มอกั. (ม�ต์ริฐ�นผู้ลิต์ภััณฑ์์อ่ต์ส่�หกัริริม) นอกัจำ�กันี� อินทรีิ
มอริ์ต์�ริ์ยังได�เริ�งธ่ริกัิจำขย�ยเข��สู่�เคมีภััณฑ์์โดยได�พิ่ัฒน� 
ให�กัันนำ��ซีึมชนิดยืดหย่�น 2เค เฟุล็กัซี์ปูริู๊ฟุ จำับโคริงกั�ริ 
ด��นอ่ต์ส่�หกัริริม และโคริงกั�ริโคริงส่ริ��งพิ่ื�นฐ�น

สายงานกิิจกิารสระบัุรี

	 INSEE	Power	team	2019	Wave	9

ม่�งเน�นกั�ริปูริับปูริ่งเพิ่ื�อเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริทำ�ง�นและ 
กั�ริใช�ทรัิพิ่ย�กัริต์��ง ๆ   อย��งค่�มค�� เพืิ่�อช�วยลดต์�นท่นในกั�ริผู้ลิต์ 
โดยมีกั�ริริะดมคิดโคริงกั�ริส่ริ��งส่ริริค์จำ�กัพิ่นักัง�นริะดับ 
ปูฏิิบัต์ิกั�ริ (Shop floor) ริวมทั�งส่ิ�น 225 โคริงกั�ริ จำ�กั 
INSEE Power  Team Wave 9 โดยดำ�เนินกั�ริแล�วเส่ร็ิจำริ�อยละ 
100 คิดเปู็นต์�นท่นที�ช�วยบริิษััทฯ ลดลงได�กัว�� 20 ล��นบ�ท 
ในปูี 2562 

	 โครงการผู้ลิัตกระแสี่ไฟฟ้าจัากพลัังงานแสี่งอาทิตย์	 (PV	
Solar	Project)

โคริงกั�ริผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้�จำ�กัพิ่ลังง�นแส่งอ�ทิต์ย์ เปู็น        
ท�งเลอืกัหนึ�งที�ส่�ม�ริถืลดค��ใช�จำ��ยค��กัริะแส่ไฟุฟุ้�ในกั�ริ
ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ จำ�กักั�ริส่ำ�ริวจำในกั�ริค่�มค��กั�ริต์ิดต์ั�งและ
ผู้ลิต์กัริะแส่ไฟุฟุ้� มีพิ่ื�นที�ที�เหม�ะส่มที�ส่�ม�ริถืต์ิดต์ั�งได� 
จำำ�นวน 10 อ�ค�ริภั�ยในพิ่ื�นที�โริงง�นส่ริะบ่ริี และซีื�อข�ย 
กัริะแส่ไฟุฟุ้�กัับผูู้�ลงท่นบริิษััท Symbior PMR

	 SRB	Innovation	Awards	2019

เป็ูนโคริงกั�ริที�มีเปู้�หม�ยเพืิ่�อคิดค�นและส่ริ��งส่ริริค์นวัต์กัริริม
ในกั�ริปูริับปูริ่งและพิ่ัฒน�ปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริดำ�เนินง�นใน 
ด��นต์��ง ๆ  ของส่�ยง�นกิัจำกั�ริส่ริะบ่รีิ และต์�อยอดท�งคว�มคิด 
เพืิ่�อค�นห�และพัิ่ฒน�แนวคิดในกั�ริส่ริ��งธ่ริกิัจำใหม�ให�กัับกัล่�ม 
บริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง โดยเปูิดให�พิ่นักัง�นท่กัริะดับ   
ภั�ยในส่�ยง�นกัิจำกั�ริส่ริะบ่ริีส่�ม�ริถืริ�วมส่�งโคริงกั�ริเข�� 
ปูริะกัวดได� โดยในปีู 2562 มีจำำ�นวนทั�งสิ่�น 120 โคริงกั�ริ และ 
มีจำำ�นวนผูู้�เข��ริ�วมกัิจำกัริริมคิดเปู็นริ�อยละ 63.2 ซีึ�งสู่งกัว�� 
ปูีที�ผู้��นม�
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	 OHS	Digital	Tracking	and	Control

ฝ่�ยคว�มปูลอดภััยและอ�ชีวอน�มัยได�ทำ�กั�ริกัำ�หนดส่ิทธิ
ผู้��นเข��-ออกัพืิ่�นที�กิัจำกั�ริส่ริะบ่รีิ โดยใช�อัต์ลักัษัณ์ส่�วนบ่คคล 
(ใบหน��) โดยได�ริับคว�มริ�วมมือจำ�กัพิ่นักัง�นในพิ่ื�นที � 
โริงง�น 1 2 3 ฝ่�ยเหมืองฯ ฝ่�ยบริริจ่ำฯ และหน�วยง�นต์��ง ๆ 
ริวมถึืงผูู้�รัิบเหม�เข��ริ�วมบันทึกัข�อมูล โดยมีจำำ�นวนพิ่นักัง�น 
และผูู้ �ริับเหม�ที�ริ�วมบันทึกัใบหน��แล�วทั �งหมดคิดเปู็น 
ริ�อยละ 99

	 ไคเซี็น	(KAIZEN)

นำ�หลักักั�ริแนวคว�มคิด “ไคเซี็น” ม�ใช� ในกั�ริปูริับปูริ่ง        
เปูลี�ยนแปูลงกัริะบวนกั�ริขนส่�งและกั�ริผู้ลิต์ให�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่
ม�กัขึ�น ม่�งเน�นกั�ริเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริทำ�ง�นและกั�ริใช� 
ทรัิพิ่ย�กัริต์��ง ๆ  อย��งค่�มค�� เพืิ่�อช�วยส่�งเส่ริิมกั�ริลดต์�นท่น 
ในกั�ริผู้ลิต์ โดยในปูี 2562 มีกั�รินำ�หลักักั�ริไคเซี็นม�ใช� 
กัับส่�วนง�น Coal Inbound Logistics และจำะขย�ยขอบเขต์ 
ไปูต์ลอดทั�ง Supply chain โดยจำะขับเคลื�อนผู้��น INSEE 
Power Team ในปูี 2563 เปู็นต์�นไปู

สายงานกิารบัริหารบัุคล้ากิรแล้ะประสิทธุิภาพีองค์กิร

	 ระบบการบริหารผู้ลัการปฏิิบัติงานใหม่	Dialogue	Plus	

Dialogue Plus เปู็นเคริื�องมือที�อำ�นวยคว�มส่ะดวกัในกั�ริ          
ติ์ดต์�มคว�มคืบหน��ของผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นริะหว��งผูู้�จัำดกั�ริ 
และพิ่นักัง�นอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ เปู้�หม�ยเพิ่ื�อส่ริ��งกั�ริ 
ส่ื�อส่�ริแบบส่องท�ง ส่�งเส่ริิมให�เกัิดคว�มโปูริ�งใส่ คว�ม 
ย่ติ์ธริริม ส่ริ��งเส่ริิมคว�มผูู้กัพัิ่นของพิ่นักัง�น เพืิ่�อส่นับส่น่น 
กั�ริพิ่ัฒน�พิ่นักัง�น เพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริทำ�ง�น และ              
เปู้�หม�ยในกั�ริเปู็นองค์กัริที�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่สู่ง

	 กระบวนการบริหารพนกังานท่�มศ่ึกัยภัาพส้ี่งแลัะการวางแผู้น
สี่่บทอด้ตำาแหน่งงานร้ปแบบใหม่

กัริะบวนกั�ริบริิห�ริพิ่นักัง�นที�มีศักัยภั�พิ่สู่งและกั�ริว�งแผู้น
ผูู้�ส่ืบทอดต์ำ�แหน�ง เปู็นกัริะบวนกั�ริในกั�ริริะบ่ ปูริะเมิน 
และพิ่ัฒน�บ่คล�กัริภั�ยใน ที�มีผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นในริะดับ 
ดีเยี�ยม และมีค่ณส่มบัติ์ด��นคว�มเป็ูนผูู้�นำ�ที�เหม�ะส่ม เพิ่ื�อ
เต์ริียมคว�มพิ่ริ�อมในกั�ริขึ�นสู่� “ต์ำ�แหน�งที�มีคว�มส่ำ�คัญ 
ในกั�ริขับเคลื�อนธ่ริกัิจำ” ภั�ยในองค์กัริต์�อไปู   

	 หลัักสี่้ตรพัฒินาสี่มรรถุนะด้้านภัาวะผู้้้นำา

โดยในปีู 2562 บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) 
ได�ทำ�กั�ริปูริับปูริ่งหลักัสู่ต์ริพิ่ัฒน�ผูู้�บริิห�ริริะดับกัล�งและ
ริะดับต์�นให�ส่อดคล�องกัับแนวโน�มท�งธ่ริกัิจำในปูัจำจำ่บัน         
โดยมีกั�ริทำ�ง�นริ�วมกัับส่ถื�บันพิ่ัฒน�คว�มเปู็นผูู้�นำ�ริะดับ
น�น�ช�ต์ิ และนำ�เทคโนโลยีท�งกั�ริเริียนริู�อันทันส่มัย 
ม�ผู้ส่มผู้ส่�น เพืิ่�อให�เกิัดกั�ริเรีิยนรูิ�แบบคริบวงจำริ และส่ริ��ง 
คว�มพิ่ริ�อมให�กัับผูู้�นำ�ในอน�คต์ขององค์กัริ

	 หลัักสี่้ตรทักษะการโค้ชีระด้ับสี่้ง

หลักัสู่ต์ริทักัษัะกั�ริโค�ชริะดับสู่ง (INSEE Intermediate 
Coaching Program) คือ โคริงกั�ริที�ม่�งเน�นกั�ริเส่ริิมทักัษัะ 
โค�ชชิ�งในริะดับสู่ง เพืิ่�อให�ผูู้�เข��ริ�วมส่�ม�ริถืนำ�ทักัษัะดังกัล��ว
ไปูปูริะย่กัต์์ใช�เพิ่ื�อผู้ลักัดันผู้ลปูฏิิบัต์ิง�นริ�วมกัับทีมง�น 
เพิ่ื�อส่ริ��งผู้ลลัพิ่ธ์ในริะดับบ่คคล ทีม และริวมถืึงในริะดับ 
องค์กัริ โคริงกั�รินี�ยังเป็ูนส่�วนหนึ�งของกั�ริพัิ่ฒน�กัล่�ม OPI 
Coach อย��งต์�อเนื�องอีกัด�วย ที�ผู้��นม�กัล่�ม OPI Coach        
มีส่�วนช�วยผู้ลักัดันผู้ลลัพิ่ธ์ท�งธ่ริกิัจำอย��งต์�อเนื�อง และริวมถึืง 
เป็ูนแบบอย��งในกั�ริส่ริ��งวัฒนธริริมโค�ชชิ�งให�เกิัดขึ�นภั�ยใน
ปููนอินทริีอีกัด�วย

	 การจััด้การความร้้

บริิษััทฯ ยังคงเดินหน��พิ่ัฒน�วัฒนธริริมกั�ริจำัดกั�ริคว�มริู�
ขององค์กัริให�เกัิดปูริะโยชน์สู่งส่่ด โดยมีริะบบกั�ริจำัดกั�ริ 
และจัำดเก็ับคว�มรูิ�ที�ส่ำ�คัญในองค์กัริอย��งเป็ูนริะบบ ริวมถึืง 
มีพิ่ื�นที�แลกัเปูลี�ยนคว�มคิดเห็น เพิ่ื�อให�พิ่นักัง�นส่�ม�ริถื  
ทำ�ง�นริ�วมกัันในหัวข�อที�ส่นใจำผู้��นช�องท�ง Workplace by 
Facebook อีกัทั�งบริิษััทฯ ยังดำ�เนินกั�ริผู้ส่�นกั�ริจำัดกั�ริ  
คว�มริู�เข��ม�เปู็นส่�วนหนึ�งในกัลย่ทธ์กั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริ  
ของบริิษััทฯ เพืิ่�อส่�งเส่ริิมให�พิ่นักัง�นท่กัคนมีกั�ริแลกัเปูลี�ยน 
คว�มริู�ออกัม�ในริูปูแบบดิจำิทัล หริือ มัลต์ิมีเดีย เพิ่ื�อให�     
พิ่นักัง�นเข��ถืึงกั�ริเริียนริู�ได�ท่กัที�และท่กัเวล� ริวมถืึงกั�ริ 
ถื��ยทอดองค์คว�มริู�จำ�กัพิ่นักัง�นกัล่�มใกัล�เกัษัียณอ�ย่ซีึ�ง 
เปู็นริ�กัฐ�นที�จำะทำ�ให�ปููนอินทริีเปู็นองค์กัริแห�งกั�ริเริียนริู� 
และเต์ิบโต์อย��งยั�งยืนต์�อไปู

	 Workplace	by	Facebook	

ช�องท�งดิจำิทัลในกั�ริเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริส่ื�อส่�ริและ              
เชื�อมโยงพิ่นักัง�นอินทริีท่กัคนในริะดับภัูมิภั�คให�ทำ�ง�น         
ริ�วมกัันได�แบบไริ�พิ่ริมแดนและไริ�ข�อจำำ�กััด ผู้��นกั�ริใช�ง�น 
หล�กัหล�ยรูิปูแบบทั�งกั�ริส่�งข�อคว�ม วิดีโอ ภั�พิ่ ที�ส่ะดวกั 
และง��ยด�ย ทั�งบนคอมพิ่ิวเต์อริ์และส่ม�ริ์ทโฟุน
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พีัฒนากิารที�สำาคัญในแติ่ล้ะสายงาน	ปี	2562

	 การยกระด้ับการให้บริการแลัะเขั้้าถุึงขั้้อม้ลัจัากสี่ายงาน									
การบรหิารบุคลัากรแลัะประสิี่ทธีภิัาพองคก์ร	(P&OP)	ด้้วย	
ตนเองผู้่านระบบด้ิจัิทัลั	

เป็ูนกั�ริส่ริ��งจำ่ดให�บริิกั�ริส่ำ�หรัิบพิ่นักัง�นริะดับปูฏิิบัติ์กั�ริ 
เพิ่ื�อให�ส่�ม�ริถืเข��ถืึงบริิกั�ริและข�อมูลจำ�กั P&OP ได�ด�วย 
ต์นเอง ไม�ว��จำะเปู็นกั�ริขอวันล� กั�ริขอส่ลิปูเงินเดือน หริือ
กั�ริขอเอกัส่�ริที�จำำ�เปู็นต์�องใช�จำ�กับริิษััทฯ โดยม่�งหวังที�จำะ
ส่ริ��งบริิกั�ริที�ส่ะดวกั ริวดเริ็วและน��ปูริะทับใจำให�กัับเพิ่ื�อน
พิ่นักัง�น

สายงานกิารขนส่ง

	 ไซีโลัอัจัฉริยะแลัะการเชี่�อมต่อผู้่านอินเทอร์เน็ตออฟทิงสี่์

เริิ�มดำ�เนินกั�ริต์ิดต์ั�งอ่ปูกัริณ์วัดอัจำฉริิยะช่ดแริกั โดยใช�           
อินเทอริ์เน็ต์ในกั�ริเชื�อมต์�ออ่ปูกัริณ์เข��ด�วยกััน เพิ่ื�อแส่ดง
ข�อมูลที�ถืูกัต์�องชัดเจำนของส่ถื�นะส่ินค��คงเหลือในไซีโล        
ณ ปัูจำจ่ำบันแกั�ลูกัค�� เพืิ่�ออำ�นวยคว�มส่ะดวกัในกั�ริต์ริวจำส่อบ 
ปูริิม�ณสิ่นค�� และกั�ริว�งแผู้นกั�ริสั่�งซืี�อของลูกัค�� เนื�องจำ�กั 
ข�อมูลเหล��นั�นจำะถูืกันำ�ม�วิเคริ�ะห์ เพืิ่�อทำ�กั�ริเติ์มเต็์มสิ่นค�� 
ให�ลูกัค��มีส่ินค��ใช�ง�นอย��งต์�อเนื�องและส่มำ��เส่มอ

	 แบ่งปันแลัะเร่ยนร้้การจััด้การโลัจัิสี่ติกสี่์ระด้ับภั้มิภัาค

ปูริะส่บคว�มส่ำ�เร็ิจำอย��งต์�อเนื�อง ในกั�ริแบ�งปัูนวิธีกั�ริและ
ม�ต์ริฐ�นกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นที�ดีที�ส่่ด ทั�งในด��นกั�ริว�งแผู้น 
ด��นกั�ริปูฏิิบัต์ิกั�ริ และด��นเทคโนโลยีแกั�กัล่ �มบริิษััท    
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงของแต์�ละปูริะเทศ มีคอริ์ส่เริียนทั�ง 
แบบม�ต์ริฐ�น และแบบที�ปูรัิบให�เข��กัับกัล่�มโลจิำส่ติ์กัส์่ของ 
บริิษััทฯ เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��งศักัยภั�พิ่ของพิ่นักัง�น ส่นับส่น่น และ 
เป็ูนแริงผู้ลักัดันสู่�กั�ริพัิ่ฒน�อย��งต์�อเนื�องม่�งสู่�คว�มเป็ูนเลิศ 
ในกั�ริปูฏิิบัต์ิง�น

	 หุ้นสี่่วนทางธีุรกิจัในฐานะผู้้้ให้บริการทางด้้านโลัจัิสี่ติกสี่์

ทำ�กั�ริขย�ยโอกั�ส่ท�งธ่ริกิัจำในกั�ริให�บริิกั�ริด��นโลจิำส่ติ์กัส์่ 
ในอ่ต์ส่�หกัริริมที�หล�กัหล�ยม�กัขึ�น ทั�งในอ่ต์ส่�หกัริริม 
ด��นกั�ริเกัษัต์ริ เหมืองแริ� ปู่�ย อ่ปูกัริณ์วัส่ด่กั�อส่ริ��ง และอื�น ๆ 
เพืิ่�อเพิิ่�มปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ในกั�ริบริิห�ริทรัิพิ่ย�กัริด��นโลจิำส่ติ์กัส์่
อย��งค่�มค�� และนำ�ม�ซีึ�งต์�นท่นในกั�ริบริิห�ริที�ดีที�ส่่ด

	 การจััด้การกระบวนการทำางานร่วมกันด้้วยวธิีก่ารบรหิารแบบล่ัน

เริิ�มดำ�เนินกั�ริทดลองปูริะย่กัต์์ใช�ง�นวิธีกั�ริบริิห�ริแบบลีน 
เพิ่ื�อเส่ริิมส่ริ��งม�ต์ริฐ�นในกั�ริปูฏิิบัต์ิง�น และวัฒนธริริม 
องค์กัริ โดยเริิ�มจำ�กักัริะบวนกั�ริทำ�ง�นริ�วมกัันของกั�รินำ�เข��    
วัต์ถื่ดิบในกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ ต์ั�งแต์�ต์�นนำ��ถืึงปูล�ยนำ��             
ด�วยกั�ริปูริะย่กัต์์ใช�ง�นดังกัล��วส่�ม�ริถืช�วยลดขั�นต์อน 
กั�ริทำ�ง�นที�สู่ญเปูล�� เพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่ของกัริะบวนกั�ริ 
ทำ�ง�น ริวมทั�งส่�ม�ริถืลดต์�นท่นและพิ่ัฒน�ค่ณภั�พิ่ของ 
ส่ินค��ให�ดียิ�งขึ�น

	 การเปลั่�ยนแปลังกระบวนการโลัจิัสี่ติกส์ี่ด้้วยเทคโนโลัย่ด้จิิัทลัั

เริิ �มนำ�เอ�แนวคิดกั�ริผู้ส่มผู้ส่�นด��นเทคโนโลยีเข��กัับ 
กัริะบวนกั�ริทำ�ง�น ม�ปูริะย่กัต์์ใช�กัับกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นด��น      
โลจำิส่ต์ิกัส่์ที�ทำ�เปู็นปูริะจำำ�ท่กัวัน ต์ั�งแต์�กัริะบวนกั�ริส่ั�งซีื�อ 
ส่ินค��ไปูจำนถืึงกั�ริจำัดส่�งส่ินค�� เพิ่ื�อลดคว�มผู้ิดพิ่ล�ด ใช�  
ทริัพิ่ย�กัริได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ม�กัขึ�น และมีกั�ริพิ่ัฒน�  
โลจิำส่ติ์กัส่แ์อปูพิ่ลิเคชันบนมือถืือ ซึี�งช�วยเพิิ่�มคว�มริวดเร็ิว 
ในกั�ริยืนยันกั�ริจำัดส่�งส่ินค�� เพิ่ิ�มขีดคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบข�อมูลย�อนหลัง ริวมไปูถึืงส่�ม�ริถืนำ�ข�อมูลจำำ�นวน
มห�ศ�ลที �ได�จำ�กักั�ริดำ�เนินง�นของท่กั ๆ กัิจำกัริริม 
ม�วิเคริ�ะห์ เพิ่ื�อต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริท�งธ่ริกัิจำ และ 
คว�มต์�องกั�ริของต์ล�ดได�ม�กัขึ�น 

บัริษััท	ปูนซีีเมนติ์	ติราลู้กิโล้กิ	จำากิัด้

 บริิษััทฯ ปูรัิบเปูลี�ยนรูิปูแบบท�งธ่ริกิัจำ จำ�กัผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์เท� 
เปู็นผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ปูอริ์ต์แลนด์ข�ว อีกัทั�งขย�ยช�องท�ง
กั�ริข�ยและกัล่�มสิ่นค��ไปูยังวัส่ด่กั�อส่ริ��งและอ่ต์ส่�หกัริริม
กั�ริกั�อส่ริ��งส่ำ�หรัิบแคลเซีียมค�ร์ิบอเนต์และอินทรีิพิ่�วเวอร์ิฟิุวล์ 
เพืิ่�อเพิิ่�มริ�ยได�ให�กัับธ่ริกิัจำและใช�สิ่นทรัิพิ่ย์ให�เกิัดปูริะโยชน์
สู่งส่่ด 

บัริษััท	นครหล้วงคอนกิรีติ	จำากิัด้

อินทรีคอนกิรีติ

	 การขั้ยายเคร่อขั้่ายหน่วยผู้ลัิตคอนกร่ต

อินทริีคอนกัริีต์มีกั�ริพิ่ัฒน�กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์เพิ่ื�อเพิ่ิ�มและ 
ขย�ยกัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์อย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อส่�ม�ริถืต์อบส่นอง
คว�มต์�องกั�ริของต์ล�ดคริอบคล่มพิ่ื�นที�ทั�วปูริะเทศโดย 
ผู้��นช�องท�งแฟุรินไชส่์ และกั�ริขย�ยหน�วยผู้ลิต์คอนกัริีต์  
รูิปูแบบใหม�ซึี�งส่�ม�ริถืติ์ดตั์�งเครืิ�องจัำกัริในเขต์พืิ่�นที�โคริงกั�ริ 
กั�อส่ริ��งได�อย��งริวดเร็ิว และส่�ม�ริถืเคลื�อนย��ยเพืิ่�อต์อบส่นอง 
คว�มต์�องกั�ริให�กัับลูกัค��ในกั�ริใช�ง�น และกั�ริจำัดส่�ง 
ได�ทันเวล� และได�คอนกัริีต์ผู้ส่มเส่ริ็จำที�มีค่ณส่มบัต์ิพิ่ิเศษั 
เฉพิ่�ะเจำ�ะจำงส่ำ�หริับง�นนั�น ๆ ได�เปู็นอย��งดี
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	 เทคโนโลัย่	แลัะนวัตกรรม

อินทริีคอนกัริีต์ เพิ่ิ�มปูริะส่บกั�ริณ์ใหม�ให�กัับลูกัค��ผู้��น 
ช�องท�งออนไลน์ในกั�ริส่อบถื�มพิู่ด-ค่ย และกั�ริส่ั�งซีื�อ 
คอนกัริีต์ผู้��น Line@ แอปูพิ่ลิเคชัน โดยใช�ช ื �อ ID                      
“@INSEECONCRETE” นอกัจำ�กันี�บริิษััทฯ ยังได�ทำ�กั�ริ         
พิ่ัฒน�โปูริแกัริมกั�ริต์ิดต์�มกั�ริจำัดส่�งให�เกัิดปูริะส่ิทธิภั�พิ่
สู่งขึ�น เพืิ่�อให�ลูกัค��ส่�ม�ริถืติ์ดต์�มส่ถื�นะกั�ริจัำดส่�งคอนกัรีิต์
ของริถืโม�แต์�ละคันได�ทันท�วงที

อินทรีอะกิรีเกิติ

	 การพัฒินาผู้ลัิตภััณฑ์์

อินทรีิอะกัรีิเกัต์ ยังคงม่�งมั�นพัิ่ฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์และกัริะบวนกั�ริ 
ผู้ลิต์อย��งต์�อเนื�องเพิ่ื�อให�เกัิดปูริะโยชน์สู่งส่่ดในกั�ริใช�ง�น 
บนพิ่ื�นฐ�นของคว�มต์ริะหนักัถืึงกั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริอย��งริู� 
ค่ณค�� บริิษััทฯ จำึงพิ่ัฒน�และผู้ลิต์ภััณฑ์์ “ทริ�ยหย�บ 
ชนิดพิ่ิเศษั (RMX Sand)” ออกัสู่�ต์ล�ด ด�วยกั�ริผู้ส่มผู้ส่�น
ริะหว��งทริ�ยธริริมช�ต์ิและหินฝ่่นคัดขน�ด โดยส่ัดส่�วน       
ของหินฝ่่นที�ผู้ส่มจำะช�วยขย�ยอ�ย่ของแหล�งทริ�ยธริริมช�ติ์ 
และลดผู้ลกัริะทบต์�อส่ิ�งแวดล�อม

บัริษััท	คอนวูด้	จำากิัด้

 พิ่ัฒน�ผู้ลิต์ภััณฑ์์ใหม� ได�แกั� 

 - ไม�พิ่ื �น คอนวูด ที-ล็อกั หน�� 4 นิ �ว ริ่ �น ทริีอินวัน 
คัลเลอริ์เลเยอริ์ ส่ีในเนื�อ 

 - ไม�ต์กัแต์�งผู้นัง คอนวูด ริ่�น เอส่ ซีีริี�ส่์

 - ไม�เชิงช�ย คอนวูด ริ่�นทูอินวัน น�โนไพิ่ริเมอริ์ 

 พิ่ัฒน�ช�องท�งกั�ริจำำ�หน��ยส่ินค��ออนไลน์ โดยริ�วมกัันกัับ
ริ��นค��ส่มัยใหม�ต์��ง ๆ  และแพิ่ลต์ฟุอร์ิมออนไลน์ต์��ง ๆ  เพืิ่�อ 
ให�เข��ถืึงลูกัค��ผูู้� ใช�ง�นม�กัขึ�น

บัริษััท	อินทรี	อีโคไซีเคิล้	จำากิัด้

	 ผู้้้ให้บริการด้้านสี่ิ�งแวด้ลั้อมท่�เป็นเลัิศึด้้านความปลัอด้ภััย	

พิ่ัฒน�คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริให�บริิกั�ริ โดยนำ�เทคโนโลยี       
ม�ใช�เพิ่ื�อลดคว�มเส่ี�ยงในกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ดถืังนำ��มัน          
โดยปูีนี�ได�เริิ�มให�บริิกั�ริใช�ห่�นยนต์์ทำ�คว�มส่ะอ�ดถืังนำ��มัน 
ลดคว�มเส่ี�ยงที�ต์�องใช�คนเข��ไปูในถืังนำ��มันเพิ่ื�อกัำ�จำัด 
กั�กัต์ะกัอน เพิ่ิ�มคว�มปูลอดภััยในกั�ริทำ�คว�มส่ะอ�ด 
ถืังนำ��มัน และยังช�วยลดเวล�ในกั�ริดำ�เนินง�น

	 ม่สี่่วนร่วมในแนวทางเศึรษฐกิจัหมุนเว่ยนอย่างต่อเน่�อง	

อินทรีิ อีโคไซีเคิล ม่�งมั�นในกั�ริปูริะกัอบกิัจำกั�ริที�เน�นกั�ริใช� 
ทริัพิ่ย�กัริให�ค่�มค�� ควบคู�กัับกั�ริดูแลริักัษั�ส่ิ�งแวดล�อม มี
บทบ�ทส่ำ�คัญในริะบบนิเวศหม่นเวียน ในฐ�นะผูู้� ให�บริิกั�ริ
จำัดกั�ริของเส่ียอย��งยั�งยืนด�วยกั�ริเปูลี�ยนของเส่ียให�เปู็น 
เชื�อเพิ่ลิงและวัต์ถ่ืดิบทดแทน ซึี�งช�วยทดแทนกั�ริใช�พิ่ลังง�น 
เชื�อเพิ่ลิงจำ�กัฟุอส่ซิีลในกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ โดยในปีูนี� 
โคริงกั�รินำ�ขยะช่มชนม�ผู้ลิต์เป็ูนผู้ลิต์ภััณฑ์์ทดแทนเชื�อเพิ่ลิง 
หริือ RDF (Refuse Derived Fuel) ได�ริับริ�งวัลจำ�กั The 
Green Organisation ส่หริ�ชอ�ณ�จำักัริ และ ริ�งวัลจำ�กั 
หอกั�ริค��อังกัฤษั - ไทย จำ�กักั�รินำ�พิ่ลังง�นที�สู่ญเสี่ยไปูกัลับ
ม�ใช�ปูริะโยชน์ ลดปูริิม�ณกั�ริฝังกัลบและปูัญห�ขยะ  



53บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

พีัฒนากิารที�สำาคัญในแติ่ล้ะสายงาน	ปี	2562

พิ่ล�ส่ติ์กัจำ�กับนบกัลงสู่�ทะเล นอกัจำ�กันี�ยังได�ขย�ยเครืิอข��ย
และส่ริ��งคว�มส่ัมพิ่ันธ์ด��นคว�มยั�งยืน กัับหน�วยง�น 
ส่ม�คม องค์กัริต์��ง ๆ  อย��งต์�อเนื�อง เพืิ่�อรัิบมือปัูญห�มลพิิ่ษั 
ขยะพิ่ล�ส่ต์ิกั ซีึ�งถืือเปู็นปูัญห�ส่ำ�คัญที�ทำ�ล�ยส่ิ�งแวดล�อม 
โลกัขณะนี� โดยล��ส่่ดได�ลงน�มคว�มริ�วมมือกัับส่ถื�บันวิจัำย 
ท�งวิทย�ศ�ส่ต์ร์ิและอ่ต์ส่�หกัริริมแห�งช�ติ์นอร์ิเวย์ (SINTEF) 
ในโคริงกั�ริ OPTOCE - OPTOCE - Ocean Plastic Turned 
into an Opportunity in Circular Economy ในกั�ริศึกัษั� 
เกัี �ยวกัับบริิห�ริจำัดกั�ริขยะและนำ�พิ่ลังง�นกัลับม�ใช�          
(energy recovery)

บัริษััท	อินทรี	ด้ิจิติอล้	จำากิัด้

	 เพิ�มประสี่ิทธีิภัาพการทำางานขั้องระบบงานหลััก

อินทริี ดิจำิต์อล ได�ดำ�เนินโคริงกั�ริ SAP SPS Upgrade 
เพิ่ื�อปูริับปูริ่งริะบบ SAP ที�ถืือว��เปู็นริะบบกั�ริทำ�ง�นหลักั 
ในกั�ริจำัดกั�ริและว�งแผู้นทริัพิ่ย�กัริองค์กัริ (Enterprise 
Resource Planning) ของบริิษััทในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นคริหลวง โดยกั�ริปูริับปูริ่งจำะเพิ่ิ�มขีดคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
ริองรัิบกั�ริทำ�ง�นใหม� ๆ  และเพิิ่�มปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ในกั�ริทำ�ง�น 
เพิ่ื�อส่นับส่น่นธ่ริกัิจำในอน�คต์

	 ระบบการจััด้การประสี่ิทธีิภัาพพนักงาน

ที�บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) พิ่นักัง�น          
ถืือว��เป็ูนทรัิพิ่ย�กัริที�มีค่ณค��ม�กัที�ส่่ด โดยบริิษััทฯ ได�ริิเริิ�ม 
ใช�กัริะบวนกั�ริและกั�ริปูฏิิบัต์ิในกั�ริวัดปูริะส่ิทธิภั�พิ่กั�ริ 
ทำ�ง�นของพิ่นักัง�นใหม� ริะบบที�พิ่ัฒน�ขึ�นม�ใหม�นั�นจำะ         
ริองรัิบกัริะบวนกั�ริในกั�ริปูริะเมินผู้ลง�นและปูริะสิ่ทธิภั�พิ่
ของพิ่นักัง�น ซีึ�งจำะเริิ�มต์�นนำ�ม�ใช�กัับพิ่นักัง�นในบริิษััทฯ 
ในช�วงต์�นปีู 2563 ริะบบใหม�นี�จำะเพิิ่�มขีดคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
ต์ั�งเปู้�หม�ยของพิ่นักัง�นให�ส่อดคล�องกัับเปู้�หม�ยถืึง 
บริิษััทฯ ริวมถึืงช�วยให�กั�ริทำ�ง�นได�ง��ยขึ�นและเป็ูนม�ต์ริฐ�น
เดียวกัันของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงทั�งในและ 
ต์��งปูริะเทศ

	 IFRS	16

กั�ริปูฎิบัติ์ต์�มม�ต์ริฐ�นท�งบัญชีเป็ูนหนึ�งในสิ่�งที�กัล่�มบริิษััท
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงให�คว�มส่ำ�คัญเปู็นอย��งยิ�ง อินทริี            
ดิจิำต์อล ได�ทำ�เดินกั�ริพัิ่ฒน�ริะบบเพืิ่�อริองรัิบม�ต์ริฐ�นท�ง 
บัญชี IFRS 16 ซีึ�งจำะพิ่ริ�อมใช�ส่ำ�หริับกั�ริริ�ยง�นงบกั�ริเงิน 
ในปูี 2563 ซีึ�งจำะช�วยให�กัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 
ได�ปูฏิิบัต์ิข�อกัำ�หนดต์�มกัฎหม�ย

	 โครงการ	Optimus

เนื�องในปูัจำจำ่บันกั�ริแข�งขันของต์ล�ดปููนซีีเมนต์์มีคว�ม 
ท��ท�ยอย��งม�กั ท�งบริิษััทฯ ได�ริิเริิ�มโคริงกั�ริ Optimus 
ขึ�นม�เพิ่ื�อที�จำะเพิ่ิ�มขีดคว�มส่�ม�ริถืของบริิษััทฯ ในกั�ริ           
เส่นอริ�ค�ส่ินค��ที�ดีที�ส่่ดในช�วงเวล�ที�เหม�ะส่ม ซีึ�งจำะช�วย
กัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงอยู�ในต์ำ�แหน�งผูู้�นำ�ในต์ล�ด 
โดยอินทริี ดิจำิต์อล ได�พิ่ัฒน�โคริงกั�รินี�โดยกั�ริใช�ข�อมูลที�
มีอยู�จำ�กัหล�ยแหล�งม�จำำ�ลองโมเดลริ�ค�เพิ่ื�อใช� ในกั�ริ         
ต์ัดส่ินใจำในกั�ริต์ั�งริ�ค�ของส่ินค��อย��งทันที ริวมไปูถืึง           
กั�ริเชื�อมโยงโมเดลริ�ค�กัับกัริะบวนกั�ริต์ั�งริ�ค�เพิ่ื�อกั�ริ 
เส่นอริ�ค�ที�เหม�ะส่มที�ส่่ดให�กัับลูกัค��

กิลุ้่มบัริษััทปูนซีีเมนติ์นครหล้วงในภูมิภาค

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(บัังกิล้าเทศ)	จำากิัด้

	 ความท้าทายจัากการปรับเปลั่�ยนกฏิหมายภัาษ่รายได้้

ริัฐบ�ลบังกัล�เทศได�ทำ�กั�ริปูริับเปูลี �ยนนโยบ�ยด��น 
งบปูริะม�ณในเดือนกัริกัฎ�คม 2562 ส่ำ�หรัิบผูู้�ปูริะกัอบกั�ริ 
อ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์และเหล็กัโดยริะบ่ให�ชำ�ริะภั�ษีัริ�ยได�
ล�วงหน�� (Advance Income Tax - AIT) ที�ริ�อยละ 5 ของ  
ต์�นท่นวัต์ถ่ืดิบโดยถืือเป็ูนภั�ษีันิติ์บ่คคลขั�นต์ำ�� โดยไม�คำ�นึง 
ถึืงจำำ�นวนภั�ษีัที�ต์�องชำ�ริะจำริิง ต์�มกัำ�ไริของผู้ลปูริะกัอบกั�ริ 
เนื�องจำ�กัริ�ค�วัต์ถื่ดิบมีกั�ริปูริับขึ�นและกั�ริที�ค��เงินของ         
บังกัล�เทศเสื่�อมค��ลงเมื�อเปูรีิยบเทียบกัับเงินดอลล�ร์ิส่หรัิฐ 
ทำ�ให�ต์�นท่นของวัต์ถ่ืดิบที�ถูืกันำ�เข��ม�ทั�งหมดปูรัิบตั์วสู่งขึ�น 
และจำ�กักั�ริแข�งขันที�ริ่นแริงของบริิษััทคู�แข�งที�ทำ�ให�บริิษััท
ขน�ดเล็กัไม�ส่�ม�ริถืผู้ลักัภั�ริะของต์�นท่นที�เพิ่ิ�มขึ�นนี�โดย 
กั�ริปูริับริ�ค�ข�ยขึ�นได� จำึงทำ�ให�คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริทำ� 
กัำ�ไริลดต์ำ��ลง ในท�งกัลับกััน กั�ริชำ�ริะภั�ษัีริ�ยได�ล�วงหน��
ในขั�นต์อนกั�รินำ�เข��ที�ขึ�นอยู�กัับต์�นท่นของวัต์ถื่ดิบที�ได� 
ปูรัิบตั์วเพิิ่�มขึ�น ดังนั�น ค��ใช�จำ��ยด��นภั�ษีันิติ์บ่คคลที�เพิิ่�มขึ�น 
เนื�องจำ�กัภั�ษัีริ�ยได�ล�วงหน��ถืือเปู็นภั�ษัีขั�นต์ำ��ส่่ด จำึงมีผู้ล 
ทำ�ให�ริ�ยได�ส่่ทธิต์ิดลบ

อินทรีิซีีเมนต์์ บังกัล�เทศได�มีม�ต์ริกั�ริส่องถึืงส่�มปูริะกั�ริ
เพืิ่�อลดผู้ลกัริะทบจำ�กักั�ริเปูลี�ยนแปูลง เช�น กั�ริปูรัิบลดกั�ริ 
ข�ยต์ริงจำ�กัธ่ริกัิจำสู่�ธ่ริกัิจำ (B2B) ให�น�อยลง กั�ริห�แนวท�ง 
ใหม� ๆ ในกั�ริส่ริริห�วัต์ถื่ดิบเพิ่ื�อให�มีต์�นท่นที�ลดลงอย��ง 
ต์�อเนื�อง และกั�ริห�ช�องท�งใหม� ๆ ท�งกัฏิหม�ยเพิ่ื�อลด 
ผู้ลกัริะทบจำ�กัภั�ษัีริ�ยได�ล�วงหน��นี�
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และกั�ริปูริะส่�นง�นริะหว��งหน�วยง�นต์��ง ๆ  ในริะดับที�สู่งขึ�น 
ซึี�งนำ�ไปูสู่�วัฒนธริริมกั�ริทำ�ง�นที�ม่�งเรืิ�องผู้ลกั�ริดำ�เนินง�น
ให�เกัิดขึ�น คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ อินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศ
ได�เชิญผูู้�แทนจำำ�หน��ยที�มียอดข�ยสู่งส่่ดในส่ิบอันดับแริกั 
ม�ริ�วมปูริะช่มในฐ�นะปูริะธ�นในที� ปูริะช่มช�วงกั�ริปูริะช่ม 
เกัี �ยวกัับกั�ริข�ยที�จำัดแยกัออกัม� ซีึ �งทำ�ให�บริิษััทฯ มี               
ปูฏิิส่ัมพิ่ันธ์ที�ดีขึ �นกัับลูกัค��ด�วยคว�มริู�ส่ึกัถืึงคว�มเปู็น 
ส่�วนหนึ�งของคริอบครัิวอินทรีิ และส่ริ��งคว�มรูิ�สึ่กัของกั�ริมี
ส่�วนริ�วมได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(ล้ังกิา)	จำากิัด้

	 โรงงานป้นซี่เมนต์พุทธีารามฉลัองครบรอบ	50	ปี

โริงง�นปููนซีีเมนต์์พ่ิ่ทธ�ริ�มได�ดำ�เนินง�นม�คริบริอบ 50 ปีู 
ในปีูนี� โริงง�นพ่ิ่ทธ�ริ�มได�พิิ่สู่จำน์ให�เห็นแล�วว��เป็ูนกั�ริลงท่น
ท�งย่ทธศ�ส่ต์ริ์คริั�งส่ำ�คัญที�เส่ริิมส่ริ��งให�อินทริีซีีเมนต์์            
ลังกั�มีบทบ�ทในฐ�นะของผูู้�ผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์แบบคริบวงจำริ
เพิ่ียงริ�ยเดียวของปูริะเทศศริีลังกั� ซีึ�งโริงง�นปููนซีีเมนต์์  
พ่ิ่ทธ�ริ�มนี�ได�ส่ริ��งผู้ลกัริะทบให�กัับผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยทั�งท�งต์ริง 
และท�งอ�อมกัว�� 10,000 ริ�ย ทั�งภั�ยในพิ่ื�นที�และโดยริอบ 
เขต์พิ่่ทธ�ริ�ม

	 อินทร่	 อ่โคไซีเคิลั	 ลัังกาได้้ขั้ยายการให้บริการด้้านบริหาร		
จััด้การกากขั้องเส่ี่ยไปยังอุตสี่าหกรรมต่าง	ๆ	 ในเขั้ตพ่�นท่�	
สี่่งเสี่ริมการลังทุนจันถุึงปี	2578

อินทริี อีโคไซีเคิล ลังกั�ได�ขย�ยกั�ริให�บริิกั�ริด��นบริิห�ริ  
จำัดกั�ริกั�กัของเส่ียไปูยังอ่ต์ส่�หกัริริมต์��ง ๆ ในเขต์พิ่ื�นที� 
ส่�งเส่ริิมกั�ริลงท่นจำนถืึงปีู 2578 โดยได�ลงน�มในข�อต์กัลง
ริ�วมกัันกัับปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริส่�งเส่ริิมกั�ริลงท่นของ 
ศรีิลังกั� โดยปูริะธ�นกัริริมกั�ริและปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ 
ของบริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ (ลังกั�) จำำ�กััด โดยค่ณ Nandana 
Ekanayak ปูริะธ�นกัริริมกั�ริและปูริะธ�นเจำ���หน���ที��บริิิห�ริ
ของบริิิษัััท ส่ย�ม ซิิีตี์� ซีีีเมนต์์์ (ลัังกั�) จำำ�กัััด และค่ณ Sanjeewa 
Chulakumara ผูู้��อำ�นวยกั�ริของอิินทริีี อีีโคไซีเคิิล ลัังกั� 
(ไพิ่ริเวท) จำำ�กัััด ริ��วมลงน�ม

	 การเปิด้ตัวขั้องพ่�นท่�ทำางานร่วมกัน	อินทร่ไอทไ้อ-นวตักรรม	
สี่้่อุตสี่าหกรรม		(INSEE’s	i2i	-	innovation	2	industry)

ด�วยส่ิ�งอำ�นวยคว�มส่ะดวกัด��นกั�ริวิจำัยที�ทันส่มัยและ         
คณะทำ�ง�นที�มีผูู้�เชี�ยวช�ญเปู็นหัวหน��ทีม i2i จำึงเปู็นพิ่ื�นที� 
พิ่ิเศษัเฉพิ่�ะส่ำ�หริับกั�ริส่ริ��งส่ริริค์นวัต์กัริริมและเปู็นหนึ�ง 
ในส่ถื�นที�ที�เปิูดเวทีกัล�งให�กัับผูู้�เชี�ยวช�ญของอ่ต์ส่�หกัริริม
และผูู้�มีส่�วนได�เส่ียอื�น ๆ ได�ทำ�ง�นริ�วมกัันเพิ่ื�อม่�งไปูสู่�กั�ริ 
ยกัริะดับม�ต์ริฐ�นต์��ง ๆ ของอ่ต์ส่�หกัริริมผู้��นกั�ริพิ่ัฒน�
ผู้ลิต์ภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์และอะกัรีิเกัต์เพิ่ื�อส่นับส่น่นและส่นอง
ต์อบท่กัคว�มต์�องกั�ริด��นกั�ริกั�อส่ริ��งอย��งยั�งยืนในปูริะเทศ 
ศรีิลังกั�

	 ประสี่บความสี่ำาเร็จัด้้านการจััด้สี่่งท่�เป็นเลัิศึ

อินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศได�เริิ�มให�บริิกั�ริกั�ริจำัดส่�งแบบ         
ต์�อเนื �องในหล�ยริูปูแบบเพิ่ื �อจำัดให�มีกั�ริขนส่�งทั �งท�ง           
เริือท�องแบนและริถืบริริท่กั นอกัจำ�กันี�ได�มีกั�ริเปูิดใช�ง�น          
คลังส่ินค��ปููนซีีเมนต์์ที�เหม�ะส่มอีกัห��แห�ง เพิ่ื�อให�ส่�ม�ริถื
ใช�กัำ�ลังกั�ริผู้ลิต์และขน�ดคว�มจำ่ของไซีโลได�ดียิ�งขึ�นและ  
ยังทำ�ให�มีริูปูแบบกั�ริขนส่�งส่ินค��ที�ริวดเริ็วขึ�นต์�มที�ลูกัค�� 
ได�ส่อบถื�มเข��ม� มีกั�ริว�งแผู้นง�นให�พิ่ิจำ�ริณ�ท�งเลือกั
อื�น ๆ ด�วยเพิ่ื�อส่�งเส่ริิมให�กั�ริจำัดส่�งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ม�กัขึ�น
ด�วยกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริคลังสิ่นค��ของภั�ยนอกัจำ�กัส่�วนกัล�ง
และทำ�ให�มีริูปูแบบกั�ริต์อบส่นองที�ริวดเริ็ว มีกั�ริกัำ�หนด  
ต์ัวชี�วัดและต์ิดต์�มผู้ลกั�ริทำ�ง�นต์ลอดจำนเปูริียบเทียบกัับ
คู�แข�งหลักั ๆ เพิ่ื�อส่ริ��งคว�มได�เปูริียบในกั�ริแข�งขัน

	 เพิ�มประสี่ิทธีิภัาพการด้ำาเนินงาน

อินทริีซีีเมนต์์ บังกัล�เทศปูริะส่บคว�มส่ำ�เริ็จำในกั�ริเพิ่ิ�ม 
ปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ในกั�ริทำ�ง�นของโริงง�น (OEE) ที�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ 
สู่งถึืงริ�อยละ 94 ทำ�ให�ส่�ม�ริถืริองรัิบคว�มต์�องกั�ริที�ม�กัขึ�น
ถึืงแม�ว��หม�อบดปููนซีีเมนต์์จำะชำ�ร่ิดอย��งกัะทันหันถึืงส่องครัิ�ง
ในเดือนมิถ่ืน�ยนและกัริกัฎ�คมปีู 2562 กั�ริใช�พิ่ลังง�นไฟุฟุ้� 
ได�ปูริับลดลงเหลือ 43 กัิโลวัต์ต์์ชั�วโมงต์�อต์ันจำ�กัเดิม 45 
กิัโลวัต์ต์์ชั�วโมงต์�อตั์นในปีู 2561 ด�วยกั�ริเพิิ่�มปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ 
ของกัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ ส่ัดส่�วนปููนเม็ดเกัือบจำะอยู�ในริะดับ 
เดียวกัันกัับปูี 2561 ซีึ�งอยู�ที�ริ�อยละ 62 โดยได�นำ�เริื�อง 
ส่�วนผู้ส่มที�พิ่ิจำ�ริณ�ต์�นท่น โดยริวมของผูู้�ผู้ลิต์ม�ใช�โดย            
ยังคงม�ต์ริฐ�นในเรืิ�องค่ณภั�พิ่ของผู้ลิต์ภััณฑ์์ และยังมีกั�ริ 
ลดต์�นท่นต์�อหน�วยโดยกั�ริลดกั�ริพิ่ึ�งพิ่�กัริะแส่ไฟุฟุ้�ที�ม� 
ต์�มส่�ยไฟุฟุ้�ซีึ �งเกัิดขึ�นได�ด�วยกั�ริต์ริวจำส่อบอ่ปูกัริณ์            
เครืิ�องจัำกัริอย��งส่มำ��เส่มอและจัำดทำ�กั�ริซี�อมบำ�ร่ิงเชิงปู้องกััน

	 ความผู้้กพันแลัะม่สี่่วนร่วมขั้องพนักงานแลัะลั้กค้า

ฝ่�ยทรัิพิ่ย�กัริบ่คคลได�ปูรัิบเพิิ่�มเรืิ�องคว�มผูู้กัพัิ่นและมีส่�วนริ�วม
กัับพิ่นักัง�นให�ม�กัขึ�นด�วยกั�ริจัำดกิัจำกัริริมหล�กัหล�ยรูิปูแบบ 
เพิ่ื�อให�มีกั�ริปูฏิิส่ัมพิ่ันธ์กัับพิ่นักัง�น ริวมทั�งกั�รินำ�ดิจำิทัล 
แพิ่ลต์ฟุอร์ิมโซีลชัู�นของกั�ริสื่�อส่�ริภั�ยในองคก์ัริที�เรีิยกัว�� 
‘Workplace by Facebook’ ม�ใช�เพิ่ื�อเชื�อมพิ่นักัง�นทั�ง 
องค์กัริและในริะดับภัูมิภั�ค ริับริู�ถืึงข��วส่�ริ และคว�ม 
เคลื�อนไหวต์��ง ๆ  ซีึ�งทำ�ให�ได�ริับคว�มริ�วมมือจำ�กัพิ่นักัง�น 
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พีัฒนากิารที�สำาคัญในแติ่ล้ะสายงาน	ปี	2562

บริิษััทฯ ยังได�ทำ�กั�ริพิิ่จำ�ริณ�อีกัครัิ�งหนึ�งเกีั�ยวกัับกัริอบของ 
ค่ณภั�พิ่ง�นภั�ยในองค์กัริและได�นำ�ม�ต์ริกั�ริควบค่มค่ณภั�พิ่
หล�ยริ�ยกั�ริม�ใช� ในกั�ริทำ�ง�น เพิ่ื�อขย�ยฐ�นของกั�ริ         
เปูริียบเทียบด��นค่ณภั�พิ่ง�นให�กัว��งไกัลออกัไปูม�กักัว�� 
และเหนือกัว��แนวท�งที�กัำ�หนดไว� ในริะบบม�ต์ริฐ�นของ 
กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด��นค่ณภั�พิ่ ISO9001

บัริษััท	สยาม	ซีิติี�	ซีีเมนติ์	(เวียด้นาม)	จำากิัด้

•	 การปรับปรุงเตาเผู้าป้นซี่เมนต์ขั้องโรงงาน	Hon	Chong	

ในเดือนมีน�คมและเมษั�ยนปูี 2562 โริงง�น Hon Chong 
ได�ทำ�กั�ริปูริับปูริ่งเต์�เผู้�ปููนซีีเมนต์์หลังจำ�กัทำ�กั�ริผู้ลิต์ 
อย��งต์�อเนื�องต์ลอดริะยะเวล�ส่องปูี กั�ริปูิดเต์�เผู้�ใช� 
ริะยะเวล�น�น 33 วัน มีพิ่นักัง�นและพิ่นักัง�นผูู้�ริับเหม� 
ริ�วมกัันทำ�ง�นปูริะม�ณ 370,000 ชั�วโมงในช�วงเวล�ที�ปูิด 
เต์�เผู้�โดยไม�เกัิดอ่บัต์ิเหต์่ถึืงขั�นหย่ดง�นใด ๆ ซีึ�งถืือเปู็น 
คว�มส่ำ�เร็ิจำครัิ�งส่ำ�คัญเมี�อพิิ่จำ�ริณ�จำ�กัคว�มย่�งย�กัซัีบซี�อน
ของง�น โดยหลังจำ�กักั�ริเดินเคริื�องใหม� เต์�เผู้�ปูริับปูริ่ง 
ใหม�นี �ได�แส่ดงให�เห็นถืึงคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริทำ�ง�นที�            
ส่มำ��เส่มอและต์�อเนื�องต์�มคว�มต์�องกั�ริ

•	 เร่อโป๊ะขั้นาด้ใหญ่ยกระด้ับความสี่ามารถุในการจััด้สี่่ง

ในปีู 2562 อินทรีิซีีเมนต์์ เวียดน�มได�นำ�เรืิอโปู๊ะส่องลำ�แริกั
จำ�กัฝูงเริือห��ลำ�ที�จำัดเต์ริียมไว�ม�ปูฏิิบัต์ิกั�ริขนส่�งอย��ง           
เปู็นท�งกั�ริเพิ่ื�อทดแทนเริือนิวเมต์ิกั จำ�กักั�ริใช�ริะบบเริือ 
แบบใหม�นี�ทำ�ให�บริิษััทฯ ส่�ม�ริถืใช�ปูริะโยชน์จำ�กัเส่�นท�ง 
แม�นำ��โขงในกั�ริช�วยลดต์�นท่นของกั�ริจำัดส่�งภั�ยในลงได�        
ริวมถึืงมีคว�มยืดหย่�นม�กัขึ�นในกิัจำกัริริมต์��ง ๆ  ของกั�ริจัำดส่�ง 
ด�วยกั�ริใช�เรืิอโปู๊ะขน�ดใหญ�นี�ทำ�ให�เส่�นท�งกั�ริขนส่�งลดลง
ไปูคริึ�งหนึ�ง  

•	 การประชุีมเร่�องโครงการสี่าธีารณป้โภัคขั้นาด้ใหญ่ประจัำาปี	
2562	:	ทบทวนความคิด้เก่�ยวกับการก่อสี่ร้าง

อินทรีิซีีเมนต์์ เวียดน�มมีคว�มภั�คภูัมิใจำในกั�ริจัำดกั�ริปูริะช่ม
เริื�องโคริงกั�ริส่�ธ�ริณูปูโภัคขน�ดใหญ�คริั�งที�ส่อง ปูริะจำำ�ปูี 
2562 ซีึ�งได�จำัดขึ�นเมื�อเดือนพิ่ฤศจำิกั�ยนในนคริโฮจำิมินห์       
ด�วยคว�มม่�งมั�นในกั�ริส่ริ��งแพิ่ลต์ฟุอร์ิมที�หน�วยง�นภั�ครัิฐ 
นักัพิ่ัฒน�อส่ังห�ริิมทริัพิ่ย์ ส่ถื�ปูนิกั และผูู้�เชี�ยวช�ญด��น 
กั�ริกั�อส่ริ��งชั�นนำ� ริ�วมแลกัเปูลี�ยนแนวท�งในกั�ริปูริับปูริ่ง
ค่ณภั�พิ่ชีวิต์และกั�ริกั�อส่ริ��งที�ยั �งยืน ในปูีนี�หัวข�อของ 
กั�ริปูริะช่ม คือ กั�ริทบทวนคว�มคิดเกัี�ยวกัับกั�ริกั�อส่ริ��ง 
(Re-thinking Construction) ซีึ�งได�มีกั�รินำ�เส่นอวิธีกั�ริ 
และเทคโนโลยีใหม� ๆ  ในอ่ต์ส่�หกัริริมนี� เช�น กั�ริพิิ่มพ์ิ่แบบ 
ส่�มมิต์ิ (BIM-digital twin) ริวมทั�งกั�รินำ�วิธีกั�รินี�ไปู 
ปูฏิิบัต์ิจำริิงที�ได�ผู้ลเปู็นเลิศ กั�ริปูริะช่มได�ส่ิ�นส่่ดลงด�วยกั�ริ
จ่ำดปูริะกั�ยคว�มคิดที�โดดเด�นและน��ตื์�นเต์�นให�กัับผูู้�เข��ริ�วม 
ปูริะช่มกัว�� 300 คน
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คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน มีน�ยพิ่อล 
ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ เปู็นปูริะธ�น ริ�วมด�วยคณะกัริริมกั�ริอีกั 
4 ท��น คือ น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล 
ดริ.(กิัต์ติ์มศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ และน�ยเบนจำ�มิน เฮอร์ิเรินเดน 
เบิร์ิกัส่ ซึี�งเข��รัิบต์ำ�แหน�งแทนน�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอร์ิ นิวบิกักิั�ง 
ที�ได�พิ่�นว�ริะจำ�กัต์ำ�แหน�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััท เมื�อวันที� 30 
กัันย�ยน 2562

ในปูี 2562 คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�   
ปูฏิิบัติ์หน��ที�และดูแลรัิบผิู้ดชอบง�นที�ริะบ่ไว�ในกัฎบัต์ริ โดยจัำดให� 
มีกั�ริปูริะช่มริวมทั�งส่ิ�น 8 คริั�ง ทั�งนี� นอกัเหนือจำ�กักั�ริควบค่ม 
ดูแลเพิ่ื�อให�กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ในด��นกั�ริส่ริริห�และ        
ค��ต์อบแทนทั�งในริะดับคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คณะกัริริมกั�ริ 
ช่ดย�อย และริะดับผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งเปู็นไปูอย��งโปูริ�งใส่และ 
เหม�ะส่ม อันกั�อให�เกัิดปูริะโยชน์สู่งส่่ดต์�อผูู้�ถืือห่�นในริะยะย�ว 
และส่นับส่น่นกั�ริบริริล่วัต์ถ่ืปูริะส่งค์ด��นกัลย่ทธ์ของกัล่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงที�ได�มีกั�ริกัำ�หนดไว� ในปีูนี� คณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนยังคงเน�นให�คว�มส่ำ�คัญ 
เริื�องกั�ริพิ่ัฒน�บริิษััทฯ อย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อม่�งหวังให�องค์กัริมี 
ปูริะสิ่ทธิภั�พิ่สู่งส่่ด และเพืิ่�อเป็ูนกั�ริรัิกัษั�คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
แข�งขันของต์ล�ดทั�งภั�ยในและต์��งปูริะเทศ

โดยเมื�อวันที� 1 มีน�คม 2562 ท�งกัล่�มบริิษััทฯ ได�จำัดต์ั�ง 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มขึ�น เพิ่ื�อรัิบผู้ิดชอบขอบเขต์ง�นด��น
กั�ริบริิห�ริในบทบ�ทผูู้�นำ�ของกัล่�มบริิษััทฯ ทั�งนี� เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��ง 
คว�มแข็งแกัริ�งท�งด��นโคริงส่ริ��งคณะผูู้�บริิห�ริของกัล่�มบริิษััทฯ        
คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่จิำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�เฟุน้ห�ผูู้�นำ�ที�
เหม�ะส่มส่ำ�หรัิบต์ำ�แหน�งบริิห�ริส่ำ�คัญ ทั�งในริะดับกัล่�มบริิษััทฯ 

และริะดับปูริะเทศ อ�ทิ ต์ำ�แหน�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
ส่ม�ชิกัของคณะผูู้�บริิห�ริกัล่�ม ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ กัล่�มง�น
กัลย่ทธ์และกั�ริบริิห�ริปูริะส่ิทธิภั�พิ่องค์กัริ ปูริะธ�นเจำ��หน��ที� 
บริิห�ริ กัล่�มง�นกั�ริเงิน ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ กัล่�มธ่ริกัิจำ 
วัส่ด่กั�อส่ริ��ง ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ บริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ 
(บังกัล�เทศ) จำำ�กััด ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ บริิษััท ชิปู มง 
อินทรีิซีีเมนต์์ คอร์ิปูอเริชั�น ผูู้�บริิห�ริกัล่�มง�นธ่ริกิัจำจีำน ริวมไปูถึืง 
กั�ริแต์�งต์ั�ง น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทแทนน�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอริ์ นิวบิกักัิ�ง

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนยึดมั�นที�จำะทำ�ง�น 
เพิ่ื�อคงไว�ซีึ�งกั�ริส่ริ��งองค์กัริที�มีศักัยภั�พิ่และขับเคลื�อนด�วย        
วัฒนธริริมองค์กัริที�ผู้ลักัดันให�พิ่นักัง�นเข��ใจำธ่ริกิัจำอย��งถื�องแท� 
ผู้��นกั�ริคัดส่ริริผูู้�นำ�ที�ส่ริ��งพัิ่นธสั่ญญ�ต์�อเปู้�หม�ยที�มีกัับองค์กัริ 
ม่�งมั �นที �จำะขับเคลื�อนผู้ลปูริะกัอบกั�ริของกัล่�มบริิษััทฯ ให� 
เป็ูนเลิศ ท��มกัล�งส่ถื�นกั�ริณ์ท�งธ่ริกิัจำที�ไม�หย่ดนิ�ง และจำะเป็ูน 
กัำ�ลังส่ำ�คัญในกั�รินำ�พิ่�กัล่�มบริิษััทฯ สู่�คว�มส่ำ�เริ็จำในอน�คต์ 
 

นายพอลั	ไฮนซี์	ฮ้เกนโทเบลัอร์		
ปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน
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โครงสร้างกิารจัด้กิาร

โครงสร้างกิารจัด้กิาร

1.	คณะกิรรมกิารบัริษััท	

 โครงสร้างของคณะกิรรมกิารบัริษััท	

โคริงส่ริ��งกั�ริจัำดกั�ริของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
(มห�ชน) ณ วันที � 31 ธันว�คม 2562 ปูริะกัอบด�วย 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท และคณะอน่กัริริมกั�ริ 3 คณะ ซึี�งได�รัิบ 
กั�ริแต์�งตั์�งโดยคณะกัริริมกั�ริ ได�แกั� คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง และคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 

ข�อบังคับของบริิษััท ข�อ 11 กัำ�หนดว�� คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
จำะต์�องปูริะกัอบด�วยกัริริมกั�ริไม�น�อยกัว�� 5 คน และไม�เกิัน 
13 คน  

ณ วันที� 31 ธันว�คม 2562 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทปูริะกัอบ
ด�วยกัริริมกั�ริจำำ�นวน 12 คน ดังนี�

  กัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริ 10 คน

   กัริริมกั�ริ 4 คน เปู็นกัริริมกั�ริอิส่ริะ (คิดเปู็นริ�อยละ 
33 ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท);

  กัริริมกั�ริอิส่ริะ 3 คน เปู็นส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบ;

   กัริริมกั�ริ 4 คน เปู็นส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริ 
ธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง; และ 

   กัริริมกั�ริ 5 คน เป็ูนส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�
และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน

  กัริริมกั�ริที�เปู็นผูู้�บริิห�ริ 2 คน ได�แกั� ปูริะธ�นเจำ��หน��ที� 
บริิห�ริกัล่�ม และปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ-บริิษััทปููนซีีเมนต์์
นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน)

 ริ�ยชื�อกัริริมกั�ริผูู้�มีอำ�น�จำลงน�มแทนบริิษััท ได�แกั� 
น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ 
น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม และน�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ            
ส่องในสี่�คนลงล�ยชื�อริ�วมกัันและปูริะทบัต์ริ�ส่ำ�คัญของ
บริิษััท เพิ่ื�อทำ�กั�ริผูู้กัพิ่ันบริิษััท

คณะกิรรมกิารบัริษััท

คณะเจ้าหน้าที�บัริหารกิลุ้่ม

คณะกิรรมกิารติรวจสอบั คณะกิรรมกิารธุรรมาภิบัาล้
แล้ะความเสี่ยง

คณะกิรรมกิารสรรหา
แล้ะพีิจารณาค่าติอบัแทน

	 โครงสร้างกิารจัด้กิาร

Group	Internal	Audit
and	Compliance
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คณะกิรรมกิารบัริษััท

กิรรมกิารที�ไม่เป็นผิู้บัริหาร

1. น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์  ปูริะธ�นกัริริมกั�ริ

2. น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ กัริริมกั�ริ

3. น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล กัริริมกั�ริ

4. น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ กัริริมกั�ริ

5. น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ กัริริมกั�ริ

6. น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ กัริริมกั�ริ

7. ดริ. (กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ กัริริมกั�ริอิส่ริะ

8. ดริ. ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข กัริริมกั�ริอิส่ริะ

9. น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม กัริริมกั�ริอิส่ริะ

10. น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ กัริริมกั�ริอิส่ริะ

กิรรมกิารที�เป็นผิู้บัริหาร

11. น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม กัริริมกั�ริ และปูริะธ�น
    เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม
12. น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ  กัริริมกั�ริ และปูริะธ�น
    เจำ��หน��ที�บริิห�ริ-บริิษััท 
    ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 
    จำำ�กััด (มห�ชน)
(เลข�น่กั�ริบริิษััท ได�แกั� น�งภััชฎ� หมื�นทอง)

คณะอนุกิรรมกิาร

คณะกิรรมกิารติรวจสอบั

1. ดริ. ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข ปูริะธ�นกัริริมกั�ริ
    ต์ริวจำส่อบ

2. น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม กัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ

3. น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ กัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ
(เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบได�แกั� น�งชฎ�ภัริณ์ 
ฐิต์ิส่วัส่ดิ�  Head of Internal Audit)

คณะกิรรมกิารธุรรมาภิบัาล้แล้ะความเสี�ยง

1. น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ ปูริะธ�น

2. น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ กัริริมกั�ริ

3. น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล กัริริมกั�ริ

4. น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ กัริริมกั�ริ
(เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง ได�แกั� 
น�ยปูริะเส่ริิฐ กัส่ิกัิจำส่กั่ลผู้ล Operational Compliance & 
Group OH&S Senior Department Manager)

คณะกิรรมกิารสรรหาแล้ะพี่จารณาค่าติอบัแทน

1. น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ ปูริะธ�น

2. ดริ. (กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ กัริริมกั�ริ

3. น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล กัริริมกั�ริ

4. น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ กัริริมกั�ริ

5. น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ กัริริมกั�ริ
(เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
ได�แกั� น�งส่�วอน่ต์ต์ริ� พิ่�นโพิ่ธิ�ทอง ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ
กัล่�มง�นบริิห�ริทริัพิ่ย�กัริบ่คคล)
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โครงสร้างกิารจัด้กิาร

รายช่�อคณะกิรรมกิาร

จำานวนครั�งที�มาประชุม	/	จำานวนครั�งที�มีกิารประชุม

กิรรมกิาร
บัริษััท

กิรรมกิาร
ติรวจสอบั

กิรรมกิารธุรรมาภิบัาล้	
แล้ะความเสี�ยง

กิรรมกิารสรรหา
แล้ะพี่จารณาค่าติอบัแทน

กิรรมกิารที�ไม่เป็นผิู้บัริหาร

น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ 7/7 - - 8/8

น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ 7/7 - 4/4 8/8

น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล 7/7 - 4/4 6/8

น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ 7/7 - 4/4 -

น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่*/1 2/2 - - 2/8

น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์*/2 5/5 - 3/4 -

ดริ. (กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ 3/7 - - 3/8

ดริ. ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข 7/7 11/11 - -

น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม 7/7 11/11 - -

น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ 7/7 11/11 - -

กิรรมกิารที�เป็นผิู้บัริหาร

น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม*/3 6/6 - - -

น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ 7/7 - - -

จำำ�นวนคริั�งของกั�ริปูริะช่มและจำำ�นวนคริั�งที�กัริริมกั�ริแต์�ละริ�ยเข��ปูริะช่มในปูี 2562 มีดังนี�

* ดำ�ริงต์ำ�แหน�งไม�เต์็มปูี

หมายเหตุ	
1. น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริและส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน แทน น�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอริ์ นิวบิกักัิ�ง 

มีผู้ลเมื�อวันที� 1 ต์่ล�คม 2562
2. น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริและส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง แทน น�ยเต์็ง เว อัน เอเดริียน มีผู้ลเมื�อวันที� 1 เมษั�ยน 2562
3. น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริใหม� มีผู้ลเมื�อวันที� 26 มีน�คม 2562 

2.		ผิู้บัริหาร
 ณ วันที� 31 ธันว�คม 2562 บริิษััทมีผูู้�บริิห�ริจำำ�นวน 5 คน ซีึ�งเปู็นส่ม�ชิกัคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ดังริ�ยน�มต์�อไปูนี�

 รายช่�อคณะเจ้าหน้าที�บัริหารกิลุ้่ม

 1. น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม (Group CEO)

 สี่มาชีิก ปูริะกัอบด�วย 

 2. น�ยม�ริ์กั อน�โต์ล ชมิดต์์ ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ - กัล่�มง�นกั�ริเงิน (Group CFO) 

 3. น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ - บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) (CEO SCCCTH)

 4. น�ยฟุิลลิปู เบอน�ริ์ด ริิช�ริ์ท ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ - บริิษััท ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (เวียดน�ม) จำำ�กััด (CEO SCCVN)

 5. น�งส่�วอน่ต์ต์ริ� พิ่�นโพิ่ธิ�ทอง  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ - กัล่�มง�นบริิห�ริทริัพิ่ย�กัริบ่คคล (Group HR and Talents)
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3.	เล้ขานุกิารบัริษััทแล้ะผิู้ควบัคุมดู้แล้กิารทำา
	 บััญชี

ที�ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�แต์�งตั์�งน�งภััชฎ� หมื�นทอง 
ให�ทำ�หน��ที�เป็ูนเลข�น่กั�ริบริิษััท โดยปูฏิิบัติ์หน��ที�ต์�มที�ได� 
กัำ�หนดไว�ต์�มพิ่ริะริ�ชบัญญัติ์หลักัทรัิพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทรัิพิ่ย์ 
(ฉบับที� 4) พิ่.ศ. 2551 ด�วยคว�มรัิบผิู้ดชอบ คว�มริะมัดริะวัง 
และคว�มซีื�อส่ัต์ย์ส่่จำริิต์ ริวมทั�งต์�องปูฏิิบัต์ิให�เปู็นไปูต์�ม 
กัฎหม�ย  วัต์ถื่ปูริะส่งค์ ข�อบังคับบริิษััท มต์ิคณะกัริริมกั�ริ 
ต์ลอดจำนมต์ิที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น 

นอกัจำ�กันี� เลข�น่กั�ริบริิษััทมีหน��ที�ให�คำ�แนะนำ�ด��นกัฎหม�ย
และกัฎเกัณฑ์์ต์��ง ๆ ที�เกัี�ยวข�อง และข�อพิ่ึงปูฏิิบัต์ิด��นกั�ริ
กัำ�กัับดูแลในกั�ริดำ�เนินกิัจำกัริริมของคณะกัริริมกั�ริให�เป็ูน
ไปูต์�มกัฎหม�ย กั�ริดำ�เนินกั�ริจำัดปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทและกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น ติ์ดต์�อปูริะส่�นง�นกัับหน�วยง�น 
ภั�ยในบริิษััท ให�ปูฏิิบัต์ิต์�มมต์ิคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและ 
มต์ิที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น ต์ิดต์�อปูริะส่�นง�นกัับหน�วยง�นที� 
กัำ�กัับดูแล เช�น ส่ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพิ่ย์ 
และต์ล�ดหลักัทรัิพิ่ย์ ต์ล�ดหลักัทรัิพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทย และ 
ดูแลกั�ริเปิูดเผู้ยข�อมูลและริ�ยง�นส่�ริส่นเทศต์�อหน�วยง�น 
ที�กัำ�กัับดูแลและส่�ธ�ริณชนให�ถูืกัต์�องคริบถื�วนต์�มกัฎหม�ย 
จัำดให�มีกั�ริปูฐมนิเทศ ให�คำ�แนะนำ�แกั�กัริริมกั�ริที�ได�รัิบกั�ริ 
แต์�งต์ั�งใหม� และปูฏิิบัต์ิหน��ที�อื�น ๆ ต์�มที�ได�ริับมอบหม�ย
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริ

ขั้้อม้ลัเก่�ยวกับเลัขั้านุการบริษัท
ชี่�อ-สี่กุลั: น�งภััชฎ� หมื�นทอง อายุ:	53 ปูี 
ตำาแหน่ง:	 เลข�น่กั�ริบริิษััท แต่งตั�ง:	24 กัริกัฎ�คม 2561
สี่ัด้สี่่วนการถุ่อหุ้นร้อยลัะ: 0.000013
ความสี่มัพนัธ์ีทางครอบครัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บรหิาร: ไม�มี

ประธุานเจ้าหน้าที�บัริหารกิลุ้่ม

นายเอเด้น	จัอห์น	ไลันัม

สี่มาชีิก
(Group	CFO)

สี่มาชีิก
(CEO	SCCCTH)

สี่มาชีิก
(CEO	SCCVN)

สี่มาชีิก
(Group	HR	and	Talents)

สี่มาชีิก
(Group	Strategy,	
Transformation	
and	Performance)

นายมาร์ก	อนาโตลั	ชีมิด้ต์ นายศึิวะ	มหาสี่ันทนะ นายฟิลัลิัป	เบอนาร์ด้	ริชีาร์ท นางสี่าวอนุตตรา	พานโพธิี�ทอง อย้่ระหว่างการสี่รรหา

คุณวุฒิิทางการศึึกษา:
- นิต์ิศ�ส่ต์ริ์มห�บัณฑ์ิต์ จำ่ฬ�ลงกัริณ์มห�วิทย�ลัย 
- นิต์ิศ�ส่ต์ริ์มห�บัณฑ์ิต์ มห�วิทย�ลัยมิชิแกัน ส่หริัฐอเมริิกั� 
- นิติ์ศ�ส่ต์ร์ิบัณฑิ์ต์ จ่ำฬ�ลงกัริณ์มห�วิทย�ลัย (เกีัยริติ์นิยมอันดับส่อง)
ประสี่บการณ์ทำางาน:
บริิษััทจำดทะเบียน
2561 - ปูัจำจำ่บัน เลข�น่กั�ริบริิษััท, บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง 
     จำำ�กััด (มห�ชน) (ธ่ริกัิจำผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์)
2559 - 2560  ผูู้�อำ�นวยกั�ริอ�ว่โส่, ส่ำ�นักับริิห�ริง�นกัริริมกั�ริ
     และผูู้�ถืือห่�น ธน�ค�ริไทยพิ่�ณิชย์ จำำ�กััด (มห�ชน) 
     (ธ่ริกิัจำธน�ค�ริ)
บริิษััทอื�น ๆ
2560 - ปูัจำจำ่บัน ที�ปูรึิกัษั�กัฎหม�ย, บริิษััท เอเบิลพิ่ริิมพ์ิ่ตั์น จำำ�กััด 
     (ธ่ริกัิจำให�คำ�ปูริึกัษั�กัฎหม�ย)
2560 - ปูัจำจำ่บัน ที�ปูรึิกัษั�กัฎหม�ย, บริิษััท คัมปูะนี เซีเคริทแทรีิ 
     จำำ�กััด (ธ่ริกัิจำให�คำ�ปูริึกัษั�ด��นง�นเลข�น่กั�ริ
     บริิษััท)
2555 - 2559  ผูู้�อำ�นวยกั�ริฝ่�ยบริริษััทภิับ�ล,  บริิษััท บิ�กัซีีซูีเปูอร์ิ
     เซ็ีนเต์อร์ิ จำำ�กััด (มห�ชน) (ธ่ริกิัจำกั�ริค��ปูลีกั-ให�เช��
     พิ่ื�นที�)
ประวัติการอบรม:
โดยส่ม�คมส่�งเส่ริิมส่ถื�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD) 
- หลักัสู่ต์ริ Director Accreditation Program Big C ปูี 2558
- หลักัสู่ต์ริ Anti-Corruption : The Practical Guide ปูี 2555 
โดยคณะนิต์ิศ�ส่ต์ริ์ จำ่ฬ�ลงกัริณ์มห�วิทย�ลัย
- หลักัสู่ต์ริกัฎหม�ยและกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที�ส่ำ�หรัิบเลข�น่กั�ริบริิษััท  
โดย Holcim  
- หลักัสู่ต์ริกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ ปูี 2550 ส่ำ�หริับผูู้�บริิห�ริ 
  บมจำ.ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ณ เมืองซีูริิค ส่วิต์เซีอริ์แลนด์
โดยส่ถื�บันอื�น ๆ
- SEC Capital Market Symposium 2562
- โคริงกั�ริเส่ริิมส่ริ��งต์ล�ดท่นธริริม�ภัิบ�ลเฉลิมพิ่ริะเกัียริต์ิ 
  เนื�องในโอกั�ส่มห�มงคลพิ่ริะริ�ช�พิ่ิธีบริมริ�ช�ภัิเษักั 

 โครงสร้างคณะเจ้าหน้าที�บัริหารกิลุ้่ม

หม�ยเหต่์  เมื�อวันที� 1 ก่ัมภั�พัิ่นธ์ 2563 บริิษััทแต์�งตั์�ง น�ยเบนจำ�มิน วิลเลี�ยม พิิ่นนีย์ เป็ูนส่ม�ชิกัคณะผูู้�บริิห�ริกัล่�มเพิิ่�ม 1 คน โปูริดดูริ�ยละเอียด 
   ในเอกัส่�ริแนบท��ย 1 ของแบบ 56-1



61บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างกิารจัด้กิาร

บริิษััทได�แต์�งต์ั�งน�ยเกัษัม ม�ไกัริเลิศ ซีึ�งมีค่ณส่มบัต์ิ 
คริบถื�วนต์�มข�อกัำ�หนดของส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต์. ให�ทำ�หน��ที� 
ผูู้�ควบค่มดูแลบัญชี โดยปูฏิิบัต์ิหน��ที�จำัดทำ�บัญชีแส่ดง 
ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นและฐ�นะกั�ริเงิน จัำดทำ�งบกั�ริเงินและจัำด 
ให�มีกั�ริต์ริวจำส่อบงบกั�ริเงินโดยผูู้�ต์ริวจำบัญชีที�ได�รัิบอน่ญ�ต์ 
จำัดส่�งริ�ยง�นท�งบัญชีให�กัับหน�วยง�นที�เกัี�ยวข�อง และ 
ปูฏิิบัต์ิหน��ที�อื�นๆ ต์�มที�ได�ริับมอบหม�ยจำ�กัผูู้�ริับผู้ิดชอบ
สู่งส่่ดฝ่�ยกั�ริเงินและบัญชี

ขั้้อม้ลัเก่�ยวกับผู้้้ควบคุมด้้แลับัญชี่
ชี่�อ-สี่กุลั: น�ยเกัษัม ม�ไกัริเลิศ	 อายุ:	46 ปูี
ตำาแหน่ง: Head of Group Accounting, 
   IR and Shared Services
แต่งตั�ง:	 1 กัริกัฎ�คม 2561
สี่ัด้สี่่วนการถุ่อหุ้นร้อยลัะ: 0.000382
ความสี่มัพนัธ์ีทางครอบครัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บรหิาร: ไม�มี
คุณวุฒิิทางการศึึกษา: 
- วิทย�ศ�ส่ต์ริมห�บัณฑิ์ต์ ส่�ข�วิช�กั�ริเงิน (หลักัสู่ต์ริน�น�ช�ติ์) 
  จ่ำฬ�ลงกัริณ์มห�วิทย�ลัย
- บริิห�ริธ่ริกัิจำบัณฑ์ิต์ ส่�ข�กั�ริบัญชี มห�วิทย�ลัยอัส่ส่ัมชัญ
ประสี่บการณ์ทำางาน:
บริิษััทจำดทะเบียน
2561 - ปูัจำจำ่บัน Head of Accounting, IR and Shared Services
     บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) 
     (ธ่ริกัิจำผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์)
2556 - 2556  Corporate Finance Department Manager
     บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) 
     (ธ่ริกัิจำผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์)
2554 - 2555  Business Analysis and Process Improvement 
     Department, บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
     (มห�ชน) (ธ่ริกัิจำผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์)
บริิษััทอื�น ๆ
2556 - 2560  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�ฝ่�ยกั�ริเงิน, บริิษััท อิตั์ลไทย 
     วิศวกัริริม จำำ�กััด (ธ่ริกัิจำวิศวกัริริมกั�อส่ริ��ง 
     แบบ ERC หริือTurnkey ในท่กัส่�ข�)
2556 - 2560  กัริริมกั�ริผูู้�จัำดกั�ริ, บริิษััท อิตั์ลไทยวิศวกัริริม 
     ส่�ธ�ริณรัิฐแห�งส่หภั�พิ่เมียนม� จำำ�กััด (ธ่ริกิัจำ
     วิศวกัริริมกั�อส่ริ��ง แบบ ERC หริือ Turnkey 
     ในท่กัส่�ข�)
2553 - 2554  ผูู้�จำัดกั�ริฝ่�ยเงินท่นเพิ่ื�อกั�ริพิ่�ณิชย์, บริิษััท 
     ดิอ�จิำโอ โมเอ็ท เฮนเนส่ซีี� (ปูริะเทศไทย) จำำ�กััด 
     (ธ่ริกัิจำเคริื�องดื�มแอลกัอฮอล์)
ประวัติการอบรม:	
โดยส่ม�คมส่�งเส่ริิมส่ถื�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD):
Directors Certification Program ริ่�นที� 228 (DCP) ปูี 2559

4.		ค่าติอบัแทนกิรรมกิารแล้ะผิู้บัริหาร

หลักัเกัณฑ์์ในกั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนของคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�รินั�น คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ
พิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนจำะพิ่ิจำ�ริณ�ถืึงคว�มเหม�ะส่ม และ           
ส่อดคล�องกัับหน��ที�และคว�มรัิบผิู้ดชอบของคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริ ริวมถืึงปูัจำจำัยอื�น ๆ  เช�น ธ่ริกัิจำ
และผู้ลกั�ริปูริะกัอบกั�ริของบริิษััท บริริทัดฐ�นของต์ล�ด 
และอ่ต์ส่�หกัริริมเดียวกััน ส่ภั�วะเศริษัฐกัิจำ เปู็นต์�น โดยมี
คว�มเหม�ะส่มและเพิ่ียงพิ่อที�จำะจำูงใจำให�กัริริมกั�รินำ�พิ่�         
องค์กัริให�ดำ�เนินง�นต์�มเปู้�หม�ยทั�งริะยะสั่�นและริะยะย�ว 
ซีึ�งมีกั�ริเปูริียบเทียบจำ�กัม�ต์ริฐ�นในอ่ต์ส่�หกัริริมแล�ว          
จำ�กันั�นจำึงนำ�เส่นอต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและที�ปูริะช่ม              
ผูู้�ถืือห่�นเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�และอน่มัต์ิ 

กั�ริจำ��ยค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริบริิษััทกัริะทำ�โดยโปูริ�งใส่        
ต์�มหลักักั�ริที�ได�รัิบอน่มัติ์จำ�กัที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น โดยผูู้�ถืือห่�น 
ได�อน่มัติ์หลักักั�ริใหม�ส่ำ�หรัิบกั�ริจำ��ยค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ 
บริิษััท ในกั�ริปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปีูผูู้�ถืือห่�น ครัิ�งที� 26 วันที� 
26 มีน�คม 2562 ดังนี�

“ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริปูริะกัอบด�วยค��ต์อบแทนริ�ยเดือน 
และโบนัส่ กั�ริจำ��ยค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริให�ปูฏิิบัต์ิต์�ม 
หลักักั�ริต์�อไปูนี� นับจำ�กัวันที�ได�รัิบอน่มัติ์จำ�กัที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น
เปู็นต์�นไปู จำนกัว��ที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นจำะมีมต์ิเปู็นอย��งอื�น

ค่าตอบแทนกรรมการรายเด้่อน: คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
จำะได�รัิบค��ต์อบแทนริ�ยเดือน ภั�ยในกัริอบวงเงินเพืิ่�อกั�รินี�
ไม�เกิัน 30 ล��นบ�ทต์�อปีู โดยคณะกัริริมกั�ริจำะเป็ูนผูู้�พิิ่จำ�ริณ�
กั�ริจำัดส่ริริ 

โบนัสี่กรรมการ:	คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะได�รัิบโบนัส่ปูริะจำำ�ปีู
ในจำำ�นวนไม�เกิันปีูละ 7 ล��นบ�ท โดยคณะกัริริมกั�ริพิิ่จำ�ริณ�
กั�ริจำัดส่ริริริะหว��งกัันเอง

เจำ��หน��ที�หรืิอพิ่นักัง�นของบริิษััท ซึี�งได�รัิบเงินค��ต์อบแทน 
หรืิอผู้ลปูริะโยชน์อื�นใดในฐ�นะที�เป็ูนเจำ��หน��ที�หรืิอพิ่นักัง�น
ของบริิษััท ห�กัได�ริับเลือกัต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริส่�ม�ริถืริับ        
ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริริ�ยเดือนหรืิอโบนัส่กัริริมกั�ริได�ด�วย”

โดยค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริริ�ยเดือนข��งต์�น มีริ�ยละเอียด 
ดังนี�

 1. ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริ ได�ริับค��ต์อบแทน 
ริ�ยเดือน เดือนละ 100,000 บ�ท โดยปูริะธ�นกัริริมกั�ริ 
ได�ริับค��ต์อบแทนเดือนละ 200,000 บ�ท



62 รายงานประจำาปี 2562

รายช่�อกิรรมกิาร

ค่าติอบัแทนที�จ่ายในปี	2562

โบันัส
จ่ายในปี	2562	

รวมเงิน
ค่าติอบัแทน
ทั�งหมด้ที�จ่าย
ในปี	2562
(บัาท)

คณะกิรรมกิาร
บัริษััท

คณะกิรรมกิาร
ติรวจสอบั	

คณะกิรรมกิาร
ธุรรมาภิบัาล้	
แล้ะความเสี�ยง

คณะกิรรมกิาร
สรรหาแล้ะ
ค่าติอบัแทน		

กิรรมกิารที�ไม่เป็นผิู้บัริหาร	

1 น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ 2,400,000  - - 960,000 420,000 3,780,000

2 น�ยชัชชน ริัต์นริักัษั์*/1 300,000  -  -  - 150,000 450,000

3 น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ 1,200,000  - 720,000 720,000 330,000 2,970,000

4 น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล 1,200,000  - 720,000 720,000 330,000 2,970,000

5 น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ 1,200,000  - 960,000 - 270,000 2,430,000

6 น�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอร์ิ นิวบิกักิั�ง*/2 900,000  -  - 540,000 240,000 1,680,000

7 น�ยเบนจำ�มิน เฮอร์ิเรินเดน เบิร์ิกัส่*/3 300,000 - - 180,000 - 480,000

8 น�ยเต์็ง เว อัน เอเดริียน*/4 300,000 - 180,000 - 209,750 689,750

9 น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์*/5 900,000 - 540,000 - - 1,440,000

กิรรมกิารอิสระ	

10 ดริ. (กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ 1,200,000 -  - 720,000 240,000 2,160,000

11 ดริ. ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข 1,200,000 1,800,000  -  - 375,000 3,375,000 

12 น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม 1,200,000 1,200,000  -  - 300,000 2,700,000

13 น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ 1,200,000 1,200,000 -  - 330,500 2,730,500

กิรรมกิารที�เป็นผิู้บัริหาร

14 น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม*/6 900,000 - - - - 900,000

15 น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ 1,200,000 - - - 150,000 1,350,000 

	รวม 3,345,250 30,105,250	

ค��ต์อบแทนที�เปู็นต์ัวเงินส่ำ�หริับส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ในปูี 2562 
(ไม�มีค��ต์อบแทนจำ�กักั�ริเปู็นกัริริมกั�ริของบริิษััทย�อยและไม�มีส่ิทธิปูริะโยชน์อื�น)

* ดำ�ริงต์ำ�แหน�งไม�เต์็มปูี
หมายเหตุ	
1. น�ยชัชชน ริัต์นริักัษั์ คริบว�ริะในกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น คริั�งที� 26 เมื�อวันที� 26 มีน�คม 2562 และไม�ปูริะส่งค์ต์�อว�ริะกั�ริเปู็นกัริริมกั�ริ
2. น�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอริ์ นิวบิกักัิ�ง ล�ออกัจำ�กักั�ริเปู็นกัริริมกั�ริบริิษััท มีผู้ลเมื�อส่ิ�นส่่ดวันที� 30 กัันย�ยน 2562
3. น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริและส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน แทน น�ยเดวิด อเล็กัซี�นเดอริ์ นิวบิกักัิ�ง 
 มีผู้ลเมื�อวันที� 1 ต์่ล�คม 2562
4. น�ยเต์็ง เว อัน เอเดริียน ล�ออกัจำ�กักั�ริเปู็นกัริริมกั�ริบริิษััท มีผู้ลเมื�อส่ิ�นส่่ดวันที� 31 มีน�คม 2562
5. น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริและส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง แทน น�ยเต์็ง เว อัน เอเดริียน มีผู้ลเมื�อวันที� 1 เมษั�ยน 2562
6. น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริใหม� มีผู้ลเมื�อวันที� 26 มีน�คม 2562 

 2. ค��ต์อบแทนคณะอน่กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริที�ได�รัิบมอบหม�ย
ให�เป็ูนกัริริมกั�ริในคณะอน่กัริริมกั�ริ ได�รัิบค��ต์อบแทน 
เพิ่ิ�มต์�มคว�มริับผู้ิดชอบที�เพิ่ิ�มขึ�น ดังนี�

  (1) คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ ปูริะธ�นกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
ได�รัิบค��ต์อบแทนริ�ยเดือน เดือนละ 150,000 บ�ท 
และกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ ได�รัิบค��ต์อบแทนริ�ยเดือน 
เดือนละ 100,000 บ�ท

  (2) คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง ปูริะธ�น 
กัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี �ยง ได�ริ ับ 
ค��ต์อบแทนริ�ยเดือน เดือนละ 80,000 บ�ท และ 
กัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี �ยง ได�ริ ับ 
ค��ต์อบแทนริ�ยเดือน เดือนละ 60,000 บ�ท

  (3) คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
ปูริะธ�นกัริริมกั�ริส่ริริห�และค��ต์อบแทน ได�ริับ 
ค��ต์อบแทนริ�ยเดือน เดือนละ 80,000 บ�ท 
และกัริริมกั�ริส่ริริห�และค��ต์อบแทน ได�ริ ับ 
ค��ต์อบแทนริ�ยเดือน เดือนละ 60,000 บ�ท
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โครงสร้างกิารจัด้กิาร

กิลุ้่มบัริษััท
จำ�นวนพนักง�น

(คน)

ธ่ริกัิจำปููนซีีเมนต์์ 3,895

ธ่ริกัิจำอื�น 1,808

รวม 5,711

ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริค��งจำ��ย ซีึ�งจำะจำ��ยในปูี 2563 ได�แกั� โบนัส่ปูริะจำำ�ปีู 2562 จำำ�นวน  3,345,000 บ�ท ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริพิ่ิจำ�ริณ� 
จำัดส่ริริริะหว��งกัันเอง ภั�ยใต์�หลักัเกัณฑ์์ที�ได�ริับอน่มัต์ิจำ�กัที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น

ค่าตอบแทนผู้้้บริหาร

ค��ต์อบแทนริวมริวมโบนัส่ค��งจำ��ย จำำ�นวน 112,134,527.93 บ�ท

ค��ต์อบแทนอื�น ได�แกั� เงินส่มทบเข��กัองท่นส่ำ�ริองเลี�ยงชีพิ่ จำำ�นวน 2,611,501.00 บ�ท เงินส่มทบส่ำ�หริับโคริงกั�ริริ�วมลงท่นริะหว��ง
น�ยจำ��งและลูกัจำ��ง (EJIP) ให�กัับคณะผูู้�บริิห�ริ มีจำำ�นวน 181,374.48 บ�ท และได�จำัดห�ริถืยนต์์ให�แกั�ผูู้�บริิห�ริใช�ในกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�

5.	บัุคล้ากิร	

ณ สิ่�นปีู 2562 บริิษััท (ริวมทั�งบริิษััทย�อยในปูริะเทศไทยและในต์��งปูริะเทศ) มีพิ่นักัง�นปูริะจำำ�ทั�งหมดจำำ�นวน 5,711 คน บริิษััท                
ได�จำ��ยค��ต์อบแทนให�แกั�พิ่นักัง�นจำำ�นวนทั�งสิ่�น 5,297,451,632 บ�ท ซึี�งผู้ลต์อบแทน ได�แกั� เงินเดือน ค��แริงและผู้ลปูริะโยชน์อื�น 
ของพิ่นักัง�น 

จำำ�นวนพิ่นักัง�นของบริิษััท ณ วันที� 31 ธันว�คม 2562

นโยบัายในกิารพีัฒนาบัุคล้ากิร

บ่คล�กัริของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) ท่กัคน 
ถืือเปู็นทริัพิ่ย�กัริที�มีค่ณค�� และเปู็นริ�กัฐ�นที�ส่ำ�คัญที�ส่่ดของ
คว�มยั�งยืนและกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ บริิษััทเชื�อมั�นว��คว�มส่ำ�เริ็จำ 
และกั�ริเจำริิญเต์ิบโต์ขององค์กัริขึ�นอยู�กัับพิ่นักัง�นที�มีค��นิยม 
และส่มริริถืนะที�ส่อดคล�องกัับทิศท�ง เปู้�หม�ยกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำ 
ของบริิษััท ในริะดับภัูมิภั�ค และกั�ริต์อบส่นองต์�อกั�ริเต์ิบโต์ 
ต์�มส่�ยอ�ชีพิ่ของพิ่นักัง�น ดังนั�น บริิษััทจำึงม่�งเน�นกั�ริพิ่ัฒน� 
และปูรัิบปูร่ิงริะบบกั�ริบริิห�ริและพัิ่ฒน�บ่คล�กัริให�มีภั�วะผูู้�นำ� 
คว�มรูิ�คว�มส่�ม�ริถื ต์ลอดจำนทักัษัะกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น กั�ริคิดริิเริิ�ม
และกั�ริจัำดกั�ริที�ทันส่มัยต์�มม�ต์ริฐ�นริะดับส่�กัลที�ส่อดคล�อง
กัับง�นในปูัจำจำ่บันและอน�คต์ ริวมถืึงเต์ริียมพิ่ริ�อมส่ำ�หริับ            
กั�ริเติ์บโต์ของพิ่นักัง�นเพืิ่�อนำ�พิ่�องค์กัริสู่�กั�ริเป็ูนผูู้�นำ�ด��นธ่ริกิัจำ 
วัส่ด่กั�อส่ริ��งทั�งภั�ยในปูริะเทศและภั�คพิ่ื�นเอเชียในอน�คต์ 

นอกัจำ�กันี�กัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ยังส่�งเส่ริิมกั�ริทำ�ง�น 
เปู็นทีมและม่�งเน�นให�พิ่นักัง�นเปู็นคนดี มีค่ณธริริมจำริิยธริริม 
อยู�ริ�วมในช่มชนด�วยคว�มช�วยเหลือเกืั�อกูัล ใส่�ใจำในคว�มปูลอดภััย 
และผู้ลกัริะทบที�จำะเกัิดขึ�นกัับส่ิ�งแวดล�อม และส่ังคมโดยริวม       
ทั�งยังส่นับส่น่นให�พิ่นักัง�นได�มีส่�วนริ�วมในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ 

และเป็ูนกัลไกัส่ำ�คัญในกั�ริขับเคลื�อนองค์กัริสู่�กั�ริแข�งขัน ส่ริ��ง 
ส่ิ�งที�ดีที�ส่่ดและอน�คต์ที�ยั�งยืนให�กัับพิ่นักัง�นท่กัคน องค์กัริ 
และส่ังคม

แนวทางแล้ะรูปแบับักิารพีัฒนาบัุคล้ากิร

ศูนย์กั�ริเริียนริู�อินทริี (INSEE Academy) ภั�ยใต์�ส่�ยง�น             
กั�ริบริิห�ริบ่คล�กัริและปูริะส่ิทธิภั�พิ่องค์กัริ (People and 
Organizational Performance) เปู็นศูนย์กัล�งในกั�ริพิ่ัฒน�
แผู้นกัลย่ทธ์ด��นกั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์
นคริหลวงซึี�งคริอบคล่มแผู้นริะยะสั่�นและริะยะย�วในกั�ริพัิ่ฒน� 
บ่คล�กัริของธ่ริกัิจำปููนซีีเมนต์์ และบริิษััทในกัล่�ม ได�แกั� ธ่ริกัิจำ 
คอนกัริีต์ผู้ส่มเส่ริ็จำและอะกัริีเกัต์เพิ่ื �อกั�ริกั�อส่ริ��ง ธ่ริกัิจำ               
ผู้ลิต์ภััณฑ์์วัส่ด่ต์กัแต์�งเพิ่ื�อง�นส่ถื�ปูัต์ยกัริริม (คอนวูด) ธ่ริกัิจำ 
คอนกัรีิต์ มวลเบ�อินทรีิ (อินทรีิ ซ่ีปูเปูอร์ิบล๊อกั) ธ่ริกิัจำกั�ริจัำดกั�ริ 
พิ่ัฒน�เชื�อเพิ่ลิงและวัต์ถื่ดิบทดแทน ธ่ริกัิจำด��นบริิห�ริจำัดกั�ริ 
ของเส่ียอ่ต์ส่�หกัริริม (อินทริี อีโคไซีเคิล) และธ่ริกัิจำริะบบ 
เทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ (อินทริี ดิจำิต์อล) โดยม่�งเน�นกั�ริพิ่ัฒน�
บ่คล�กัริผู้��นหลักัสู่ต์ริที�หล�กัหล�ยและส่ริ��งโคริงส่ริ��งพืิ่�นฐ�น
ด��นกั�ริเริียนริู�เพิ่ื�อส่นับส่น่นกั�ริฝึกัฝนพิ่ัฒน�ศักัยภั�พิ่ของ 
บ่คล�กัริอย��งยั�งยืน
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ด�วยคว�มเชื�อมั�นในกั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริเพิ่ื�อม่�งเน�นให�เกัิด   
จิำต์ส่ำ�นึกั คว�มรูิ� คว�มเข��ใจำอย��งแท�จำริิงในองค์คว�มรูิ� หลักักั�ริ 
ขั �นต์อนและแนวท�งปูฏิิบัต์ิ เพิ่ื �อนำ�ไปูสู่ �กั�ริเปูลี �ยนแปูลง    
พิ่ฤต์ิกัริริมกั�ริปูฏิิบัต์ิง�น กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริที�มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ 
ต์�มหน��ที�คว�มรัิบผิู้ดชอบของแต์�ละต์ำ�แหน�งง�น ให�เกิัดผู้ลง�น
ที�บริริล่เปู้�หม�ยเกัินคว�มค�ดหวังอย��งแท�จำริิง บริิษััทจำึงให�  
คว�มส่ำ�คัญในกั�ริพัิ่ฒน�ริะบบและกิัจำกัริริมกั�ริเรีิยนรูิ�ที�ทันส่มัย 
ส่อดคล�องกัับทิศท�งของธ่ริกิัจำและเหม�ะกัับกัล่�มพิ่นักัง�น และ 
หลกัักั�ริเรีิยนรูิ�ต์�มรูิปูแบบ 70-20-10 ที�ม่�งเน�นกั�ริพิ่ฒัน�กั�ริ 
เรีิยนรูิ�ผู้��นปูริะส่บกั�ริณ์จำริิงและกั�ริแลกัเปูลี�ยนปูริะส่บกั�ริณ์ที�    
มีค่ณค��ต์�อกั�ริปูริับปูริ่งปูริะส่ิทธิภั�พิ่และปูริะส่ิทธิผู้ลของ  
องค์กัริ (Experienced Learning / On the Job Practice -70) 
กั�ริส่อนง�น (On the Job Coaching -20) กั�ริเริียนริู� ใน                
ห�องเริียนและกั�ริเริียนริู �ด �วยต์นเอง (Classroom and 
Self-Learning -10) ซีี�งบริิษััทส่�งเส่ริิมให�พิ่นักัง�นได�มีโอกั�ส่ 
เข��ถึืงกั�ริเรีิยนรูิ�ได�ท่กัที� ท่กัเวล� ที�ต์�องกั�ริให�ม�กัที�ส่่ดผู้��นริะบบ 
บริิห�ริจำัดกั�ริกั�ริเริียนริู�ที�เริียกัว�� Learning Management 
System ซีึ�งพิ่นักัง�นส่�ม�ริถืเข��ริะบบเพิ่ื�อค�นห�และเลือกั          
หลักัสู่ต์ริที�ต์�องกั�ริฝึกัอบริมผู้��นคอมพิ่ิวเต์อริ์หริือส่ม�ริ์ทโฟุน 
ซีึ�งมีกั�ริเริียนกั�ริส่อนหล�กัหล�ยริูปูแบบ อ�ทิ กั�ริเริียนริู� ใน 
รูิปูแบบห�องเรีิยน กั�ริฝึกัปูฏิิบัติ์ บทเรีิยนออนไลน์ (E-learning) 
นอกัจำ�กันี �บริิษััทจำัดให�มีริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มริู � 
(Knowledge Management) ขององค์กัริ ริวมถึืงกั�ริแลกัเปูลี�ยน 
แบ�งปูันและจำัดเกั็บคว�มริู�ที�ส่ำ�คัญ (Critical Knowledge)        
ภั�ยในองค์กัริเพิ่ื�อกั�รินำ�ไปูใช� ให�เกัิดปูริะโยชน์สู่งส่่ด ซีึ�งเปู็น   
ริ�กัฐ�นของกั�รินำ�ไปูสู่�กั�ริเป็ูนองค์กัริแห�งกั�ริเรีิยนรูิ� (Learning 
Organization) ที�เส่ริิมส่ริ��งคว�มยั�งยืนให�กัับองค์กัริ

ทั�งนี� ได�มีกั�ริกัำ�หนดแผู้นพิ่ัฒน�บ่คล�กัริในท่กัริะดับต์ั�งแต์� 
พิ่นักัง�นริะดับปูฏิิบัติ์กั�ริ พิ่นักัง�นบังคับบัญช�ริะดับต์�น ริะดับกัล�ง 
และริะดับสู่ง โดยดำ�เนินกั�ริจำัดกัิจำกัริริมฝึกัอบริมและพิ่ัฒน�  
พิ่นักัง�น คริอบคล่มต์ั�งแต์�โปูริแกัริมกั�ริพิ่ัฒน�พิ่นักัง�นใหม� 
(Induction & On-boarding Program) โปูริแกัริมพิ่ัฒน�   
ผูู้ �บริิห�ริต์�มริะดับกั�ริบังคับบัญช� (Management &       
Leadership Development Program) โปูริแกัริมกั�ริพิ่ัฒน�
ส่มริริถืนะด��นภั�วะผูู้ �นำ� (Leadership Competencies               
Development Program) ส่ำ�หรัิบพิ่นักัง�นท่กัริะดับ โปูริแกัริม 
กั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นด�วยกั�ริส่อนง�นหริือกั�ริโค�ช 
(Coaching & Performance Improvement Program)          
โปูริแกัริมกั�ริพิ่ัฒน�คว�มริู�และทักัษัะด��นเทคนิคและวิช�ชีพิ่   
ต์�มส่�ยง�นหลักั (Technical & Functional Skills                         
Development Program) โปูริแกัริมกั�ริฝึกัอบริมด��นคว�ม  
ปูลอดภััยและกั�ริพิ่ัฒน�เพิ่ื �อคว�มยั �งยืน (OH&S and               

Sustainable Development Program) โปูริแกัริมกั�ริฝึกัอบริม 
ด��นภั�ษั�อังกัฤษั (English Proficiency Development        
Program)  ริวมถืึงโปูริแกัริมกั�ริพิ่ัฒน�จำิต์ส่ำ�นึกัด��นค่ณธริริม 
จำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำ (Code of Business Conduct & 
Compliance Program) 

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทในกัล่�ม
บริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวง ให�คว�มส่ำ�คัญอย��งยิ�งในกั�ริ                
พิ่ัฒน�ผูู้�บริิห�ริเพิ่ื�อเต์ริียมคว�มพิ่ริ�อมให�กัับพิ่นักัง�นในด��น 
ภั�วะผูู้�นำ� คว�มริู� คว�มส่�ม�ริถื ปูริะส่บกั�ริณ์ด��นกั�ริจำัดกั�ริ
ธ่ริกัิจำให�ส่�ม�ริถืปูฏิิบัต์ิภั�ริกัิจำในหน��ที�ที�ริับผู้ิดชอบในปูัจำจำ่บัน 
และในต์ำ�แหน�งง�นที�สู่งขึ�นต์�มแผู้นกั�ริเต์ิบโต์ในส่�ยอ�ชีพิ่ 
(Career Development) หริือแผู้นกั�ริส่ืบทอดต์ำ�แหน�งง�น 
(Succession Plan) ทั�งนี�บริิษััทได�กัำ�หนดนโยบ�ยพิ่ฒัน�ริะบบ 
และแนวท�งกั�ริปูริะเมินกัล่�มพิ่นักัง�นผูู้�มีคว�มส่�ม�ริถืและ      
ศักัยภั�พิ่ที�จำะเติ์บโต์ขึ�นสู่�ต์ำ�แหน�งผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง ในต์ำ�แหน�ง 
ส่ำ�คัญของส่�ยง�นต์��ง ๆ  ในองค์กัริ เพืิ่�อว�งแผู้นพัิ่ฒน�ริ�ยบ่คคล 
(Individual Development Plan: IDP) ให�มีคว�มพิ่ริ�อมในกั�ริ
ขึ�นสู่�ต์ำ�แหน�งต์�มช�วงเวล�และคว�มจำำ�เปู็นท�งธ่ริกัิจำ ได�แกั� 
กั�ริขย�ยกั�ริเติ์บโต์ของธ่ริกิัจำ หรืิอกั�ริเกัษีัยณอ�ย่ของผูู้�บริิห�ริ
ริะดับสู่ง เปู็นต์�น โดยศูนย์กั�ริเริียนริู�อินทริีริ�วมกัับหน�วยง�น     
ที�เกีั�ยวข�องในส่�ยง�นกั�ริบริิห�ริบ่คล�กัริและปูริะสิ่ทธิภั�พิ่องค์กัริ 
และผูู้�บริิห�ริจำ�กัส่�ยง�นต์��ง ๆ จำัดโคริงกั�ริพิ่ัฒน�ผูู้�บริิห�ริ 
ริะดับสู่ง ริะดับกัล�ง และริะดับเริิ�มต์�น (Leadership Development 
Program: LDP) โดยส่�งเส่ริิมกั�ริพิ่ัฒน�ด��นภั�วะผูู้�นำ� และ          
กั�ริจัำดกั�ริให�กัับบ่คล�กัริกัล่�มเปู้�หม�ย โดยกั�ริพัิ่ฒน�โคริงกั�ริ 
ริ�วมกัับส่ถื�บันกั�ริศึกัษั�ชั�นนำ� ทั�งภั�ยในและต์��งปูริะเทศ   
ริวมถืึงกั�ริพิ่ัฒน�ในริูปูแบบอื�น ๆ ได�แกั� โคริงกั�ริโค�ชผูู้�บริิห�ริ 
(Executive Coaching) โคริงกั�ริพิ่ัฒน�ผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�น  
ด�วยกั�ริส่อนง�นหริือกั�ริโค�ช (Operational Performance 
Improvement: OPI Coach) โคริงกั�ริแลกัเปูลี�ยนพิ่นักัง�น  
ในต์��งปูริะเทศ (Group Employee Mobility: GEM) กั�ริมอบหม�ย 
ให�เป็ูนผูู้�บริิห�ริโคริงกั�ริส่ำ�คัญขององค์กัริ (Corporate Project 
Assignment) กั�ริส่นับส่น่นให�ศึกัษั�ดูง�นในหน�วยง�นหริือ  
องค์กัริชั �นนำ�ที �ม ีแนวท�งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริที �ยอดเยี �ยม  
ในหล�กัหล�ยธ่ริกัิจำ ริวมทั�งกั�ริบริิห�ริธ่ริกัิจำปููนซีีเมนต์์ทั�ง 
ภั�ยในและต์��งปูริะเทศ 
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ทั�งนี� บริิษััทเชื�อว��กั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริถืือเปู็นคว�มจำำ�เปู็น 
ในท่กัริะดับ ไม�เพิ่ียงแต์�ริะดับผูู้�บริิห�ริเท��นั�น บริิษััทยังให�          
คว�มส่ำ�คัญในกั�ริพิ่ัฒน�พิ่นักัง�นริะดับปูฏิิบัต์ิกั�ริ ที�ถืือเปู็น  
กัำ�ลังหลักัซึี�งเป็ูนส่�วนส่ำ�คัญในกั�ริปูฏิิบัติ์ภั�ริกิัจำด��นส่�ยกั�ริผู้ลิต์ 
ส่�ยกั�ริข�ย และกั�ริจำัดกั�ริด��นขนส่�ง ริวมถืึงพิ่นักัง�นในส่�ย
ง�นส่นับส่น่นกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำด��นต์��ง ๆ  ทั�งนี�ยงัช�วยส่นับส่น่น 
กั�ริพิ่ัฒน�หลักัสู่ต์ริของศูนย์กั�ริเริ ียนริ ู �ริะด ับส่�ยง�น              
(Functional Academy) เพืิ่�อพัิ่ฒน�ทักัษัะเฉพิ่�ะส่�ยง�นให�แกั�
พิ่นักัง�นผู้��นริูปูแบบกั�ริอบริมพิ่ัฒน�และส่ิ�งแวดล�อมด��นกั�ริ
เริียนริู�ที �หล�กัหล�ย ริวมถืึงกั�ริกัำ�หนดหลักัสู่ต์ริฝึกัอบริม            
ม�ต์ริฐ�นและหลักัสู่ต์ริฝึกัอบริมด��นเทคนิคและวิช�ชีพิ่เฉพิ่�ะ
ทั�งภั�ยในองค์กัริ และส่�งไปูเข��รัิบกั�ริฝึกัอบริมจำ�กัส่ถื�บันท�ง
วิช�ชีพิ่เฉพิ่�ะจำ�กัภั�ยนอกัเพิ่ื�อให�มั�นใจำได�ว��พิ่นักัง�นท่กัคนมี 
คว�มรูิ�และทักัษัะที�จำำ�เป็ูนต์�อกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นต์�มหน��ที�รัิบผิู้ดชอบ
ได�อย��งถืูกัต์�องปูลอดภััย มีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ ต์�มกัริะบวนกั�ริและ 
ม�ต์ริฐ�นที�กัำ�หนด เพืิ่�อให�ท่กัผู้ลติ์ภััณฑ์์และกั�ริบริิกั�ริส่�งมอบ
ถืึงมือลูกัค�� คู�ค��ท�งธ่ริกัิจำ บ่คคล และหน�วยง�นที�เกัี�ยวข�อง 
อย��งริวดเริ็ว มีค่ณภั�พิ่และส่ริ��งคว�มพิ่ึงพิ่อใจำสู่งส่่ด

บริิษััทยังส่นับส่น่นกั�ริเริียนริู� กั�ริแบ�งปูันปูริะส่บกั�ริณ์ และ 
กั�ริปูฏิิบัติ์ริ�วมกัันกัับปูริ�ชญ์ช่มชน ผูู้�นำ�ในส่�ข�ต์��ง ๆ  ภั�ยนอกั 
องค์กัริ ทั�งในปูริะเทศและต์��งปูริะเทศ ริวมถึืงสื่�อต์��ง ๆ  ในหัวข�อ 
ที�เกีั�ยวข�องกัับกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำ กั�ริบริิห�ริง�น กั�ริบริิห�ริบ่คล�กัริ 
และกั�ริเปู็นผูู้�นำ� ที�มี ปูริะส่ิทธิภั�พิ่ ริวมถืึงกั�ริดำ�เนินชีวิต์ที�มี 
ค่ณธริริมจำริิยธริริม เปู็นแบบอย��งที�ดี ต์ั�งอยู�บนคว�มเชื�อและ 
ค��นิยมที�ถืูกัต์�อง นำ�ไปูสู่�คว�มส่ำ�เริ็จำคว�มเจำริิญกั��วหน��ของ 
องค์กัริ ส่ังคม ปูริะเทศช�ต์ิโดยริวม ซีึ�งกัิจำกัริริมกั�ริเริียนริู�             
ดังกัล��วถืือเป็ูนส่�วนหนึ�งที�บริิษััทพิ่ย�ย�มส่�งเส่ริิมให�กัล่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงเปู็นองค์กัริแห�งกั�ริเริียนริู�ที �เชื �อมโยง  
คว�มริู�และปูริะส่บกั�ริณ์ในองค์ริวม เพิ่ื�อเพิ่ิ�มพิู่นปูริะส่บกั�ริณ์
ขย�ยกัริอบคว�มคิดและม่มมองที�กัว��งขว�งในกั�ริบริิห�ริง�น
และบ่คล�กัริ ทั�งยังเป็ูนกั�ริส่�งเส่ริิมสั่มพัิ่นธภั�พิ่และกั�ริปูริะส่�น 
คว�มริ�วมมือที�ดีซีึ�งกัันและกัันริะหว��งกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์ ์
นคริหลวงกัับช่มชนและส่ังคม

นอกัจำ�กันี� บริิษััทยังม่�งเน�นกั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริให�ต์ริะหนักัถืึง 
คว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ิ�งแวดล�อม โดยจำัดให�มีกั�ริอบริมหล�ย 
หลักัสู่ต์ริ เช�น กั�ริอบริมหลักัสู่ต์ริ ISO Awareness, กั�ริสั่มมน� 
เชิงปูฏิิบัติ์กั�ริเรืิ�อง Sustainability Reporting: GRI Standards, 
กั�ริอบริมส่ำ�หริับ Environment Plant Manager (legal),         
กั�ริอบริมหลักัสู่ต์ริปูริะกั�ศนียบัต์ริธริริม�ภัิบ�ลส่ิ�งแวดล�อม 
ส่ำ�หรัิบนักับริิห�ริริะดับสู่ง ร่ิ�นที�7, กั�ริอบริมต์�นแบบธ่ริกิัจำย่คใหม� 
ใส่�ใจำลดโลกัริ�อนและคว�มยั�งยืน และกั�ริอบริม OHS&S 041 
วิธีกั�ริใช�เคริื�องมือกั�ริต์ริวจำวัดท�งส่่ขศ�ส่ต์ริ์อ่ต์ส่�หกัริริม 
เปู็นต์�น

สรุปข้อมูล้กิารพีัฒนาพีนักิงาน		

ในปูี 2562 ที�ผู้��นม�ศูนย์กั�ริเริียนรูิ�อินทริี ได�จำัดกั�ริฝึกัอบริม 
และพิ่ัฒน�ในริูปูแบบต์��ง ๆ ให�กัับพิ่นักัง�น ดังนี�

1) กัล่�มหลักัสู่ต์ริพิ่ัฒน�ผูู้�นำ� (Leadership Development 
Program) และ หลักัสู่ต์ริพิ่ัฒน�เพิ่ื�อเต์ริียมคว�มพิ่ริ�อมสู่� 
ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง (Transitional Development Program) 
จำำ�นวน 22,019.64 ชั�วโมง

2) กัล่�มหลักัสู่ต์ริพัิ่ฒน�ด��นเทคนิคและส่�ยวิช�ชีพิ่ (Technical/ 
Functional Development Program) จำำ�นวน 38,884.46 
ชั�วโมง

3) กัล่ �มหลักัสู่ต์ริพิ่ัฒน�พิ่นักัง�นใหม� (Induction & 
On-boarding Program) จำำ�นวน 3,477.10 ชั�วโมง

4) กัล่�มหลกััส่ตู์ริด��นคว�มปูลอดภััยและกั�ริพิ่ฒัน�เพืิ่�อคว�ม
ยั �งยืน (OH&S and Sustainable Development               
Program) จำำ�นวน 20,330 ชั�วโมง

5) กัล่�มหลักัสู่ต์ริด��นภั�ษั�อังกัฤษั (English Proficiency 
Development Program) จำำ�นวน 1,647.15 ชั�วโมง  

6) โดยเปู็นหลักัสู่ต์ริที�เริียนริู�ผู้��นริะบบ Digital Learning 
จำำ�นวน 3,290.2 ชั�วโมง
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จำานวนชั�วโมงอบัรมในห้องเรียนติ่อคนติ่อปี
(ไม่รวมชั่วโมงก�รเรียนรู้ผ่�นก�รโค้ช ก�รสอนง�น 

และฝึกปฏิบัติหน้�ง�น)
ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

พิ่นักัง�นและผูู้�บริิห�ริ 32.08 26.84 25.51

หมายเหตุ	
โดยในปีู 2561 ศนูยก์ั�ริเรีิยนรูิ�อินทรีิได�ว�งแผู้นกั�ริพิ่ฒัน�ที�เน�นกั�รินำ�ไปูใช� ผู้��นกั�ริโค�ช กั�ริส่อนง�นและฝึกัปูฏิบัิติ์หน��ง�นม�กักัว��กั�ริเรีิยนรูิ� ในห�องเรีิยน จำงึไม�ส่�ม�ริถืบันทึกั 
เปู็นจำำ�นวนชั�วโมงได� ส่�งผู้ลให�จำำ�นวนชั�วโมงอบริมที�บันทึกัได�ต์�อคนต์�อปูีน�อยลง 

หมายเหตุ	
หล�ยปูีที�ผู้��นม� ศูนย์กั�ริเริียนริู�อินทริีม่�งเน�นส่ริ��งคว�มส่�ม�ริถืของ “People Developer” เช�น กั�ริส่อนง�นของหัวหน��ง�น ศูนย์กั�ริเริียนริู�ริะดับส่�ยง�น ผูู้�ฝึกัส่อนภั�ยใน 
ผูู้�เชี�ยวช�ญ และผูู้�จำัดกั�ริคว�มริู�ด��นต์��ง ๆ ของบริิษััท จำึงทำ�ให�บริิษััทส่�ม�ริถืลดกั�ริพิ่ึ�งพิ่�ผูู้�เชี�ยวช�ญจำ�กัภั�ยนอกับริิษััท ส่�งผู้ลดีต์�อกั�ริลดค��ใช�จำ��ยในกั�ริอบริมและพิ่ัฒน� 
พิ่นักัง�นได�อย��งชัดเจำน  

*ไม�ริวมค��ที�พิ่ักั ค��เดินท�ง และค��ใช�จำ��ยอื�น ๆ

*ไม�ริวม พีิ่ที คอนวูด อินโดนีเซีีย, บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ ต์ริ�ลูกัโลกั จำำ�กััด, บริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ (บังคล�เทศ) จำำ�กััด, บริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� ซีีเมนต์์ (ลังกั�) จำำ�กััด และบริิษััท ส่ย�ม ซิีตี์� 
ซีีเมนต์์ (เวียดน�ม) จำำ�กััด

ค่าใช้จ่ายอบัรมแล้ะพีัฒนา ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

พิ่นักัง�นและผูู้�บริิห�ริ เฉลี�ยต์�อคนต์�อปูี 6,558.92 8,891.35 6,548.82

ริวมค��ใช�จำ��ยต์�อปูี* 23,474,385.06 32,195,601.69 23,883,543.38

หน�วย: ชั�วโมงต์�อคนต์�อปูี

หน�วย: บ�ท
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รายงานของคณะกิรรมกิารธุรรมาภิบัาล้แล้ะความเสี�ยงติ่อผิู้ถุ่อหุ้น

รายงานของคณะกิรรมกิารธุรรมาภบิัาล้แล้ะความเสี�ยงต่ิอผู้ิถุ่อหุน้

กั�ริส่ริ��งคว�มยั �งยืนให�กัับองค์กัริ หลักัธริริม�ภัิบ�ลและ              
กั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงถืือว��เปู็นหัวใจำส่ำ�คัญที�ส่�ม�ริถืทำ�ให�         
องค์กัริบริริล่เปู้�หม�ยท�งธ่ริกิัจำได�อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ บริิษััทฯ 
จึำงให�คว�มส่ำ�คัญในกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริและกั�ริบริิห�ริคว�ม
เส่ี�ยงอย��งเปู็นริะบบและต์�อเนื�อง ทั�งนี� เพิ่ื�อให�เกัิดคว�มมั�นใจำ 
ได�ว�� บริิษััทฯ จำะส่�ม�ริถืรัิบมือกัับส่ถื�นกั�ริณ์คว�มไม�แน�นอน
ต์��งๆ ได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ อันนำ�ม�ซีึ�งคว�มเชื�อมั�นของผูู้�มี
ส่�วนได�เส่ียที�ได�มีให�กัับบริิษััทฯ เส่มอม�

ในกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
(มห�ชน) ครัิ�งที� 161 เมื�อวันที� 26 มีน�คม พิ่ฤษัภั�คม พิ่.ศ. 2562 
ได�มีมต์ิแต์�งต์ั�งน�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ ให�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งเปู็น 
ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง แทนน�ยเต็์ง 
เว อัน เอเดรีิยน ตั์�งแต์�วันที�   1 เมษั�ยน พิ่.ศ. 2562  โดยคณะกัริริมกั�ริ 
ธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง ปูริะกัอบด�วยน�ยพิ่งศ์พิิ่นิต์ เดชะค่ปูต์์ 
ปูริะธ�นฯ และกัริริมกั�ริอีกั 3 ท��น ได�แกั� น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ 
น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล และน�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์  
ริวมจำำ�นวน 4 ท��น

ในปูี พิ่.ศ. 2562 คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง         
ได�ปูฏิิบัติ์หน��ที�ต์�มที�ได�รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ซีึ�งกัำ�หนดไว� ในกัฎบัต์ริของคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและ 
คว�มเส่ี�ยง  โดยได�ดำ�เนินกั�ริปูริะช่มริวมทั�งส่ิ�น 4 คริั�ง และ         
ริ�ยง�นผู้ลกั�ริปูริะช่มให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทริับทริ�บอย��ง 
ต์�อเนื�องส่มำ��เส่มอ

คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง ได�พิ่ิจำ�ริณ�และให� 
คว�มเห็นชอบในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ และนโยบ�ย  
กั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงของกัล่�มบริิษััทฯ และเส่นอต์�อที�ปูริะช่ม 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพืิ่�อพิิ่จำ�ริณ�อน่มัติ์กั�ริปูรัิบปูร่ิงให�เป็ูนไปู
ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี ริวมทั�งกัำ�กัับดูแลให�มีกั�ริ 
ปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยดังกัล��วอย��งใกัล�ชิด

บริิษััทฯ ม่�งเน�นกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำด�วยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 
มีจำริิยธริริม และคว�มโปูริ�งใส่ โดยต์ั�งแต์�ปูี พิ่.ศ. 2560 บริิษััทฯ 
ได�ปูริะกั�ศนโยบ�ยไม�ริับของขวัญ ซีึ�งได�กัำ�หนดนโยบ�ยให� 
พิ่นักัง�นและผูู้�บริิห�ริของบริิษััทฯ ปูฏิิเส่ธกั�ริริับของขวัญของ
ที�ริะลึกัหริือผู้ลปูริะโยชน์อื�น ๆ ในท่กักัริณี

นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง ยังได�ให�
นโยบ�ยในกั�ริพิ่ัฒน�บริริษััทภัิบ�ลและกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยง 
ของบริิษััทฯ แกั�หน�วยง�นที�เกัี�ยวข�องอย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อนำ�ใช�         
ให�เปู็นปูริะโยชน์ในกั�ริกัำ�หนดกัลย่ทธ์และเต์ริียมคว�มพิ่ริ�อม  
ในกั�ริรัิบมือกัับส่ภั�วะเศริษัฐกิัจำที�มีคว�มผัู้นผู้วนภั�ยในปูริะเทศ 
และต์��งปูริะเทศ ต์ลอดจำนกัำ�กัับดูแลให�ผูู้ �บริิห�ริและฝ่�ย 
ปูฏิิบัต์ิกั�ริต์��งๆ ส่�ม�ริถืดำ�เนินกั�ริต์�มดัชนีชี�วัดคว�มเส่ี�ยง 
และต์ิดต์�มคว�มคืบหน��ของม�ต์ริกั�ริลดคว�มเส่ี�ยงที�ส่ำ�คัญ 
ได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่

บริิษััทฯ ได�รัิบกั�ริปูริะเมินกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริบริิษััทจำดทะเบียน 
ในต์ล�ดหลักัทรัิพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทย โดยส่ม�คมส่�งเส่ริิมส่ถื�บัน 
กัริริมกั�ริบริิษััทไทย ปูริะจำำ�ปีู 2562 ในริะดับ “ดเีลิศ” ติ์ดต์�อกััน 
เปู็นปูีที� 4 ซีึ�งเปู็นกั�ริยำ��คว�มส่ำ�เริ็จำในด��นกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นต์�ม 
หลักับริริษััทภัิบ�ลที�ดีอย��งต์�อเนื�อง

คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยงเชื�อมั�นว�� กั�ริดำ�เนิน 
ธ่ริกัิจำด�วยหลักัธริริม�ภัิบ�ลและกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยง  
องค์กัริที�ดีอย��งต์�อเนื�องของบริิษััทฯ จำะเปู็นส่�วนส่ำ�คัญในกั�ริ 
ผู้ลักัดันให�ผู้ลกั�ริดำ�เนินกั�ริของธ่ริกัิจำมีคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ 
แข�งขันและมีโอกั�ส่เต์ิบโต์ท�งธ่ริกัิจำอย��งยั�งยืน ต์ลอดจำน 
ส่�งเส่ริิมให�บริิษััทฯ ได�ริับคว�มไว�ว�งใจำ อันกั�อให�เกัิดปูริะโยชน์
สู่งส่่ดต์�อผูู้�ถืือห่�นในริะยะย�ว

นายพงศึ์พินิต	เด้ชีะคุปต์
ปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

1.		นโยบัายกิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) (“บริิษััท”)       
ต์ริะหนักัถึืงคว�มส่ำ�คัญของกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับ
ดูแลกิัจำกั�ริที�ดีในกั�ริส่ริ��งค่ณค��ให�กิัจำกั�ริอย��งยั�งยืน จึำงได�
ส่�งเส่ริิมกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริให�เกัิดขึ�นในท่กัริะดับของ  
องค์กัริม�โดยต์ลอด ต์ั�งแต์�ริะดับคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
คณะผูู้�บริิห�ริ จำนถืึงริะดับปูฏิิบัต์ิง�น และเพิ่ื�อดำ�ริงคว�ม 
เปู็นบริริษััทภัิบ�ลอย��งยั�งยืน และยกัริะดับกั�ริกัำ�กัับดูแล
กิัจำกั�ริของบริิษััท ให�มีม�ต์ริฐ�นที�สู่งขึ�น คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
ม่�งที�จำะกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริเพิ่ื�อให�นำ�ไปูสู่�ผู้ล (governance 
outcome) เพืิ่�อให�บริิษััทส่�ม�ริถืแข�งขันได�และมีผู้ลปูริะกัอบกั�ริ 
ที�ดีโดยคำ�นึงถืึงผู้ลกัริะทบริะยะย�ว (Competitiveness 
and performance with long-term perspective) โดย
จำะต์�องปูริะกัอบธ่ริกัิจำอย��งมีจำริิยธริริม เค�ริพิ่ส่ิทธิและมี 
คว�มริับผู้ิดชอบต์�อผูู้�ถืือห่�นและผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย (Ethical 
and responsible business) เป็ูนปูริะโยชน์ต์�อสั่งคม และ 
พิ่ัฒน�หริือลดผู้ลกัริะทบด��นลบต์�อส่ิ�งแวดล�อม (Good 
corporate citizenship) และที�ส่ำ�คัญต์�องทำ�ให�บริิษััท         
ส่�ม�ริถืปูรัิบตั์วได�ภั�ยใต์�ปัูจำจัำยกั�ริเปูลี�ยนแปูลง (Corporate 
resilience) 

นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีบทบ�ทส่ำ�คัญในกั�ริ        
ส่ริ��งและขับเคลื�อนวัฒนธริริมองคก์ัริที�ยึดมั�นในจำริิยธริริม 
และได�ปูริะพิ่ฤติ์ต์นเป็ูนแบบอย��งในฐ�นะผูู้�นำ�ในกั�ริกัำ�กัับ
ดูแลกัิจำกั�ริม�โดยต์ลอด

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จัำดทำ�นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ
ในปีู 2558 โดยแส่ดงถึืงหลักักั�ริและแนวท�งในกั�ริกัำ�กัับ
ดูแลกัิจำกั�ริและแนวท�งกั�ริดำ�เนินง�นเปู็นล�ยลักัษัณ์ 
อักัษัริ โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเปู็นผูู้�นำ� เปู็นผูู้�ริิเริิ�มและมี
ส่�วนริ�วมในกั�ริกัำ�หนดกัริอบในกั�ริจำัดทำ�นโยบ�ย และ       
มอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง 
(ชื�อเดิมคือ คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ล คว�มเส่ี�ยงและ 
กัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ) เปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�ทบทวนในริ�ยละเอียด  
กั�อนนำ�เส่นอให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอน่มัติ์นโยบ�ยดังกัล��ว
บริิษััทเชื�อมั�นว��นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริเป็ูนเครืิ�องมือ 
ที�แส่ดงให�เห็นถึืงกั�ริมีริะบบบริิห�ริจัำดกั�ริที�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ 
โปูริ�งใส่ ต์ริวจำส่อบได� ซีึ�งจำะส่ริ��งคว�มเชื�อมั�นต์�อผูู้�ถืือห่�น 
นักัลงท่น และผูู้�มีส่�วนได�เส่ียท่กัฝ่�ย และจำะนำ�บริิษััท ไปูสู่�
คว�มมั�นคงเจำริิญกั��วหน��และส่�งเส่ริิมกั�ริเติ์บโต์อย��งยั�งยืน
ของบริิษััท ซึี�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์ริะหนักัเป็ูนอย��งดีและ 

ยึดมั �นม�โดยต์ลอดว��ในกั�ริกัำ�หนดคว�มส่ำ�เริ็จำของ  
กั�ริดำ�เนินกัิจำกั�รินั�น ต์�องคำ�นึงถืึงจำริิยธริริม ผู้ลกัริะทบ         
ต์�อส่ังคมและส่ิ �งแวดล�อมเปู็นส่ำ�คัญนอกัเหนือจำ�กั     
ผู้ลปูริะกัอบกั�ริท�งกั�ริเงิน 

นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริฉบับนี�ใช�บังคับกัับคณะกัริริมกั�ริ 
ผูู้�บริิห�ริ และพิ่นักัง�นท่กัคนของบริิษััท และบริิษััทย�อย          
ท่กัแห�งด�วยอันเปู็นส่ิ�งที�แส่ดงถืึงหลักักั�ริและแนวท�ง       
ในกั�ริดำ�เนินง�นเปู็นล�ยลักัษัณ์อักัษัริ ที�ท่กัคนในองค์กัริ 
ยึดถืือปูฏิิบัต์ิ 

นอกัจำ�กันโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริแล�ว คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทได�อน่มัต์ิกั�ริทบทวนจำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำ (Code 
of Business Conduct) เพืิ่�อให�มั�นใจำว��กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริ 
และพิ่นักัง�นของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงทั�งหมด
ปูฏิิบัติ์หน��ที�กั�ริง�นด�วยคว�มซืี�อสั่ต์ย์ ส่่จำริิต์ เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��ง
และรัิกัษั�ชื�อเส่ยีง ภั�พิ่ลกััษัณ ์คว�มเชื�อมั�นขององคก์ัริใน
ส่�ยต์�ของบ่คคลภั�ยนอกั ริวมถืึงผูู้�ถืือห่�น นักัลงท่น และ
ผูู้�มีส่�วนเกัี�ยวข�องและเพิ่ื�อให�ส่อดคล�องและเปู็นไปูต์�ม          
นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�บริิษััทได�กัำ�หนดไว� 

นอกัเหนือไปูจำ�กันโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริและจำริริย�บริริณ 
ท�งธ่ริกัิจำดังที�ได�กัล��วม�แล�วนั�น คณะกัริริมกั�ริบริิษััท            
ยังได�จัำดให�มีนโยบ�ยที�เกีั�ยวโยงกัับจำริริย�บริริณท�งธ่ริกิัจำ 
และริะเบียบปูฏิิบัต์ิในแต์�ละเริื�อง เพิ่ื�อเปู็นกั�ริกัำ�หนดชี�ชัด
ถึืงแนวปูฏิิบัติ์ที�ชัดเจำน อันจำะพัิ่ฒน�นำ�ไปูสู่�กั�ริส่ริ��งวัฒนธริริม
องค์กัริในเรืิ�องต์��ง ๆ  ที�ส่นับส่น่นกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 
โดยเฉพิ่�ะอย��งยิ�ง ในเริื�องนโยบ�ยกั�ริริับเริื�องริ�องเริียน 
และแจำ�งเบ�ะแส่ โดยกัำ�หนดม�ต์ริกั�ริและขั�นต์อนในกั�ริ 
แจำ�งเบ�ะแส่ต์�อคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ และคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทในปูริะเด็นเกัี �ยวกัับกั�ริทำ�ผู้ิดกัฎหม�ยหริือผู้ิด    
จำริริย�บริริณ กั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงินที�ไม�ถืูกัต์�อง หริือ 
กั�ริข�ดกั�ริควบค่มภั�ยในองค์กัริ และปูกัปู้องส่ิทธิของ 
บ่คคลที�เปู็นผูู้�แจำ�งเบ�ะแส่ โดยกั�รินี� บริิษััทได�จำัดให�มี 
ช�องท�งกั�ริริ�องเริียน และ/หริือ กั�ริแจำ�งเบ�ะแส่ ซีึ�งดูแล 
โดยบ่คคลภั�ยนอกัซีึ�งเปู็นผูู้�เชี�ยวช�ญ ด�วยคว�มเชื�อที�ว�� 
ช�องท�งนี�จำะเปู็นหลักัปูริะกัันพิ่ื�นฐ�นให�แกั�พิ่นักัง�นหริือ       
ผูู้�ริ�องเรีิยนในเรืิ�องกั�ริรัิกัษั�คว�มลับและคว�มเป็ูนส่�วนตั์ว 

ส่�วนนโยบ�ยอื�น ๆ ที�เกัี�ยวโยงกัับจำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำ 
ที�ปูริะกั�ศและบังคับใช� ส่�ม�ริถืดูริ�ยละเอียดเพิ่ิ�มเต์ิมได� 
ในเว็บไซีต์์ของบริิษััท เช�น นโยบ�ยกั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั�งยืน 
นโยบ�ยสิ่�งแวดล�อม นโยบ�ยด��นคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคม 
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

ริ�ยละเอียดส่�ม�ริถืดูเพิ่ิ�มเต์ิมได� ในเว็บไซีต์์ของบริิษััท 
ภั�ยใต์�หมวดกั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั�งยืน นโยบ�ยต์�อต์��นกั�ริ 
ท่จำริิต์และคอริ์ริัปูชัน นโยบ�ยกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยใน และ 
กั�ริซีื�อข�ยหลักัทริัพิ่ย์ ริ�ยละเอียดส่�ม�ริถืดูเพิ่ิ�มเต์ิมได� 
ในเว็บไซีต์์ของบริิษััท ภั�ยใต์�หมวด นักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์ > 
กั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ  (https://www.siamcitycement.
com/th/investor/governance) เปู็นต์�น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�มีกั�ริส่ื�อส่�ริอย��ง     
ส่มำ��เส่มอ และหล�ยช�องท�งเพิ่ื�อให�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริ 
และพิ่นักัง�นท่กัคนเข��ใจำ มีกัลไกัเพิ่ียงพิ่อที�เอื�อให�มีกั�ริ 
ปูฏิิบัต์ิจำริิงต์�มนโยบ�ยต์��ง ๆ ข��งต์�น อ�ทิ เช�น ท�งริะบบ
เคริือข��ยคอมพิ่ิวเต์อริ์ภั�ยในองค์กัริ (INSEE Portal) 
ริะบบโทริทัศน์ภั�ยในองค์กัริ กั�ริพิ่บปูะริะหว��งผูู้�บริิห�ริ 
และพิ่นักัง�นปูริะจำำ�ไต์ริม�ส่ (Town Hall) เปู็นต์�น

และเพิ่ื �อคว�มทันส่มัยและกั�ริพิ่ัฒน�อย��งต์�อเนื �อง               
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มีกั�ริกัำ�หนดและกัำ�กัับดูแลให�มี 
กั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ต์ิดต์�มผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิ และทบทวนนโยบ�ย     
และกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริและ            
จำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำริวมต์ลอดถืึงนโยบ�ยที�เกัี�ยวข�อง   
อยู�เส่มอเป็ูนปูริะจำำ�อย��งน�อยปีูละครัิ�ง พิ่ริ�อมทั�งทำ�กั�ริสื่�อส่�ริ 
อบริมและจำัดกัิจำกัริริมส่�งเส่ริิมต์��ง ๆ ริวมทั�งดำ�เนินกั�ริ 
ติ์ดต์�มปูริะเมินผู้ลเป็ูนปูริะจำำ�ท่กัปีู ในกั�รินี� ได�มีกั�ริพัิ่ฒน� 
ริะบบ E-Learning Program เพิ่ื�อเส่ริิมส่ริ��งกั�ริเริียนริู� 
ในเริื�องนโยบ�ยต์��ง ๆ อย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อให�มั�นใจำได�ว��       
ท่กัคนในองค์กัริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ
และจำริริย�บริริณท�งธ่ริกิัจำ และนโยบ�ยอื�น ๆ  อย��งถูืกัต์�อง 
และเคริ�งคริัด 

ผู้ลจำ�กักั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 
อย��งเคริ�งคริัดและส่มำ��เส่มอ ส่�งผู้ลให�ในปูี 2562 บริิษััท         
ได�รัิบริ�งวัลต์��ง ๆ  ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดี ดังนี�

   ผู้ลปูริะเมินกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริของบริิษััทจำดทะเบียน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies - CGR) ปูริะจำำ�ปูี 2562 ในริะดับดีเลิศ 
(Excellent) จำ�กักั�ริส่ำ�ริวจำโดยส่ม�คมส่�งเส่ริิมส่ถื�บัน
กัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD)

   ปูริะกั�ศนียบัต์ริรัิบริองฐ�นะส่ม�ชิกัแนวริ�วมปูฏิิบัติ์ของ 
ภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต์�อต์��นท่จำริิต์ จำ�กัโคริงกั�ริ            
แนวริ�วมปูฏิิบัต์ิของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต์�อต์��นกั�ริ 
ท่จำริิต์ (CAC) เป็ูนริะยะเวล� 3 ปีู ตั์�งแต์�วันที� 18 สิ่งห�คม 
2560 ถืึงวันที� 18 ส่ิงห�คม 2563 

2.		คณะอนุกิรรมกิาร	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดและทบทวนโคริงส่ริ��ง 
คณะกัริริมกั�ริและกั�ริจำัดกั�ริ ให�มีกั�ริต์ริวจำส่อบและ              
ถื�วงด่ลกัันอย��งเพีิ่ยงพิ่อและเหม�ะส่มอยู�เส่มอ เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��ง 
คณะกัริริมกั�ริที�มีปูริะส่ิทธิผู้ล คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�           
พิ่ิจำ�ริณ�แต์�งต์ั�งคณะอน่กัริริมกั�ริเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�ปูริะเด็น        
ส่ำ�คัญเฉพิ่�ะเริื�องอย��งละเอียดริอบคอบ เพิ่ื�อกัลั�นกัริอง       
ข�อมูลและเส่นอแนวท�งกั�อนเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
เห็นชอบต์�อไปู

โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทปูัจำจำ่บันปูริะกัอบด�วย     
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ คณะกัริริมกั�ริ
ธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง และคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ
พิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 

ริ�ยชื�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท และคณะอน่กัริริมกั�ริแต์�ละช่ด 
และริ�ยชื�อผูู้�บริิห�ริ ปูริ�กัฏิในหัวข�อโคริงส่ริ��งกั�ริจำัดกั�ริ 
ริ�ยละเอียดของขอบเขต์อำ�น�จำหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท และคณะอน่กัริริมกั�ริแต์�ละช่ด ริวมทั�งกั�ริปูริะช่ม
ซีึ�งปูริับใช�หลักัปูฏิิบัต์ิที� 3 ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ   
ที�ดีส่ำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียนปูี 2560 ปูริ�กัฏิในหัวข�อ 7  

3.		กิารสรรหาแล้ะแติ่งติั � งกิรรมกิารแล้ะ		
ผู้ิบัริหารระด้ับัสูง

กั�ริส่ริริห�กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�กั�ริส่ริริห�และคัดเลือกั                   
มีกัริะบวนกั�ริที�โปูริ�งใส่และชัดเจำน

ส่ำ�หริับหลักัเกัณฑ์์กั�ริส่ริริห�กัริริมกั�ริอิส่ริะ กั�ริส่ริริห�  
กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง ซีึ�งปูรัิบใช�หลักัปูฏิิบัต์ิที� 3 
และ 4 ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีส่ำ�หริับบริิษััท  
จำดทะเบียนปูี 2560 ปูริ�กัฏิในหัวข�อ 7  

4.		กิารกิำากิบััดู้แล้กิารด้ำาเนนิงานของบัริษััทย่อย
แล้ะบัริษััทร่วม	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีกัลไกัในกั�ริกัำ�กัับดูแลที�ทำ�ให�ส่�ม�ริถื
ควบค่มดูแลกั�ริจำัดกั�ริและริับผู้ิดชอบกั�ริดำ�เนินง�นของ 
บริิษััทย�อยและบริิษััทริ�วม เพืิ่�อดูแลรัิกัษั�ผู้ลปูริะโยชน์ทั�งใน 
เงินลงท่น และดูแลกัิจำกั�ริของบริิษััทย�อยในปูริะเทศไทย           
โดยที�บริิษััทย�อยทั�งหมดมีบริิษััทเปู็นผูู้�ถืือห่�นทั�งหมด       
แต์�เพีิ่ยงผูู้�เดียว จึำงไม�มีข�อต์กัลงริะหว��งบริิษััทกัับผูู้�ถืือห่�นอื�น 
(shareholders’ agreement) ส่ำ�หรัิบบริิษััทริ�วม (บริิษััท 
ล�นน� รีิซีอร์ิส่เซีส่ จำำ�กััด (มห�ชน)) เป็ูนกั�ริลงท่นในริะยะเวล� 
ย�วน�น จึำงไม�มีข�อต์กัลงริะหว��งบริิษััทกัับผูู้�ถืือห่�น แต์�มีกั�ริ 
เส่นอตั์วแทนไปูเป็ูนกัริริมกั�ริบริิษััทเพืิ่�อริ�วมพิิ่จำ�ริณ�ในเรืิ�อง
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ส่ำ�คัญ ส่�วนบริิษััทริ�วมท่นในปูริะเทศกััมพูิ่ช� (บริิษััท ชิปู มง 
อินทริีซีีเมนต์์ คอริ์ปูอเริชั�น) ซีึ�งบริิษััทถืือห่�นข��งน�อย                    
มีกั�ริทำ�ข�อต์กัลงริะหว��งบริิษััทกัับผูู้�ถืือห่�นอื�น โดยให�สิ่ทธิ 
ในกั�ริคัดค��น ห�กับริิษััทไม�เห็นด�วยกัับกั�ริดำ�เนินง�น 
เริื�องส่ำ�คัญ เพิ่ื�อดูแลผู้ลปูริะโยชน์ในเงินลงท่นของบริิษััท 
อย��งมีคว�มริอบคอบ ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีกั�รินำ�
ปูริะเด็นที�เกีั�ยวข�องของบริิษััทย�อยและบริิษััทริ�วม ม�พิิ่จำ�ริณ� 
เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริควบค่มภั�ยในและกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยง   
ของกัล่�มบริิษััทอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่

ริ�ยละเอียดกั�ริกัำ�กัับดูแลนโยบ�ยและกั�ริดำ�เนินง�นของ
บริิษััทย�อยและกัิจำกั�ริอื�นที�บริิษััทไปูลงท่น ซีึ�งปูริับใช� 
หลักัปูฏิิบัต์ิ 3.6 ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีส่ำ�หริับ
บริิษััทจำดทะเบียนปูี 2560 ปูริ�กัฏิในหัวข�อ 7 

5.			กิารดู้แล้เร่่องกิารใช้ข้อมูล้ภายใน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยใน 
และซีื �อข�ยหลักัทริัพิ่ย์ (Insider Trading Policy)                   
เป็ูนล�ยลักัษัณ์อักัษัริเพืิ่�อปู้องกัันกัริณีกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยใน
เพิ่ื�อห�ผู้ลปูริะโยชน์ให�แกั�ต์นเองหริือผูู้�อื�นในท�งมิชอบ 
(Abusive self-dealing) ซึี�งเป็ูนกั�ริเอ�เปูรีิยบผูู้�ถืือห่�นอื�น 
เช�น กั�ริซีื�อข�ยหลักัทริัพิ่ย์โดยใช�ข�อมูลภั�ยใน (Insider 
Trading) โดยกัำ�หนดช�วงเวล�ห��มซีื�อข�ยหลักัทริัพิ่ย์ 
(Blackout Period) ไม�น�อยกัว�� 30 วันกั�อนมีกั�ริเปูิดเผู้ย
ริ�ยง�นด��นกั�ริเงิน และไม�น�อยกัว�� 24 ชั�วโมง หลังจำ�กั 
เปูิดเผู้ยข�อมูลริ�ยง�นด��นกั�ริเงินดังกัล��ว

ริ�ยละเอียดนโยบ�ยและวิธีกั�ริดูแลกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริ 
ในกั�รินำ�ข�อมูลภั�ยในของบริิษััท ไปูใช�เพืิ่�อปูริะโยชน์ส่�วนต์น 
ซีึ�งปูริับใช�หลักัปูฏิิบัต์ิที� 6 และ แนวปูฏิิบัต์ิ 6.3.1 ต์�มนำ� 
หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีส่ำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียน         
ปูี 2560 ปูริ�กัฏิในหัวข�อ 7 

6.		ค่าติอบัแทนของผิู้สอบับััญชี	

ในปูี 2562 บริิษััท ส่ำ�นักัง�น อีว�ย จำำ�กััด ซีึ�งได�ริับคว�ม 
เห็นชอบจำ�กัส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต์. ได�รัิบเงินค��ต์อบแทนจำ�กักั�ริ 
ส่อบบัญชี (audit fee) จำ�กับริิษััท และบริิษััทย�อย 
เป็ูนเงินจำำ�นวน 13,366,167 บ�ท และได�รัิบเงินค��บริิกั�ริอื�น 
(non-audit fee) จำำ�นวน 2,559,848 บ�ท 

7.		ระด้บััความเข้าใจแล้ะกิารนำาหล้กัิกิารกิำากิบัั	
ดู้แล้กิิจกิารที�ด้ีสำาหรับับัริษััทจด้ทะเบัียน						
ปี	 2560	 (CG	Code	สำานักิงาน	กิ.ล้.ติ.)												
ไปปรับัใช้

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทนำ�หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 
ส่ำ�หรัิบบริิษััทจำดทะเบียนปีู 2560 ซึี�งปูริะกั�ศโดยส่ำ�นักัง�น 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ม� 
ปูริับใช� โดยในริ�ยง�นนี� มีกั�ริเส่นอข�อมูลต์�มหัวข�อของ
แบบแส่ดงริ�ยง�นข�อมูลปูริะจำำ�ปูี (56-1) 

ในปูี 2562 บริิษััทได�ทำ�กั�ริวิเคริ�ะห์คว�มส่อดคล�องกัับ 
กั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มหลักัและแนวปูฏิิบัติ์ ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแล 
กิัจำกั�ริที�ดีส่ำ�หรัิบบริิษััทจำดทะเบียนปีู 2560 ของส่ำ�นักัง�น 
กั.ล.ต์. และได�นำ�เส่นอผู้ลวิเคริ�ะห์ดังกัล��วแกั�คณะกัริริมกั�ริ           
ธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยงเพิ่ื�อทบทวนพิ่ริ�อมทั�งข�อเส่นอ
แนะต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ซีึ �งคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ได�บันทึกัเหต่์ผู้ล และม�ต์ริกั�ริทดแทนหรืิอแผู้นดำ�เนินง�น 
ของบริิษััท เพิ่ื�อให�แน�ใจำว��กัริณีที�มีคว�มไม�ส่อดคล�อง          
จำะไม�มีผู้ลกัริะทบต์�อกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีขององค์กัริ 
โดยริวม อ�ทิ กัริณีกัริริมกั�ริอิส่ริะดำ�ริงต์ำ�แหน�งน�นกัว�� 
9 ปูีต์ิดต์�อกััน ทั�งนี�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�             
ค��ต์อบแทนได�พิ่ิจำ�ริณ�กัลั�นกัริองและปูริะเมินกั�ริทำ�ง�น
ของกัริริมกั�ริอิส่ริะ เพิ่ื�อให�แน�ใจำว��กัริริมกั�ริอิส่ริะที�ดำ�ริง
ต์ำ�แหน�งเปู็นเวล�น�น มีกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�อย��งเปู็นอิส่ริะ        
ต์�อฝ่�ยบริิห�ริและผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ�อย��งแท�จำริิง อีกัทั�งมี  
ค่ณส่มบัติ์และคว�มเชี�ยวช�ญที�เป็ูนปูริะโยชน์ต์�อธ่ริกิัจำของ 
บริิษััทส่�ริะส่ำ�คัญกั�ริดำ�เนินกั�ริต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแล 
กิัจำกั�ริที�ดีของบริิษััท ในปีู 2562 ต์�มแนวท�งของหลักักั�ริ 
กัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 2560 ส่ริ่ปูได� ดังนี�

หล้ักิปฏิิบััติิ	1	
ติระหนักิถุ ้งบัทบัาทแล้ะความร ับัผิิด้ชอบัของ																		
คณะกิรรมกิารในฐานะผิู้นำาองค์กิรที�สร้างคุณค่า	
ให้แกิ่กิิจกิารอย่างยั�งย่น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทในฐ�นะเปู็นหัวใจำส่ำ�คัญในกั�ริขับเคลื�อน
องค์กัริ เข��ใจำบทบ�ทและต์ริะหนักัถืึงคว�มริับผู้ิดชอบในฐ�นะ
ผูู้�นำ�ที�ต์�องกัำ�กัับดแูลให�องคก์ัริมีกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริที�ดี โดยเป็ูน
ผูู้�มีบทบ�ทส่ำ�คัญในกั�ริกัำ�หนดวัต์ถ่ืปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักั 
ของกัิจำกั�ริ อน่มัติ์วิส่ัยทัศน์และภั�ริกัิจำ ค��นิยมองค์กัริ ทิศท�ง 
นโยบ�ย และกัลย่ทธ์ ริวมทั�งกั�ริจัำดส่ริริทรัิพิ่ย�กัริส่ำ�คัญในกั�ริ 
ดำ�เนินธ่ริกัิจำของบริิษััท และมีส่�วนริ�วมในกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ทบทวน
วิส่ัยทัศน์ ภั�ริกัิจำ และกัลย่ทธ์เปู็นปูริะจำำ�ท่กัริอบปูีบัญชี เพิ่ื�อให�
ผูู้�บริิห�ริและพิ่นักัง�นมีจำ่ดม่�งหม�ยไปูในทิศท�งเดียวกััน และ 
กัำ�หนดให�มีกั�ริพิิ่จำ�ริณ�แผู้นธ่ริกิัจำและงบปูริะม�ณปูริะจำำ�ปีูท่กัปีู
เพืิ่�อให�กั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำของบริิษััท ส่ำ�เร็ิจำล่ล�วงต์�มวัต์ถ่ืปูริะส่งค์ 
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

และเปู้�หม�ยที�ได�กัำ�หนดไว� ริวมทั�งกัำ�หนดให�มีกั�ริต์ิดต์�มให�
ฝ่�ยจัำดกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มแผู้นง�นให�เป็ูนไปูต์�มทิศท�งและกัลย่ทธ์
ในกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของบริิษััทอย��งใกัล�ชิดด�วย โดยจำะต์�องมี  
กั�ริปูริะเมินผู้ลและริ�ยง�นผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นอย��งส่มำ��เส่มอ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์ริะหนักัว��กั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำให�ปูริะส่บ 
คว�มส่ำ�เริ็จำอย��งยั�งยืนนั�น นอกัเหนือจำ�กักั�ริดูแลบริิห�ริง�น 
ให�มีผู้ลปูริะกัอบกั�ริที�ดีแล�ว จำะต์�องให�คว�มส่ำ�คัญต์�อกั�ริกัำ�กัับ 
ดูแลกิัจำกั�ริเพืิ่�อปูริะโยชน์สู่งส่่ดของบริิษััท ดำ�เนินง�นด�วยคว�ม 
ริับผู้ิดชอบต์�อกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�ต์�อผูู้�ถืือห่�น และเปู็นอิส่ริะจำ�กั 
ฝ่�ยจำัดกั�ริ 

นอกัจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดทำ�นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแล 
กัิจำกั�ริ และจำัดให�มีจำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำและนโยบ�ยต์��งๆ  
โดยได�กัำ�หนดให�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริและพิ่นักัง�นของบริิษััท 
ปูฏิิบัติ์ต์�ม และได�เปิูดเผู้ยไว�ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีูฉบับนี�และเว็บไซีต์์ 
ของบริิษััทแล�ว คณะกัริริมกั�ริบริิษััทยังได�กัำ�กัับดูแลให�บริิษััท 
มีริะบบง�นและกัลไกัที�เพีิ่ยงพิ่อที�ให�คว�มเชื�อมั�นได�ว��กิัจำกัริริม
ต์��ง ๆ  ของบริิษััท ได�ดำ�เนินไปูในลักัษัณะที�ถูืกัต์�องต์�มกัฎหม�ย 
กัฎเกัณฑ์์ ข�อบังคับ มติ์ที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแล 
กัิจำกั�ริและจำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำ นโยบ�ยอื�น ๆ และแนวท�ง 
ที�บริิษััท ได�กัำ�หนดไว�  

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�คณะกัริริมกั�ริและ               
คณะผูู้�บริิห�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�ด�วยคว�มริับผู้ิดชอบริะมัดริะวัง 
(duty of care) และซีื�อส่ัต์ย์ส่่จำริิต์ต์�อองค์กัริ (duty of loyalty) 
และดูแลให�แน�ใจำได�ว��กั�ริดำ�เนินง�นเปู็นไปูต์�มกัฎหม�ย 
กัฎเกัณฑ์์ และข�อบังคับต์��ง ๆ มต์ิที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น ต์ลอดจำน 
นโยบ�ย หรืิอแนวท�งที�ได�กัำ�หนดไว� ริวมทั�งมีกัริะบวนกั�ริอน่มัติ์ 
กั�ริดำ�เนินง�นที�ส่ำ�คัญ (เช�น กั�ริลงท่น กั�ริทำ�ธ่ริกัริริมที�มี 
ผู้ลกัริะทบต์�อกัิจำกั�ริอย��งมีนัยส่ำ�คัญ กั�ริทำ�ริ�ยกั�ริกัับบ่คคล
ที�เกัี�ยวโยงกััน กั�ริได�ม�/จำำ�หน��ยไปูซีึ�งทริัพิ่ย์ส่ิน กั�ริจำ��ย 
เงินปูันผู้ล เปู็นต์�น) เปู็นไปูต์�มที�กัฎหม�ยกัำ�หนด

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�กัับดูแลให�มีกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มข�อกัำ�หนด 
เกัี�ยวกัับขั�นต์อนกั�ริดำ�เนินกั�ริและกั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลของ                
ริ�ยกั�ริที �อ�จำมีคว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์ ทั �งนี � ต์�ม 
หลักัเกัณฑ์์ของ กั.ล.ต์. และ ต์ลท. ริวมทั�งหน�วยง�นกัำ�กัับดูแล
ที�เกัี�ยวข�อง โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดนโยบ�ยคว�ม
ขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) 
กัำ�หนดม�ต์ริฐ�นและแนวปูฏิิบัต์ิ ต์ลอดจำนขั�นต์อนกั�ริอน่มัต์ิ 
ริ�ยกั�ริที�อ�จำมีคว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์ ซีึ�งเปู็นริ�ยกั�ริ  
ที�บริิษััทกัริะทำ�เปู็นปูกัต์ิในกั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำ อนึ�ง กั�ริเข��ทำ� 
ริ�ยกั�ริที�อ�จำมีคว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์ที�มีขน�ดใหญ�หรืิอ 
มีนัยส่ำ�คัญต์�อกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำของบริิษััท คณะผูู้�บริิห�ริจำะต์�อง
ขออน่มัต์ิกั�ริเข��ทำ�ริ�ยกั�ริดังกัล��วต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ทั�งนี� บริิษััทจำะเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทพิ่ิจำ�ริณ�อน่มัต์ิ     

ขอบเขต์ของธ่ริกัริริมกัับบ่คคลที�มีส่�วนได�เส่ียและริ�ยง�นกั�ริ 
เข��ทำ�ธ่ริกัริริมกัับบ่คคลที�มีส่�วนได�เส่ียให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
ทริ�บเปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได� ให�คว�มใส่�ใจำเปู็นพิ่ิเศษัในกั�ริบริิห�ริ 
อย��งมีคว�มรัิบผิู้ดชอบ กัล��วคือ คณะกัริริมกั�ริได�มีกั�ริอน่มัติ์ 
คู�มืออำ�น�จำดำ�เนินกั�ริ (Manual of Authority) เป็ูนข�อปูฏิิบัติ์ 
เพิ่ิ�มเต์ิมเพิ่ื�อให�กั�ริตั์ดส่ินใจำของบริิษััท มีกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ทบทวน
และอน่มัต์ิต์�มริะดับคว�มส่ำ�คัญ ทั�งกัริณีที�ต์�องพิ่ิจำ�ริณ�และ 
อน่มัต์ิโดยฝ่�ยปูฏิิบัต์ิกั�ริ คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม หริือ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเข��ใจำขอบเขต์หน��ที�และคว�มริับผู้ิดชอบ
ของคณะกัริริมกั�ริเปู็นอย��งดี มีกั�ริแบ�งแยกับทบ�ทหน��ที�         
คว�มรัิบผิู้ดชอบริะหว��งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะผูู้�บริิห�ริ 
แบ�งแยกับทบ�ทหน��ที�ริะหว��งปูริะธ�นกัริริมกั�ริและปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มที�ชัดเจำน โดยแยกับ่คคลที�ดำ�ริงต์ำ�แหน�ง 
ปูริะธ�นกัริริมกั�ริออกัจำ�กับ่คคลที�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�
บริิห�ริกัล่�ม เพืิ่�อเป็ูนกั�ริถื�วงด่ลอำ�น�จำและเป็ูนกั�ริบริิห�ริอย��ง 
โปูริ�งใส่ อีกัทั�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทยังได�กัำ�หนดขอบเขต์กั�ริ 
มอบหม�ยหน��ที�และคว�มริับผู้ิดชอบให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�           
บริิห�ริกัล่�มและคณะผูู้�บริิห�ริอย��งชัดเจำน ต์ลอดจำนได�ต์ิดต์�ม
ดูแลให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มและคณะผูู้�บริิห�ริปูฏิิบัต์ิ 
หน��ที�ต์�มที�ได�ริับมอบหม�ยอย��งใกัล�ชิด โดยขอบเขต์หน��ที� 
ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มและ 
คณะผูู้�บริิห�ริ จำะคริอบคล่มทั�งเริื�องที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท    
ควริดูแลให�มีกั�ริดำ�เนินกั�ริ เริื �องที �คณะกัริริมกั�ริบริิษััท               
ดำ�เนินกั�ริริ�วมกัับคณะผูู้�บริิห�ริ  และเรืิ�องที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ได�มอบหม�ยให�คณะผูู้�บริิห�ริได�ดำ�เนินกั�ริ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััททำ�หน��ที�พิ่ิจำ�ริณ�และให�คว�มเห็นชอบ       
ในเรืิ�องที�ส่ำ�คัญเกีั�ยวกัับกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท เช�น วิสั่ยทัศน์ 
ภั�ริกิัจำ กัลย่ทธ์ เปู้�หม�ย แผู้นง�น งบปูริะม�ณ และกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเส่ี�ยง ส่�วนคณะผูู้�บริิห�ริ มีหน��ที�นำ�วิส่ัยทัศน์ ภั�ริกัิจำ 
เปู้�หม�ย และกัลย่ทธ์ ต์ลอดจำนริะบบกั�ริควบค่มดูแลและ          
กั�ริกัำ�กัับดูแลที�ดีซึี�งคณะกัริริมกั�ริพิิ่จำ�ริณ�และให�คว�มเห็นชอบ
ไปูสู่�กั�ริปูฏิิบัติ์และบริริล่ผู้ลอย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่และปูริะสิ่ทธิผู้ล 
ภั�ยใต์�ริะบบควบค่มภั�ยใน นโยบ�ยจำริิยธริริมท�งธ่ริกัิจำ และ 
กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีของบริิษััท

หล้ักิปฏิิบััติิ	2	
กิำาหนด้วัติถุุประสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ักิของกิิจกิาร
ที�เป็นไปเพี่่อความยั�งย่น

ในกั�ริดำ�เนินง�นเพิ่ื�อคว�มยั�งยืนของบริิษััทนั�น คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทได�กัำ�หนดวัต์ถื่ปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักัของกัิจำกั�ริ 
(objectives) ที�ส่อดคล�องกัับกั�ริส่ริ��งค่ณค��ให�ทั�งกิัจำกั�ริ ลูกัค�� 
ผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย และส่ังคมโดยริวม  
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คณะกัริริมกั�ริบริิษััทริับผู้ิดชอบดูแลให�กัิจำกั�ริมีวัต์ถื่ปูริะส่งค์ 
หริือเปู้�หม�ยหลักัที�ชัดเจำน เหม�ะส่ม ส่ำ�หริับใช�เปู็นแนวคิด 
หลักัในกั�ริกัำ�หนดรูิปูแบบธ่ริกิัจำ (business model) และสื่�อส่�ริ
ให�ท่กัคนในองค์กัริขับเคลื�อนไปูในทิศท�งเดียวกััน โดยได�จัำดทำ� 
เป็ูนวิสั่ยทัศน์ และค��นิยมริ�วมขององค์กัริ (vision and values) 
ดังนี�

วิสัยทัศน์	

เริ�จำะสื่บส่�นคว�มไว�ว�งใจำและคว�มผูู้กัพัิ่นที�ดี เพืิ่�อส่ริ��งคว�ม
เชื�อมั�นต์�อกัันให�กัับคู�ค�� พิ่นักัง�น และช่มชน  เริ�ต์�องกั�ริส่ริ��ง 
ส่ิ�งที�ดีที�ส่่ด และอน�คต์ที�ยั�งยืนให�กัับท่กัคน

ค่านิยมองค์กิร

ทำ�ง�นเป็ูนทีม ทำ�สิ่�งถูืกัต์�อง กัล��คิด กัล��ทำ� ห�วงใย ใส่�ใจำอน�คต์

กั�ริกัำ�หนดวัต์ถ่ืปูริะส่งค์หรืิอเปู้�หม�ยหลักัดังกัล��วคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทคำ�นึงถึืงส่ภั�พิ่แวดล�อมและกั�ริเปูลี�ยนแปูลงปัูจำจัำยต์��ง ๆ 
และกั�รินำ�นวัต์กัริริมและเทคโนโลยีม�ใช�อย��งเหม�ะส่ม             
คว�มต์�องกั�ริของลูกัค��และผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย ต์ลอดจำนคว�มพิ่ริ�อม 
คว�มชำ�น�ญ และคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริแข�งขันของกัิจำกั�ริ และ
ต์�องเปู็นส่ิ �งที �ส่ะท�อนค่ณลักัษัณะของกั�ริกัำ�กัับกัิจำกั�ริที�ดี 
คว�มริับผู้ิดชอบในผู้ลกั�ริกัริะทำ� (accountability) ยึดมั�นใน 
คว�มซืี�อสั่ต์ย์ส่่จำริิต์ (integrity) คว�มโปูริ�งใส่ (transparency) 
คว�มเอ�ใจำใส่�ต์�อส่ังคมและส่ิ�งเวดล�อม (due consideration 
of social and environmental responsibilities) ซีึ �ง                
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดูแลส่�งเส่ริิมกั�ริส่ื�อส่�ริ และเส่ริิมส่ริ��งให�
วัต์ถื่ปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักัขององค์กัริส่ะท�อนอยู�ในกั�ริ       
ตั์ดสิ่นใจำและกั�ริดำ�เนินง�นของบ่คล�กัริในท่กัริะดับ จำนกัล�ยเป็ูน 
วัฒนธริริมองค์กัริ ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดเปู้�หม�ย 
ทั�งที�เป็ูนตั์วเงินและไม�ใช�ตั์วเงินอย��งเหม�ะส่มกัับส่ภั�พิ่แวดล�อม
ท�งธ่ริกิัจำและศักัยภั�พิ่ของกิัจำกั�ริ ซึี�งได�ต์ริะหนักัถึืงคว�มเสี่�ยง 
ของกั�ริต์ั�งเปู้�หม�ยที�อ�จำนำ�ไปูสู่�กั�ริปูริะพิ่ฤต์ิที�ผู้ิดกัฎหม�ย 
หริือข�ดจำริิยธริริม (unethical conduct) 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�กั�ริจัำดทำ�กัลย่ทธ์และแผู้น
ง�นปูริะจำำ�ปีู ส่อดคล�องกัับวัต์ถ่ืปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักัของ
กัิจำกั�ริ โดยต์�องคำ�นึงถืึงปูัจำจำัยแวดล�อมของกัิจำกั�ริ ณ ขณะนั�น 
ต์ลอดจำนโอกั�ส่และคว�มเส่ี�ยงที�ยอมริับได� อีกัทั�งได�ส่นับส่น่น 
ให�มีกั�ริจัำดทำ� ทบทวนวัต์ถ่ืปูริะส่งค์ เปู้�หม�ย และกัลย่ทธ์ส่ำ�หรัิบ 
ริะยะปู�นกัล�ง 3 - 5 ปีู ด�วย เพืิ่�อให�มั�นใจำว�� กัลย่ทธ์และแผู้นง�น 
ปูริะจำำ�ปีูได�คำ�นึงถึืงผู้ลกัริะทบในริะยะเวล�ที�ย�วขึ�น และยังพิ่อจำะ 
ค�ดกั�ริณ์ได�ต์�มส่มควริ

ในกั�ริกัำ�หนดกัลย่ทธ์และแผู้นง�นปูริะจำำ�ปูีนั�น คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทได�ดูแลให�มีกั�ริวิเคริ�ะห์ ส่ภั�พิ่แวดล�อม ปูัจำจำัยและ 
คว�มเสี่�ยงต์��ง ๆ  ที�อ�จำมีผู้ลกัริะทบต์�อผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยที�เกีั�ยวข�อง 

ต์ลอดส่�ย value chain ริวมทั�งปูัจำจำัยต์��งๆ ที�อ�จำมีผู้ลต์�อ 
กั�ริบริริล่เปู้�หม�ยหลักัของกัิจำกั�ริ (ริ�ยละเอียดโปูริดดูใน         
ข�อ 10. คว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคม) ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััท           
ส่�งเส่ริิมกั�ริส่ริ��งนวัต์กัริริมและนำ�นวัต์กัริริมและเทคโนโลยี         
ม�ใช� ในกั�ริส่ริ��งคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริแข�งขันและต์อบส่นอง       
คว�มต์�องกั�ริของผูู้�มีส่�วนได�เส่ียอย��งต์�อเนื�อง โดยยังคงอยู�       
บนพืิ่�นฐ�นของคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคมและสิ่�งแวดล�อม อีกัทั�ง 
ได�กัำ�กัับดูแลให�มีกั�ริถื��ยทอดวัต์ถื่ปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยผู้��น
กัลย่ทธ์และแผู้นง�นให�ทั�วทั�งองค์กัริ  ริวมทั�งดูแลให�มีกั�ริจัำดส่ริริ 
ทรัิพิ่ย�กัริและกั�ริควบค่มกั�ริดำ�เนินง�นที�เหม�ะส่มและติ์ดต์�ม 
กั�ริดำ�เนินกั�ริต์�มกัลย่ทธ์และแผู้นง�นปูริะจำำ�ปูี 

หล้ักิปฏิิบััติิ	3		
เสริมสร้างคณะกิรรมกิารบัริษััทที�มีประสิทธุิผิล้

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็ูนผูู้�รัิบผิู้ดชอบในกั�ริกัำ�หนดและทบทวน 
โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริ ทั�งในเริื�องขน�ดและองค์ปูริะกัอบ 
สั่ดส่�วนกัริริมกั�ริที�เป็ูนอิส่ริะ ที�เหม�ะส่มและจำำ�เป็ูนต์�อกั�รินำ�พิ่� 
องค์กัริสู่�วัต์ถื่ปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักัที�กัำ�หนดไว�

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.1	
โครงสร้างคณะกิรรมกิารบัริษััท

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ       
พิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน พิิ่จำ�ริณ�และนำ�เส่นอเพืิ่�อพิิ่จำ�ริณ�ในกั�ริ
กัำ�หนดและทบทวนโคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ทั�งในเริื�อง 
ขน�ดและองค์ปูริะกัอบ สั่ดส่�วนกัริริมกั�ริที�เป็ูนอิส่ริะที�เหม�ะส่ม

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนจำะดูแลให�            
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทปูริะกัอบด�วยกัริริมกั�ริที�มีค่ณส่มบัต์ิ           
คริบถื�วนต์�มกัฎหม�ยและกัฎเกัณฑ์์ที�เกัี�ยวข�อง มีค่ณส่มบัต์ิ 
หล�กัหล�ยทั�งในด��นทักัษัะ ปูริะส่บกั�ริณ์ คว�มส่�ม�ริถืและ 
ค่ณลักัษัณะเฉพิ่�ะด��น ต์ลอดจำนเพิ่ศและอ�ย่ ที�จำำ�เปู็นต์�อกั�ริ 
บริริล่วัต์ถื่ปูริะส่งค์และเปู้�หม�ยหลักัของบริิษััท และส่�ม�ริถื 
เข��ใจำและต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยได� ริวมทั�ง 
ต์�องมีกัริริมกั�ริที �ไม�ได�เปู็นผูู้ �บริิห�ริอย��งน�อย 1 คนที �มี                 
ปูริะส่บกั�ริณ์ในธ่ริกัิจำหริืออ่ต์ส่�หกัริริมหลักัที�บริิษััทดำ�เนิน 
กัิจำกั�ริอยู � ซีึ �งได�พิ่ิจำ�ริณ�ต์�มต์�ริ�งองค์ปูริะกัอบคว�มริู � 
คว�มชำ�น�ญของกัริริมกั�ริ (skills matrix) เพิ่ื�อให�มั�นใจำว��จำะ
ได�คณะกัริริมกั�ริโดยริวมที�มีค่ณส่มบัติ์เหม�ะส่ม และส่อดคล�อง 
กัับกัลย่ทธ์ในกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของบริิษััท

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีส่ัดส่�วนริะหว��งกัริริมกั�ริที�เปู็นผูู้�บริิห�ริ
และกัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริที�ส่ะท�อนอำ�น�จำที�ถื�วงด่ลกััน 
อย��งเหม�ะส่ม โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทในปูัจำจำ่บันมี        
กัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริในส่ัดส่�วนที�เกัินกัว��กัึ�งหนึ�งของ  
จำำ�นวนคณะกัริริมกั�ริทั�งหมด ปูัจำจำ่บันมีกัริริมกั�ริที�ไม�ได�เปู็น 
ผูู้�บริิห�ริ 10 คน จำ�กักัริริมกั�ริบริิษััททั�งหมด 12 คน ซีึ�งเปู็น   
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

ขน�ดคณะกัริริมกั�ริที�เหม�ะส่มต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับกัิจำกั�ริที�ดี 
(ต์�องมีจำำ�นวนไม�น�อยกัว�� 5 คน และไม�ควริเกัิน 12 คน) 
และเหม�ะกัับขน�ด ปูริะเภัท และคว�มซีับซี�อนของธ่ริกัิจำของ 
บริิษััท และมีกัริริมกั�ริที�เปู็นผูู้�หญิงจำำ�นวน 2 คน ซีึ�งหนึ�ง     
ในนั�นเปู็นกัริริมกั�ริอิส่ริะด�วย จำะเห็นได�ว��กัริริมกั�ริส่�วนใหญ� 
ของบริิษััท เปู็นกัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริจำึงส่�ม�ริถืให�คว�ม 
เห็นเกัี�ยวกัับกั�ริทำ�ง�นของฝ่�ยจำัดกั�ริอย��งอิส่ริะ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�บริิษััท มีกัริริมกั�ริอิส่ริะซึี�งส่�ม�ริถื 
ให�คว�มเห็นเกัี�ยวกัับกั�ริทำ�ง�นของฝ่�ยจำัดกั�ริได�อย��งอิส่ริะ 
อย��งน�อยในจำำ�นวนหนึ�งในส่�มของจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งหมด 
แต์�ไม�น�อยกัว��ส่�มคน และมีคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบซึี�งปูริะกัอบ
ด�วยคณะกัริริมกั�ริอิส่ริะจำำ�นวนส่�มคน ปูฏิิบัต์ิหน��ที�ภั�ยใต์� 
กัฎบัต์ริคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ และข�อบังคับ ต์ลท. กัริริมกั�ริ 
ที�ไม�ได�เปู็นกัริริมกั�ริอิส่ริะมีจำำ�นวนส่องในส่�มของจำำ�นวน 
กัริริมกั�ริทั�งหมด ซีึ�งเปู็นไปูต์�มส่ัดส่�วนอย��งย่ต์ิธริริมของ           
เงินลงท่นของผูู้�ถืือห่�นแต์�ละกัล่�ม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกั�ริเปูิดเผู้ยนโยบ�ยในกั�ริ       
กัำ�หนดองค์ปูริะกัอบของคณะกัริริมกั�ริที�มีคว�มหล�กัหล�ย 
และข�อมูลกัริริมกั�ริ อ�ทิ อ�ย่ เพิ่ศ ปูริะวัติ์กั�ริศึกัษั� ปูริะส่บกั�ริณ์ 
ส่ัดส่�วนกั�ริถืือห่�น จำำ�นวนปูีที�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริ และกั�ริ
ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริในบริิษััทจำดทะเบียนอื�น ในริ�ยง�น 
ปูริะจำำ�ปูีและบนเว็บไซีต์์ของบริิษััท

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.2		
ประธุานกิรรมกิาร	แล้ะองค์ประกิอบักิารด้ำาเนินงานของ
คณะกิรรมกิาร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทปูริะกัอบด�วยกัริริมกั�ริอิส่ริะจำำ�นวน 1 ใน 3 
ของคณะกัริริมกั�ริทั�งหมด และโดยกั�รินำ�ของปูริะธ�นกัริริมกั�ริ 
ได�ทำ�หน��ที�กัำ�กัับดูแลบริิษััท อย��งเป็ูนธริริม โปูริ�งใส่ โดยคำ�นึง 
ถึืงผู้ลปูริะโยชน์ของบริิษััทเป็ูนส่ำ�คัญ และไม�เอื�อต์�อผู้ลปูริะโยชน์ 
ของบ่คคลใดบ่คคลหนึ�ง

การแบ่งแยกบุคคลัท่�ด้ำารงตำาแหน่งประธีานกรรมการออกจัาก
บุคคลัท่�ด้ำารงตำาแหน่งประธีานเจั้าหน้าท่�บริหารกลัุ่ม

บริิษััท ได�มีกั�ริแบ�งแยกัหน��ที�ริะหว��งปูริะธ�นกัริริมกั�ริและ 
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม เพิ่ื�อเปู็นกั�ริถื�วงด่ลอำ�น�จำและ  
เป็ูนกั�ริบริิห�ริอย��งโปูริ�งใส่ และเพืิ่�อให�เป็ูนไปูต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับ 
ดูแลกิัจำกั�ริที�ดีนั�น หน��ที�หลักัของปูริะธ�นกัริริมกั�ริและปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม จำำ�แนกัได� ดังนี�

บทบาทหน้าท่�ขั้องประธีานกรรมการ

ปูริะธ�นกัริริมกั�ริ มีหน��ที�ต์�มกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�องและเปู็น          
ผูู้ �นำ�ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและทำ�ให�เกัิดคว�มเข��ใจำที �               
ส่อดคล�องกัันริะหว��งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริ 
ในเริื�องย่ทธศ�ส่ต์ริ์ของกัล่�มบริิษััท ทำ�หน��ที�เปู็นต์ัวแทนของ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทในกั�ริกัำ�กัับดูแล และให�คำ�แนะนำ�ในกั�ริ
พิ่ัฒน�ย่ทธศ�ส่ต์ริ์ของกัล่�มบริิษััทและกั�ริจำัดโคริงส่ริ��งกั�ริ        
บริิห�ริต์�อปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ผูู้�ซึี�งมีคว�มรัิบผิู้ดชอบ 
ต์�อคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม และต์�อปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ
ของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม 

ปูริะธ�นกัริริมกั�ริมีอำ�น�จำหน��ที�ต์�มที�กัฎหม�ยกัำ�หนดไว�         
นอกัจำ�กันี�ยังได�ปูฏิิบัต์ิหน��ที�เพิ่ิ�มเต์ิมต์�มที�ได�ริับมอบหม�ย        
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทในเริื�องต์�อไปูนี�ได�

1)  เชิญปูริะช่มและกัำ�หนดริะเบียบว�ริะกั�ริปูริะช่มของ     
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท

2)  ทำ�หน��ที�เปู็นปูริะธ�นในกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น

3)  ส่�ม�ริถืเข��ริ�วมปูริะช่มกัับคณะอน่กัริริมกั�ริหริือริ�วมกั�ริ
ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริของบริิษััทย�อยได�

4)  ดูแลให�มีกั�ริส่ื�อส่�ริกัับผูู้�ถืือห่�นอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ โดย 
ให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่�มเปู็นต์ัวแทนหลักัของ            
บริิษััทในกั�ริส่ื�อส่�ริกัับส่ื�อส่�ธ�ริณะ

5)  เป็ูนผูู้�รัิบริะเบียบว�ริะกั�ริปูริะช่ม พิ่ริ�อมทั�งเอกัส่�ริปูริะกัอบ
กั�ริปูริะช่มและริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มของคณะเจำ��หน��ที � 
บริิห�ริกัล่�ม โดยอ�จำต์ริวจำส่อบหรืิอริ�องขอริ�ยง�นที�เกีั�ยวข�อง 
กัับธ่ริกัิจำของบริิษััทและของกัล่�มบริิษััท

6)  ส่นับส่น่นให�มีกั�ริปูริะช่มกัับกัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริ        
(โดยกัริริมกั�ริที�เปู็นผูู้�บริิห�ริและฝ่�ยจำัดกั�ริไม�ได�เข��ริ�วม
ปูริะช่มด�วย) อย��งน�อยปูีละ 1 คริั�ง

อนึ�ง ปูริะธ�นกัริริมกั�ริของบริิษััท  มิได�เปู็นกัริริมกั�ริอิส่ริะ  แต์�
ได�ปูฏิิบัติ์หน��ที�ด�วยคว�มอิส่ริะจำ�กัฝ่�ยจัำดกั�ริและผูู้�ถืือห่�นใหญ�
และส่�ม�ริถืใช�ด่ลพิ่ินิจำในกั�ริต์ัดส่ินใจำอย��งมีอิส่ริะ โดยยึด 
ปูริะโยชน์สู่งส่่ดของบริิษััท ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี 
ม�โดยต์ลอด จำึงเปู็นผูู้�ที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเชื�อมั�นว��มีคว�ม
เหม�ะส่มที�จำะดำ�ริงต์ำ�แหน�งปูริะธ�นกัริริมกั�ริอย��งยิ�ง
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บทบาทหน้าท่�ขั้องคณะกรรมการบริษัท	แลัะคณะอนุกรรมการ

เพืิ่�อให�เรืิ�องส่ำ�คัญได�รัิบกั�ริพิิ่จำ�ริณ�ในริ�ยละเอียดอย��งริอบคอบ 
ในกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คณะกัริริมกั�ริ       
บริิษััทจำึงได�จำัดให�มีคณะอน่กัริริมกั�ริ เพิ่ื�อกัลั�นกัริองง�นต์��ง ๆ   
ซีึ�งเปู็นกั�ริเพิ่ิ�มปูริะส่ิทธิภั�พิ่และปูริะส่ิทธิผู้ลที�ดีต์�อกั�ริปูฏิิบัต์ิ 
หน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดยมีกัฎบัต์ริของคณะอน่กัริริมกั�ริ 
แต์�ละช่ด กัำ�หนดบทบ�ท หน��ที� รัิบผิู้ดชอบ กัริะบวนกั�ริทำ�ง�น 
กั�ริปูริะช่มและกั�ริริ�ยง�นต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทไว�อย��งชัดเจำน 

คณะกิรรมกิารบัริษััท

คุณสี่มบัติ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�องปูริะกัอบด�วยกัริริมกั�ริที�มีค่ณส่มบัต์ิ
คริบถื�วนและไม�มีลักัษัณะต์�องห��มต์�มพิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิบริิษััท 
มห�ชน จำำ�กััด พิ่.ศ. 2535 (ริวมทั�งที�ได�มีกั�ริแกั�ไขเพิิ่�มเติ์ม) และ 
พิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิหลักัทริัพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ พิ่.ศ. 2535         
(ริวมทั�งที�ได�มีกั�ริแกั�ไขเพิ่ิ�มเติ์ม) ต์ลอดจำนหลักัเกัณฑ์์ปูริะกั�ศ
ที�เกัี�ยวข�องกัำ�หนดโดย ต์ลท. และ กั.ล.ต์. และหน�วยง�นอื�น 
ที�เกีั�ยวข�อง อีกัทั�งต์�องมีคว�มหล�กัหล�ยท�งด��นทักัษัะวิช�ชีพิ่ 
คว�มเชี�ยวช�ญเฉพิ่�ะด��น และมีปูริะส่บกั�ริณ์ที�เปู็นปูริะโยชน์      
มีคว�มริู�คว�มเข��ใจำในลักัษัณะกั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำของบริิษััท           
นอกัจำ�กันี�ยังพิิ่จำ�ริณ�ค่ณส่มบัติ์อื�น ๆ เพืิ่�อให�มีคว�มหล�กัหล�ย
ของกัริริมกั�ริทั�งคณะ ทั�งพืิ่�นฐ�นกั�ริศึกัษั� อ�ย่ เพิ่ศ และคว�ม
หล�กัหล�ยท�งด��นทักัษัะวิช�ชีพิ่ คว�มรูิ� คว�มเชี�ยวช�ญเฉพิ่�ะด��น 
อ�ทิ ด��นอ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ กัฎหม�ย และบัญชีและกั�ริเงิน 
เป็ูนต์�น และกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที� ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดยต์�อง
มีกัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริอย��งน�อย 1 คน ที�มีปูริะส่บกั�ริณ์ 
กั�ริทำ�ง�นที�เกีั�ยวข�องกัับธ่ริกิัจำ ของบริิษััท (ปัูจำจ่ำบันมีกัริริมกั�ริ 
ที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริซีึ�งมีปูริะส่บกั�ริณ์กั�ริทำ�ง�นที�เกัี�ยวข�องกัับ 
อ่ต์ส่�หกัริริมปููนซีีเมนต์์ จำำ�นวน 3 คนใน 12 คน)

วาระการด้ำารงตำาแหน่ง

บริิษััท กัำ�หนดให�ว�ริะกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งของกัริริมกั�ริเปู็นไปู 
ต์�มข�อบังคับของบริิษััท ซีึ �งส่อดคล�องกัับบทบัญญัต์ิของ 
พิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิบริิษััทมห�ชน จำำ�กััด พิ่.ศ. 2535 โดยกัริริมกั�ริ
จำำ�นวนหนึ�งในส่�มจำะต์�องออกัจำ�กัต์ำ�แหน�งต์�มว�ริะในกั�ริ 
ปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปูีท่กัปูี

บทบาท	หน้าท่�	แลัะความรับผู้ิด้ชีอบขั้องคณะกรรมการบริษัท

หน��ที�โดยทั�วไปูของคณะกัริริมกั�ริ ได�แกั� กั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที�ต์�ม
กัฎหม�ยและข�อบังคับของบริิษััท โดยมีคว�มรัิบผิู้ดชอบโดยต์ริง
ต์�อกั�ริกัำ�หนดทิศท�งของธ่ริกิัจำและกั�ริส่อดส่�องดูแล กั�ริควบค่ม
ดูแลบ่คคลซึี�งได�รัิบกั�ริมอบหม�ยให�เป็ูนผูู้�รัิบผิู้ดชอบกั�ริบริิห�ริ

จำัดกั�ริกัล่�มบริิษััท คณะกัริริมกั�ริจำะพิ่ิจำ�ริณ�ว�ริะต์��งๆ ซีึ�ง 
กัฎหม�ยและข�อบังคับของบริิษััท หริือริะเบียบปูฏิิบัต์ิที�มีอยู�         
ในขณะนั�นไม�ได�กัำ�หนดให�ต์�องขออน่มัต์ิจำ�กัที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น 
หรืิอจำ�กัหน�วยง�นอื�น คณะกัริริมกั�ริจำะต์�องปูฏิิบัติ์ต์�มกัฎหม�ย 
ข�อบังคับและตั์�งมั�นอยู�กัับหลักักั�ริด��นกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดี 
โดยหน��ที�ต์�อไปูนี� เปู็นหน��ที�เฉพิ่�ะของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

1)  รัิบผิู้ดชอบต์�อกั�ริกัำ�หนดทิศท�งด��นธ่ริกิัจำของกัล่�มบริิษััท 
ริวมถืึงกั�ริออกันโยบ�ยและปูริะกั�ศที �จำำ�เปู็นส่ำ�หริับ  
กัล่�มบริิษััท

2)  อน่มัต์ิแนวคิดหริือย่ทธศ�ส่ต์ริ์องค์กัริของบริิษััทและ   
กัล่�มบริิษััท

3)  กัำ�หนดโคริงส่ริ��งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริของบริิษััทและ 
กัล่�มบริิษััท โดยเฉพิ่�ะกั�ริกัำ�หนดหรืิอแกั�ไขริะเบียบปูฏิิบัติ์
องค์กัริริวมทั�งกัฎบัต์ริที�เกัี�ยวข�อง

4)  กัำ�หนดวิธีดำ�เนินกั�ริท�งบัญชีของบริิษััทและกัล่�มบริิษััท 
ริวมทั�งหลักักั�ริเกัี�ยวกัับกั�ริควบค่มหริือว�งแผู้นท�งกั�ริ 
เงินที�จำะบังคับใช�ส่ำ�หริับกัล่�มบริิษััท

5)  อน่มัต์ิแผู้นท�งธ่ริกัิจำและงบปูริะม�ณของบริิษััทและ 
กัล่�มบริิษััท

6)  แต์�งต์ั�งปูริะธ�นกัริริมกั�ริ ริองปูริะธ�นกัริริมกั�ริ ริวมทั�ง  
แต์�งต์ั�งกัริริมกั�ริที�ว��งลงริะหว��งว�ริะ

7)  แต์�งต์ั�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ต์�มข�อเส่นอแนะ        
ของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน

8)  แต์�งตั์�งส่ม�ชิกัของคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ต์�มที�ปูริะธ�น
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มเปู็นผูู้�นำ�เส่นอชื�อ และคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนพิิ่จำ�ริณ�และมีข�อเส่นอให�
แต์�งต์ั�งต์�มข�อเส่นอดังกัล��ว

9)  กัำ�หนดอำ�น�จำกั�ริลงน�มผูู้กัพิ่ันบริิษััท

10)  ทบทวนผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นของบ่คคลที�ได�ริับมอบหม�ยให�
ดูแลกั�ริบริิห�ริง�นกัล่�มบริิษััท ภั�ยใต์�กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�ม 
กัฎหม�ย หริือข�อบังคับของบริิษััทที�เกัี�ยวข�อง หริือต์�มที� 
ริะบ่ในริะเบียบปูฏิิบัต์ิขององค์กัริและกัฎบัต์ริที�เกัี�ยวข�อง  
ริวมทั�งข�อกัำ�หนดหริือมต์ิของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

11)  ทบทวนและนำ�เส่นอริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี งบกั�ริเงินปูริะจำำ�ปูี 
และงบกั�ริเงินริวมของบริิษััท ริวมทั�งริ�ยง�นของผูู้�ส่อบบัญชี 
ให�ที�ปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปูีผูู้�ถืือห่�นเปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�อน่มัต์ิ
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

12)  กัำ�กัับกั�ริจำัดเต์ริียมกั�ริปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปูีผูู้�ถืือห่�น        
และดำ�เนินกั�ริต์�มมต์ิของที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น

13)  ต์ริวจำส่อบให�ผูู้�ส่อบบัญชีของบริิษััทมีค่ณส่มบัติ์ต์�มเงื�อนไข 
ของกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�อง

14)  ปูฏิิบัต์ิหน��ที� ซีึ�งกัฎหม�ยให�เปู็นหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริ
กัริณีกั�ริเพิ่ิ�มท่นของบริิษััท

15)  อน่มัต์ิข�อเส่นอชื�อเพิ่ื�อแต์�งต์ั�งกัริริมกั�ริผูู้�บริิห�ริ หริือ 
กัริริมกั�ริผูู้�มีอำ�น�จำลงน�ม ภั�ยใต์�กัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�อง        
และกัำ�หนดให�อำ�น�จำหริือมอบหม�ยหน��ที�เฉพิ่�ะด��นต์�อ 
กัริริมกั�ริผูู้�บริิห�ริหริือกัริริมกั�ริผูู้�มีอำ�น�จำลงน�ม

16)  อน่มัต์ิองค์ปูริะกัอบของคณะกัริริมกั�ริ ภั�ยใต์�กัฎหม�ย 
ที�เกัี�ยวข�อง และเส่นอชื�อบ่คคลเข��เปู็นกัริริมกั�ริในบริิษััท
ริ�วม ต์�มที�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มเปู็นผูู้�นำ�เส่นอชื�อ
และคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนพิิ่จำ�ริณ� 
และมีข�อเส่นอให�แต์�งต์ั�งต์�มข�อเส่นอดังกัล��ว

17)  แต์�งต์ั�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม 
(นอกัเหนือจำ�กัปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม) ภั�ยใต์� 
กัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�อง และต์�มที�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ 
กัล่�มเป็ูนผูู้�นำ�เส่นอชื�อและคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�
ค��ต์อบแทน พิิ่จำ�ริณ�และมีข�อเส่นอให�แต์�งตั์�งต์�มข�อเส่นอ 
ดังกัล��ว

18)  อน่มัติ์กัริอบกั�ริจำ��ยค��ต์อบแทนของบริิษััทและกัล่�มบริิษััท

19)  พิ่ิจำ�ริณ�ข�อเส่นอเริื �องค��ต์อบแทนคณะกัริริมกั�ริและ 
คณะอน่กัริริมกั�ริ ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ� 
ค��ต์อบแทนเปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�และแนะนำ�ให�คณะกัริริมกั�ริ       
เส่นอต์�อที�ปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปีูผูู้�ถืือห่�นเป็ูนผูู้�พิิ่จำ�ริณ�อน่มัติ์

คณะอนุกิรรมกิาร

1.	 คณะกรรมการตรวจัสี่อบ

โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบปูริะกัอบด�วยกัริริมกั�ริอิส่ริะ
จำำ�นวนส่�มคน โดยได�รัิบกั�ริแต์�งตั์�งและคัดเลือกัจำ�กักัริริมกั�ริ 
อิส่ริะที�ไม�ได�เป็ูนผูู้�บริิห�ริด�วยคว�มเห็นชอบของคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััท 

ส่ำ�หริับริ�ยน�มคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบและเลข�น่กั�ริ        
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ แส่ดงอยู�ภั�ยใต์�หัวข�อ “โคริงส่ริ��ง 
กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ” 

คุณสี่มบัติกรรมการตรวจัสี่อบ

บริิษั ัทกั ำ�หนดให�คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ ท ่กัคนเปู็น 
“กัริริมกั�ริอิส่ริะ” โดยมีค่ณส่มบัติ์ต์�มข�อกัำ�หนดของ ต์ลท. และ 
กัลต์. อีกัทั�งบริิษััทกัำ�หนดเพิ่ิ�มเต์ิมให�ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริ       
ต์ริวจำส่อบไม�ควริเปู็นส่ม�ชิกัในคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบของ 
บริิษััทมห�ชนอื�นม�กักัว��ส่องบริิษััท เว�นแต์�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
จำะเห็นว��กั�ริเป็ูนส่ม�ชิกัในคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบของหล�ย
บริิษััทในเวล�เดียวกัันนั�นไม�ทำ�ให�คว�มส่�ม�ริถืของกัริริมกั�ริ
คนนั�นด�อยลงในอันที�จำะปูฏิิบัต์ิหน��ที�ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ และบริิษััทเปูิดเผู้ยคว�มเห็น
ของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีูและแบบแส่ดง
ริ�ยข�อมูลปูริะจำำ�ปูีด�วย

ส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบนั�นต์�องเปู็นผูู้�ซีึ�งมีคว�มริู�
ท�งด��นกั�ริเงิน ต์�มคว�มเห็นของคณะกัริริมกั�ริของบริิษััท 
หม�ยถืึงว�� อย��งน�อยต์�องเคยปูฏิิบัต์ิง�นด��นกั�ริเงินและกั�ริ 
บัญชีขั �นพิ่ื�นฐ�นพิ่อส่มควริ และส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริ            
ต์ริวจำส่อบอย��งน�อยหนึ�งคนต์�องเปู็นผูู้�ซีึ�งมีคว�มชำ�น�ญอย��ง 
เพิ่ียงพิ่อในด��นกั�ริบัญชีหริือกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริท�งกั�ริเงิน         
ต์�มคว�มเห็นของคณะกัริริมกั�ริของบริิษััท

ปูัจำจำ่บัน ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบทั�งส่�มท��น เปู็นผูู้�มี 
คว�มริู�และปูริะส่บกั�ริณ์ในกั�ริส่อบท�นงบกั�ริเงินของบริิษััท 
และมีคว�มเข��ใจำในธ่ริกิัจำของบริิษััทเป็ูนอย��งดี ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริ
ต์ริวจำส่อบมีกัริริมกั�ริอย��งน�อย 1 ท��นที�จำบกั�ริศึกัษั�ด��นบัญชี 
ได�แกั�ปูริะธ�นกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 

วาระการด้ำารงตำาแหน่ง

คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ ริวมทั�งปูริะธ�นมีว�ริะในกั�ริดำ�ริง 
ต์ำ�แหน�ง 3 (ส่�ม) ปูี และไม�เกัินว�ริะกั�ริเปู็นกัริริมกั�ริบริิษััท

บทบาทหน้าท่�ขั้องคณะกรรมการตรวจัสี่อบ

1)  ส่อบท�นกัริะบวนกั�ริของกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของทั�ง 
บริิษััท และกัล่�มบริิษััท เพิ่ื�อให�แน�ใจำว��ริ�ยง�นเหล��นั�นมี 
คว�มถืูกัต์�องและเพิ่ียงพิ่อ และทำ�หน��ที�ปูริะส่�นง�นกัับ 
ผูู้ �ส่อบบัญชีภั�ยนอกั และคณะผูู้�บริิห�ริกัล่�ม (Group          
Executive Committee) ผูู้�รัิบผิู้ดชอบในกั�ริจัำดทำ�ริ�ยง�น 
ท�งกั�ริเงินริ�ยไต์ริม�ส่และปูริะจำำ�ปีู คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ
อ�จำแนะนำ�ให�มีกั�ริส่อบท�นหริือต์ริวจำส่อบในเริื�องที�เกัิด 
เปู็นปูริะเด็นหริือเปู็นปูัญห�โดยผูู้�ส่อบบัญชีเพิ่ิ�มเต์ิมใน         
ริะหว��งที �ผูู้ �ส่อบบัญชีปูฏิิบัต์ิง�นต์ริวจำส่อบบริิษััทและ  
กัล่�มบริิษััท
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2)  ส่อบท�นริะบบควบค่มภั�ยในและริะบบต์ริวจำส่อบภั�ยใน 
ริวมถึืงกัริะบวนกั�ริท�งธ่ริกิัจำ และโคริงส่ริ��งของเทคโนโลยี
ส่�ริส่นเทศ เพืิ่�อให�แน�ใจำว��สิ่�งที�กัล��วม�นั�นมีคว�มเหม�ะส่ม
และปูริะส่ิทธิภั�พิ่

3)  ให�คว�มเห็นชอบในเรืิ�ององค์กัริและค่ณส่มบัติ์ของบ่คคล�กัริ
ในสั่งกััดฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยในของบริิษััท และกัำ�หนดริะดับ 
ของคว�มเป็ูนอิส่ริะของฝ่�ยต์ริวจำส่อบภั�ยในจำ�กัฝ่�ยบริิห�ริ
ต์ลอดจำนอน่มัต์ิกั�ริแต์�งต์ั�ง โยกัย��ย และกั�ริเลิกัจำ��ง              
บ่คคล�กัริในส่ังกััดหริือที�ส่ังกััดหน�วยง�นอื�นที�มีหน��ที� 
ริับผู้ิดชอบในง�นต์ริวจำส่อบภั�ยใน

4)  ส่อบท�นกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มพิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิหลักัทริัพิ่ย์และ 
ต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ ริวมถืึงกัฎเกัณฑ์์ ปูริะกั�ศและข�อบังคับ 
ของ ต์ลท. และ กั.ล.ต์. และกัฎหม�ยอื�นๆ ที�เกีั�ยวข�องอันว��ด�วย 
เรืิ�องของกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มกัฎริะเบียบที�เกีั�ยวข�องกัับกัล่�มบริิษััท

5)  พิ่ิจำ�ริณ� คัดเลือกัและเส่นอชื�อบ่คคลผูู้�ที�มีคว�มเหม�ะส่ม
ที�จำะได�รัิบแต์�งตั์�งเป็ูนผูู้�ส่อบบัญชีของบริิษััท ริวมทั�งเส่นอให�
เปูลี�ยนแปูลงผูู้�ส่อบบัญชีของบริิษััท และให�คำ�แนะนำ� 
ค��ต์อบแทนแกั�ผูู้�ส่อบบัญชีนั�น เพืิ่�อเป็ูนหลักัปูริะกัันคว�มเป็ูน
อิส่ริะของผูู้�ส่อบบัญชี คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบพึิ่งคำ�นึงถึืง 
ปัูจำจัำยต์��งๆ ดังต์�อไปูนี�ด�วย คือกั�ริให�บริิกั�ริอื�นของผูู้�ส่อบ 
บัญชีที�นอกัเหนือไปูจำ�กัต์ริวจำส่อบ ซีึ�งมีลักัษัณะที�อ�จำ            
กั�อให�เกัิดกั�ริขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์อันกัริะทบต์�อคว�ม
เป็ูนอิส่ริะ ปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ และกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นเยี�ยงผูู้�ปูริะกัอบ 
วิช�ชีพิ่ของผูู้�ส่อบบัญชี เพิ่ื�อคว�มเปู็นอิส่ริะในกั�ริปูรึิกัษั�
ห�ริือในเริื�องที�ส่ำ�คัญให�คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบปูริะช่ม 
เปู็นกั�ริส่�วนต์ัวที�มีแต์�ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบกัับ
ผูู้�ส่อบบัญชีโดยไม�มีผูู้�แทนของฝ่�ยบริิห�ริอยู�ในที�ปูริะช่ม 
ด�วยอย��งน�อยปูีละ 1 (หนึ�ง) คริั�ง

6)  พิ่ิจำ�ริณ�ริ�ยกั�ริริะหว��งกัันอันอ�จำนำ�ไปูสู่�คว�มขัดแย�ง 
ท�งผู้ลปูริะโยชน์ ซึี�งกั�รินี�ให�ริวมถึืงคว�มถูืกัต์�องและคว�ม 
คริบถื�วนของกั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลเกัี�ยวกัับริ�ยกั�ริเกัี�ยวโยง
นั�นๆ ของบริิษััท ด�วย ทั�งนี� เพืิ่�อให�แน�ใจำว�� ริ�ยกั�ริเกีั�ยวโยง
กัันเหล��นั�นเป็ูนไปูต์�มกัฎหม�ยและริะเบียบข�อบังคบัของ 
ต์ลท. และมีคว�มเหม�ะส่มและเปู็นปูริะโยชน์สู่งส่่ดต์�อ 
บริิษััท

7)  จำัดทำ�ริ�ยง�นกัิจำกัริริมของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ เพิ่ื�อ 
เผู้ยแพิ่ริ�ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีูของบริิษััท ริ�ยง�นนี�ให�ปูริะธ�น 
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเปู็นผูู้�ลงชื�อและริ�ยง�นดังกัล��ว
นี�อย��งน�อยต์�องมีข�อมูลดังต์�อไปูนี�

  - คว�มเห็นในด��นคว�มถืูกัต์�อง คริบถื�วน และคว�มเชื�อ
ถืือได�ของข�อมูลในริ�ยง�นและในกั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูล 
ท�งกั�ริเงินของบริิษััท

  - คว�มเห็นในด��นคว�มเพีิ่ยงพิ่อของริะบบควบค่มภั�ยใน 
ของบริิษััท

  - คว�มเห็นในด��นคว�มเหม�ะส่มของกั�ริแต์�งต์ั�งผูู้�ส่อบ
บัญชีของบริิษััท

  - คว�มเห็นในด��นกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มต์�มพิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิ 
หลักัทริัพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ และกัฎ ปูริะกั�ศ และ
ข�อบังคับที�ออกัต์�มพิ่ริะริ�ชบัญญัติ์ดังกัล��ว ริวมทั�งกัฎ 
และข�อบังคับของ ต์ลท. และกัฎหม�ยอื�นๆ ที�เกัี�ยวข�อง 
กัับธ่ริกัิจำของกัล่�มบริิษััท

  - คว�มเห็นในด��นกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�อ�จำมีคว�มขัดแย�ง 
ท�งผู้ลปูริะโยชน์

  - จำำ�นวนครัิ�งของกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ และ 
จำำ�นวนครัิ�งของกั�ริเข��ปูริะช่มของส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริ
ต์ริวจำส่อบแต์�ละคน

  - คว�มเห็นหรืิอข�อสั่งเกัต์โดยริวมที�คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ
ได�ริับจำ�กักั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�ต์�มกัฎบัต์ริคณะกัริริมกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบนี�

  - ริ�ยกั�ริอื�นที�เห็นว��ผูู้�ถืือห่�นและผูู้�ลงท่นทั�วไปูควริทริ�บ 
ภั�ยใต์�ขอบเขต์หน��ที� และคว�มริับผู้ิดชอบที�ได�ริับ          
มอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

8)  ดำ�เนินกั�ริให�มีกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของคณะกัริริมกั�ริ
ต์ริวจำส่อบ โดยริวมและกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของ
ต์นเองเปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี

9)    ส่อบท�นคว�มถูืกัต์�องของเอกัส่�ริอ��งอิงและแบบปูริะเมิน
ต์นเองเกัี�ยวกัับม�ต์ริฐ�นกั�ริต์�อต์��นกั�ริคอริ์ริัปูชันของ         
กัิจำกั�ริต์�มโคริงกั�ริแนวริ�วมปูฏิิบัต์ิของภั�คเอกัชนไทย 
ในกั�ริต์�อต์��นท่จำริิต์

10)  ปูฏิิบัต์ิหน��ที �อื �นต์�มที �ได�ริับมอบหม�ยจำ�กัที �ปูริะช่ม             
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทด�วยเห็นชอบจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ       
ต์ริวจำส่อบ

การประชีุมคณะกรรมการตรวจัสี่อบ

1)  คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบต์�องปูริะช่มอย��งน�อยหนึ�งครัิ�งใน
ท่กัริอบริะยะเวล� 3 (ส่�ม) เดือน นอกัจำ�กักั�ริปูริะช่มต์�ม
ปูริกัต์ิที�กัล��วม�นี�แล�ว ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
คนหนึ�งคนใดจำะเรีิยกัปูริะช่ม คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเป็ูน 
กั�ริปูริะช่มครัิ�งพิิ่เศษัก็ัได�ต์�มคว�มจำำ�เป็ูนแห�งส่ถื�นกั�ริณ์ 
ส่�วนวิธีกั�ริเรีิยกัปูริะช่มและริะเบียบวิธีในกั�ริปูริะช่มให�เป็ูน 
ไปูต์�มที�ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบต์กัลงกััน 
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

2)  องค์ปูริะช่มต์�องปูริะกัอบด�วยส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
จำำ�นวนเกิันกึั�งหนึ�งของจำำ�นวนส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ 
ทั�งหมด

3)  ให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มของบริิษััท เป็ูนผูู้�ได�รัิบเชิญ 
เข��ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเปู็นกั�ริถื�วริ แต์�            
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มต์�องออกัจำ�กัที�ปูริะช่มใน          
ริะหว��งที�มีกั�ริพิู่ดในเริื�องที�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม
มีส่�วนได�เส่ียอยู�ด�วย หริือเมื�อคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ        
ปูริะส่งค์จำะปูริะช่มโดยไม�มีบ่คคลอื �นนอกัจำ�กัส่ม�ชิกั           
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบเท��นั�นที�ริ�วมอยู�ในที�ปูริะช่ม

4)  ให�เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบมีหน��ที�จำดบันทึกั       
ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบภั�ยใต์�กั�ริกัำ�กัับ
ของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ

2.	 คณะกรรมการธีรรมาภัิบาลัแลัะความเสี่่�ยง

โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง ปูริะกัอบด�วย 
กัริริมกั�ริบริิษััท อย��งน�อยส่�ม (3) คน ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
แต์�งต์ั�ง 

ส่ำ�หรัิบริ�ยน�มคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง และ
เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง แส่ดงอยู� 
ภั�ยใต์�หัวข�อ “โคริงส่ริ��งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ” 

คุณสี่มบัติกรรมการธีรรมาภัิบาลัแลัะความเสี่่�ยง	

ส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง ต์�องมี 
คว�มริู�คว�มเข��ใจำในธ่ริกัิจำและกั�ริดำ�เนินง�นของกัล่�มบริิษััท 
ริวมถืึงเข��ใจำหลักักั�ริและกั�ริดำ�เนินง�นต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับ 
ดูแลกัิจำกั�ริที�ดี ต์ลอดจำนกั�ริบริิห�ริและจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยง

ปูัจำจำ่บันส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยงของ 
บริิษััท ท่กัคนเป็ูนผูู้�ที�มีคว�มรูิ�และปูริะส่บกั�ริณ์และมีคว�มเข��ใจำ
ในธ่ริกัิจำของบริิษััท อีกัทั�งมีปูริะส่บกั�ริณ์ในกั�ริเปู็นกัริริมกั�ริ 
ในบริิษััทชั�นนำ�ที�มีกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี

วาระการด้ำารงตำาแหน่ง

คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง มีว�ริะในกั�ริดำ�ริง 
ต์ำ�แหน�งเท��กัับว�ริะกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งในคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

บทบาทหน้าท่�ขั้องคณะกรรมการธีรรมาภัิบาลัแลัะความเสี่่�ยง	

บทบ�ทหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง  
ได�กัำ�หนดไว� ในกัฎบัต์ริคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�ม 
เส่ี�ยง ดังนี�

1)  กัำ�หนดและเส่นอขอบเขต์กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริของ 
กัล่�มบริิษััท ให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอน่มัต์ิ และมอบหม�ย
ให�คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มดำ�เนินง�นและต์ิดต์�มกั�ริ 
ปูฏิิบัต์ิง�น

2)  ส่อบท�นกั�ริบริิห�ริและกั�ริจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยงที�ส่ำ�คัญ 
ของกัล่�มบริิษััท ที�ดำ�เนินกั�ริโดยคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม

3)  ปูฏิิบัต์ิหน��ที�อื�นต์�มที�ได�ริับมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
ของบริิษััท 

การประชีุมคณะกรรมการธีรรมาภัิบาลัแลัะความเสี่่�ยง

1)  คณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง จำะจำัดให�มีกั�ริ 
ปูริะช่มอย��งน�อย 4 (สี่�) ครัิ�งต์�อปีู ส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริ 
ธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง อ�จำเริียกัปูริะช่มพิ่ิเศษัต์�มที�
ต์�องกั�ริ วิธีกั�ริเริียกัปูริะช่มและขั�นต์อนกั�ริดำ�เนินกั�ริ 
ปูริะช่ม ต์�องได�รัิบกั�ริยอมรัิบจำ�กัส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริธ
ริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง

2)  องค์ปูริะช่มต์�องปูริะกัอบด�วยส่ม�ชิกัจำำ�นวนเกัินกัึ�งหนึ�ง 
ของจำำ�นวนส่ม�ชิกัทั�งหมด

3)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม หรืิอตั์วแทนที�ได�รัิบมอบหม�ย 
และหัวหน��หน�วยง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในและควบค่ม กัำ�กัับ 
ดูแลของกัล่�ม อ�จำได�ริับเชิญเข��ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ  
ธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง เพืิ่�อริ�ยง�นกั�ริติ์ดต์�มในเรืิ�อง 
ของคว�มเสี่�ยงหลักั ๆ และแผู้นบริิห�ริและจัำดกั�ริคว�มเสี่�ยง
ของกัล่�มบริิษััท ต์�มกัำ�หนดกั�ริที�กัำ�หนดไว� ในนโยบ�ย 
กั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยง ทั�งนี� ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
และหัวหน��หน�วยง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในและควบค่ม กัำ�กัับ 
ดูแลของกัล่�ม ต์�องออกัจำ�กัที�ปูริะช่มในริะหว��งที�มีกั�ริห�รืิอ
ในเริื�องที�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม และหัวหน��หน�วย 
ง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในและควบค่ม กัำ�กัับดูแลของกัล่�ม 
มีส่�วนได�เส่ียอยู�ด�วย หริือเมื�อคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ล 
และคว�มเส่ี �ยง ปูริะส่งค์จำะปูริะช่มโดยไม�มีบ่คคลอื �น 
นอกัจำ�กัส่ม�ชิกัเท��นั�น

4)  ให�เลข�น่กั�ริของคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�ม 
เส่ี�ยง เกั็บริักัษั�ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่ม ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริ 
ธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยงกัำ�หนด
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3.	 คณะกรรมการสี่รรหาแลัะพิจัารณาค่าตอบแทน	

โคริงส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนปูริะกัอบ
ด�วยกัริริมกั�ริบริิษััท จำำ�นวนไม�น�อยกัว��ส่�มคน โดยอย��งน�อย
หนึ�งในนั�นต์�องเปู็นกัริริมกั�ริอิส่ริะ 

ส่ำ�หรัิบริ�ยน�มคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่จิำ�ริณ�ค��ต์อบแทน
และเลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
แส่ดงอยู�ภั�ยใต์�หัวข�อ “โคริงส่ริ��งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ” 

คุณสี่มบัติกรรมการสี่รรหาแลัะพิจัารณาค่าตอบแทน

ส่ม�ชิกัของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน            
ต์�องเปู็นผูู้�ซีึ�งมีคว�มริู�และปูริะส่บกั�ริณ์กั�ริทำ�ง�นที�เกัี�ยวข�อง 
และมีคว�มเข��ใจำในธ่ริกัิจำ และกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของกัล่�มบริิษััท 
อย��งถืี�ถื�วน

วาระการด้ำารงตำาแหน่ง

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน มีว�ริะในกั�ริ 
ดำ�ริงต์ำ�แหน�งเท��กัับว�ริะกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งในคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััท

บทบาทหน้าท่�ขั้องคณะกรรมการสี่รรหาแลัะพจิัารณาค่าตอบแทน

บทบ�ทหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน
ต์�มที�กัำ�หนดไว� ในกัฎบัต์ริคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ� 
ค��ต์อบแทน มีดังต์�อไปูนี�

1)	 	ด้้านการสี่รรหา	องค์ประกอบแลัะโครงสี่ร้าง	

  (1) ทบทวนองค์ปูริะกัอบของคณะกัริริมกั�ริของบริิษััท         
ริวมทั�งโคริงส่ริ��งของคณะกัริริมกั�ริของบริิษััทย�อย 
และบริิษััทริ�วม ทั�งหมดภั�ยในกัล่�มบริิษััท และโคริงส่ริ��ง
ของคณะอน่กัริริมกั�ริของบริิษััท กั�ริทบทวนดังกัล��ว 
ให�กัริะทำ�ท่กัปูี และเส่นอผู้ลกั�ริทบทวนดังกัล��วต์�อ 
คณะกัริริมกั�ริของบริิษััทเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�

  (2) พิ่ิจำ�ริณ� ปูริะเมิน และเส่นอแนะบ่คคลซีึ�งมีค่ณส่มบัต์ิ
เหม�ะส่มแกั�กั�ริได�ริับกั�ริเส่นอเข��ริับเลือกัต์ั�ง และ/
หริือ เข��ริับกั�ริแต์�งต์ั�งให�กัลับเข��ดำ�ริงต์ำ�แหน�งต์�อไปู 
เพิ่ื�อให�คณะกัริริมกั�ริของบริิษััทพิ่ิจำ�ริณ�อน่มัต์ิ หริือ
พิิ่จำ�ริณ�และนำ�เส่นอให�ที�ปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปีูผูู้�ถืือห่�น 
เป็ูนผูู้�พิ่จิำ�ริณ�อน่มัติ์ (แล�วแต์�กัริณี) ในกัริณีที�เป็ูนกั�ริ
แต์�งต์ั�งบ่คคลเข��ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริที�ว��งลงโดย
คณะกัริริมกั�ริของบริิษััทเนื�องจำ�กัมีกัริริมกั�ริพิ่�นจำ�กั
ต์ำ�แหน�งกั�อนคริบว�ริะให�เส่นอชื�อดังกัล��วล�วงหน�� 
ไม�น�อยกัว�� 30 วันกั�อนกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ 
คริั�งถืัดไปู

  (3) กัำ�หนด ปูริะเมิน และเส่นอแนะบ่คคล ผูู้�ที�มีศักัยภั�พิ่ 
อันเหม�ะส่มแกั�ต์ำ�แหน�งที�ส่ำ�คัญๆ ภั�ยในกัล่�มบริิษััท 
เช�น

    • ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม

    • ส่ม�ชิกัของคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม

    • ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม

    • กัริริมกั�ริของบริิษััทย�อย

    • ผูู้�แทนของบริิษััทในกั�ริเป็ูนกัริริมกั�ริของบริิษััทริ�วม

  (4) พิ่ิจำ�ริณ�ทบทวนข�อเส่นอของปูริะธ�นเจำ��หน��ที �  
บริิห�ริกัล่�ม ในเรืิ�องบ่คคลที�มีศักัยภั�พิ่เหม�ะส่มที�จำะได� 
รัิบกั�ริแต์�งตั์�งเป็ูนส่ม�ชิกัในคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
หริือเปู็นปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริของบริิษััทย�อย และ
ทำ�กั�ริปูริะเมินอย��งเปู็นอิส่ริะในต์ัวบ่คคลผูู้�ได�ริับกั�ริ
เส่นอชื�อดังกัล��วม�นี� ในด��นคว�มเชี�ยวช�ญ (expertise), 
ทักัษัะ(skill), ปูริะส่บกั�ริณ์ (experience), ผู้ลกั�ริ 
ปูฏิิบัต์ิง�น (performance) ริวมทั�งค่ณส่มบัต์ิส่�วนต์ัว
และค่ณส่มบัติ์ด��นวิช�ชีพิ่ ให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ 
พิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ทำ�กั�ริเส่นอแนะผูู้� ได�ริับกั�ริ          
เส่นอชื�อที�เห็นว��มีคว�มเหม�ะส่มต์�อคณะกัริริมกั�ริ 
ของบริิษััทเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�อน่มัต์ิ

  (5) ปูฏิิบัต์ิหน��ที�อื�นต์�มที�ได�ริับมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริม
กั�ริบริิษััท

2)	 	ด้้านการพัฒินาผู้้้บริหารแลัะการวางแผู้นสี่่บทอด้ตำาแหน่ง	

  (1) ส่อดส่�องดูแลบ่คคลต์��ง ๆ  ที�มีศักัยภั�พิ่ และกัริะบวนกั�ริ 
ของกั�ริพิ่ัฒน� และแผู้นกั�ริพิ่ัฒน�บ่คล�กัริส่ำ�หริับ        
ผูู้�ที�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และส่ำ�หริับเต์ริียม
คว�มพิ่ริ�อมให�แกั�ผูู้�ที�มีโอกั�ส่ที�จำะได�รัิบกั�ริเลื�อนขั�นเลื�อน
ต์ำ�แหน�งไปูเปู็นผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งภั�ยในกัล่�มบริิษััท 

  (2) ทบทวนแผู้นง�นกั�ริส่ริ��งผูู้�ส่ืบทอดกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�ง
ส่ำ�หรัิบส่ม�ชิกัในคณะกัริริมกั�ริบริิษััท และคณะอน่กัริริมกั�ริ  
ซีึ�งกั�ริทบทวนดังกัล��วให�กัริะทำ�เปู็นริ�ยปูี

  (3) ทบทวนแผู้นกั�ริส่ริ��งผูู้�สื่บทอดกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งส่ำ�หรัิบ
ส่ม�ชิกัในคณะกัริริมกั�ริของบริิษััทย�อย และส่ำ�หริับ        
ผูู้ �ที �เปู็นผูู้ �แทนของบริิษััทที�เข��ไปูเปู็นกัริริมกั�ริใน 
บริิษััทริ�วม ซึี�งกั�ริทบทวนดังกัล��วให�กัริะทำ�เป็ูนริ�ยปีู
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  (4) ทบทวนแผู้นกั�ริส่ริ��งผูู้ �ส่ืบทอดกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�ง             
ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งภั�ยในกัล่�มบริิษััท ซีึ�งกั�ริทบทวน 
ดังกัล��วให�กัริะทำ�เปู็นริ�ยคริึ�งปูี และให�กัริะทำ�ริ�วมกัับ
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม

  (5) ปูฏิิบัติ์หน��ที�อื�นต์�มที�ได�รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท

3)	 	ด้้านการกำาหนด้ค่าตอบแทน			

  (1) จำัดให�มีกั�ริทำ�นโยบ�ยและแผู้นเกัี�ยวกัับค��ต์อบแทน 
ของทั�งกัล่�มบริิษััท เพืิ่�อให�กัล่�มบริิษััท และบริิษััทต์��ง ๆ 
ภั�ยในกัล่�มบริิษััท ใช�ในกั�ริรัิบบ่คล�กัริ รัิกัษั�บ่คล�กัริ
ให�ทำ�ง�นอยู�ภั�ยในกัล่�มบริิษััท และส่ริ��งเส่ริิมให�          
พิ่นักัง�นมีคว�มม่�งหวังและค��นิยมหลักัที�เปู็นอย��ง 
เดียวกัันกัับของกัล่�มบริิษััท และในขณะเดียวกัันส่ริ��ง
คว�มเชื�อมโยงเพิ่ื�อให�ค��ต์อบแทนมีคว�มส่ัมพิ่ันธ์กัับ
ผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�น

  (2) พิ่ิจำ�ริณ�กัลั�นกัริองและเส่นอค��ต์อบแทนที�จำ��ยให�แกั� 
กัริริมกั�ริของบริิษััท และส่ม�ชิกัในคณะอน่กัริริมกั�ริ 
แต์�ละคน ริวมทั�งปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริของบริิษััท     
และนำ�เส่นอค��ต์อบแทนดังกัล��วเพิ่ื�อขออน่มัต์ิจำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริของบริิษััท หรืิอที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น แล�วแต์� 
กัริณี

  (3) อน่มัต์ิผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นและค��ต์อบแทนของปูริะธ�น
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม และ
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม ริวมทั�ง
โบนัส่และกั�ริปูรัิบอัต์ริ�เงินเดือนปูริะจำำ�ปีูส่ำ�หรัิบบริิษััท 
และบริิษััทย�อยในปูริะเทศไทย

  (4) ทบทวนงบปูริะม�ณค��ต์อบแทนและกั�ริปูรัิบอัต์ริ�เงิน
เดือนปูริะจำำ�ปูี ริวมถืึงกั�ริจำ��ยโบนัส่ปูริะจำำ�ปูีของ            
บริิษััทย�อยในต์��งปูริะเทศต์�มที�เลข�คณะกัริริมกั�ริ 
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนนำ�เส่นอ

  (5) ปูฏิิบัติ์หน��ที�อื�นต์�มที�ได�รัิบมอบหม�ยจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ
ของบริิษััท 

กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

การประชีุมคณะกรรมการสี่รรหาแลัะพิจัารณาค่าตอบแทน

1)  คณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ต์�องปูริะช่ม 
อย��งน�อยหนึ�งคริั�งในท่กัริอบริะยะเวล� 3 (ส่�ม) เดือน 
ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน         
ท��นใดท��นหนึ�งจำะเริียกัปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และ 
พิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน เปู็นกั�ริปูริะช่มคริั�งพิ่ิเศษักั็ได�ต์�ม 
คว�มจำำ�เปู็นแห�งส่ถื�นกั�ริณ์ ส่�วนวิธีกั�ริเริียกัปูริะช่มและ
ริะเบียบวิธีในกั�ริปูริะช่ม ให�เป็ูนไปูต์�มที�ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห� และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนต์กัลงกััน 

2)  องค์ปูริะช่มต์�องปูริะกัอบด�วยส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� 
และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน จำำ�นวนเกัินกัึ�งหนึ�งของจำำ�นวน 
ส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
ทั�งหมด  

3)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่ �มได�ริ ับเชิญเข��ปูริะช่ม   
คณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเป็ูนปูริะจำำ� 
แต์�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มต์�องออกัจำ�กัที�ปูริะช่มใน
ริะหว��งที�มีกั�ริพิู่ดในเริื�องที�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม
มีส่�วนได�เส่ียอยู�ด�วย หริือเมื�อคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ 
พิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ปูริะส่งค์จำะปูริะช่มโดยไม�มีบ่คคลอื�น
นอกัจำ�กัส่ม�ชิกัคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
เท��นั�นที�ริ�วมอยู�ในที�ปูริะช่ม 

4)  ให�เลข�น่กั�ริคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
มีหน��ที�จำดบันทึกัริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�
และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ภั�ยใต์�กั�ริกัำ�กัับของคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน

คณะเจั้าหน้าท่�บริหารกลัุ่ม

ณ วันที� 31 ธันว�คม 2562 บริิษััทมีคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม  
5 คน ปูริะกัอบด�วยปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม (Group CEO), 
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่�มง�นกั�ริเงิน (Group CFO),  
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด 
(มห�ชน) (CEO SCCCTH), ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ บริิษััท 
ส่ย�ม ซีิต์ี� ซีีเมนต์์ (เวียดน�ม) จำำ�กััด (CEO SCCVN) และ           
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มทรัิพิ่ย�กัริบ่คคล (Group HR and 
Talents) 

ริ�ยน�มคณะผูู้�บริิห�ริ ปูี 2562 แส่ดงอยู�ในหัวข�อ “โคริงส่ริ��ง 
กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ”  
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คุณสี่มบัติ	

เปู็นผูู้�มีคว�มริู�คว�มส่�ม�ริถื มีปูริะส่บกั�ริณ์ ทั�งในด��นธ่ริกัิจำ 
กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ มีคว�มเปู็นผูู้�นำ�ที�ดีมีทักัษัะในกั�ริว�งแผู้น 
กัลย่ทธ์ มีคว�มรัิบผิู้ดชอบสู่ง และมีคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริบริิห�ริ 
จำัดกั�ริให�บริริล่ต์�มเปู้�หม�ย วิส่ัยทัศน์ และพิ่ันธกัิจำของบริิษััท

บทบาทหน้าท่�ประธีานเจั้าหน้าท่�บริหารกลัุ่ม

ปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่ �ม ทำ�หน��ที �เปู็นปูริะธ�นของ 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม โดยได�รัิบกั�ริแต์�งตั์�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััท ผู้��นกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�โดยคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� 
และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน

ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มมีคว�มรัิบผิู้ดชอบโดยริวมต์�อกั�ริ 
บริิห�ริจัำดกั�ริและผู้ลปูริะกัอบกั�ริของกัล่�มบริิษััท ได�รัิบมอบหม�ย 
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทให�ปูฏิิบัต์ิหน��ที�ดังต์�อไปูนี�

1)  ปูริะส่�นง�นและส่อดส่�องดูแลกิัจำกัริริมของคณะเจำ��หน��ที�
บริิห�ริกัล่�ม ในเริื�องที�เกัี�ยวกัับกั�ริจำัดกั�ริ กั�ริบริิห�ริและ
กั�ริส่อดส่�องดูแลกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของกัล่�มบริิษััท และ         
ส่�ม�ริถืดำ�เนินกั�ริต์�มเปู้�หม�ยท�งธ่ริกัิจำและบริริล ่
งบปูริะม�ณปูริะจำำ�ปูีได�

2)  ออกัคำ�ส่ั�งเริื�องส่�ยกั�ริบังคับบัญช�ส่ำ�หริับส่ม�ชิกัของ 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มท่กัคน ริวมถืึงส่ำ�หริับผูู้�บริิห�ริ 
สู่งส่่ดของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม

3)  ริิเริิ�ม พัิ่ฒน�และบริิห�ริจัำดกั�ริขั�นต์อนกั�ริว�งแผู้นกัลย่ทธ์
และแผู้นกั�ริเงินของกัล่�มบริิษััท ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ได�อน่มัต์ิแล�ว

4)  ต์ริวจำส่อบติ์ดต์�มและควบค่มกั�ริดำ�เนินกั�ริต์�มแผู้นท�ง
ธ่ริกัิจำและงบปูริะม�ณของกัล่ �มบริิษััทที �ได�ริ ับอน่มัต์ิ 
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดยกั�ริตั์ดสิ่นใจำท�งธ่ริกิัจำทั�งปูวง 
ต์�องส่อดคล�องกัับต์�ริ�งอำ�น�จำอน่มัต์ิ

5)  จำัดปูริะช่มและเปู็นปูริะธ�นกั�ริปูริะช่มคณะเจำ��หน��ที � 
บริิห�ริกัล่�ม

6)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริ เปู็นต์ัวแทนหลักัของบริิษััท 
ในกั�ริส่ื�อส่�ริกัับส่ื�อส่�ธ�ริณะ

7)  ส่อดส่�องดูแลกั�ริทำ�ง�น และทบทวนผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที� 
ของผูู้�บริิห�ริสู่งส่่ดของแต์�ละบริิษััท เพืิ่�อเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�

8)  เส่นอชื�อบ่คคลเพืิ่�อกั�ริแต์�งตั์�งใหม�หรืิอแต์�งตั์�งแทน ในต์ำ�แหน�ง
ส่ม�ชิกัคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม (ยกัเว�นต์ำ�แหน�งปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม) ต์ำ�แหน�งผูู้�บริิห�ริสู่งส่่ดของแต์�ละ 
บริิษััท หรืิอเจำ��หน��ที�บริิห�ริกั�ริเงินของแต์�ละบริิษััทในกัล่�ม 
เพืิ่�อเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
เปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�

9)  เส่นอชื�อผูู้�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริ ส่ำ�หริับคณะกัริริมกั�ริ 
ของบริิษััทย�อย และบริิษััทริ�วมเพิ่ื�อเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�

10)  นำ�เส่นอแผู้นกั�ริส่ืบทอดต์ำ�แหน�งส่ม�ชิกัเจำ��หน��ที�บริิห�ริ
กัล่�ม (ที�ไม�ใช�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม) และผูู้�บริิห�ริ
สู่งส่่ดของแต์�ละบริิษััท เพิ่ื�อเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห� 
และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเปู็นผูู้�พิ่ิจำ�ริณ�เปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี

11)  อน่มัต์ิกั�ริแต์�งต์ั�งผูู้�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริ 
ของกัล่�มบริิษััท (ยกัเว�นต์ำ�แหน�งเจำ��หน��ที�บริิห�ริกั�ริเงิน 
ของบริิษััทย�อย) ต์�มที�ผูู้�บริิห�ริส่งูส่่ดของแต์�ละบริิษััทเป็ูน
ผูู้�เส่นอชื�อเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�

12)  กั�ริปูฎิบัต์ิต์�มมต์ิของคณะกัริริมกั�ริและของที�ปูริะช่ม 
ผูู้�ถืือห่�น โดยปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มอ�จำมอบหม�ย
ให�ส่ม�ชิกัของคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มเปู็นผูู้�ดำ�เนินกั�ริ 
(ในกัริณีดังกัล��วปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม มีหน��ที�        
ต์ริวจำส่อบดูแลกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มมต์ิดังกัล��ว)

13)  เส่นอเริื�องต์��งๆ ต์�มที�ริะเบียบปูฏิิบัต์ิขององค์กัริ กัำ�หนด
ให�เส่นอต์�อคณะกัริริมกั�ริเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�และอน่มัต์ิ

14)  ดำ�เนินกั�ริให�มีกั�ริส่�งต์�อหริือส่ื�อส่�ริข�อมูลริะหว��งคณะ      
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มและคณะกัริริมกั�ริภั�ยในริะยะเวล�
ที�เหม�ะส่ม 

การประชีุมขั้องคณะเจั้าหน้าท่�บริหารกลัุ่ม

1)  ปูริะธ�นคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ส่�ม�ริถืเริียกัปูริะช่ม 
ได�บ�อยคริั �ง ต์�มที�เหม�ะส่มกัับกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของ 
กัล่�มบริิษััท โดยมีกั�ริปูริะช่มอย��งน�อยเดือนละ 1 คริั�ง

2)  ส่ม�ชิกัคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม อ�จำแจำ�งเป็ูนล�ยลักัษัณ์
อักัษัริและริะบ่เหต์่ผู้ล เพิ่ื�อขอให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ 
กัล่�มเริียกัปูริะช่มเพิ่ิ�มเต์ิมได� 

3)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มจำะต์�องจำัดต์�ริ�งกั�ริปูริะช่ม
คณะเจำ��หน��บริิห�ริกัล่�มล�วงหน��ต์ลอดทั�งปูี โดยส่ม�ชิกั 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มท่กัคนมีหน��ที�เข��ริ�วมปูริะช่ม 
ดังกัล��ว
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

4)  คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มมีหน��ที�เส่นอว�ริะกั�ริปูริะช่ม       
ต์�อปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มล�วงหน�� เพิ่ื�อให�กั�ริเริียกั
ปูริะช่มของปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มส่�ม�ริถืกัำ�หนด 
ว�ริะกั�ริปูริะช่มได�พิ่ริ�อมกััน

5)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มอ�จำต์ัดว�ริะกั�ริปูริะช่มใดๆ 
ออกัไปู ห�กัมีกั�ริเส่นอข�อมูลกั�ริปูริะช่มไม�คริบถื�วนหริือ
ล��ช�� อย��งไริก็ัต์�มปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มอ�จำเลือกั 
เลื�อนกั�ริพิิ่จำ�ริณ�ว�ริะไปูพิิ่จำ�ริณ�ในกั�ริปูริะช่มครัิ�งถัืดไปู

6)  กั�ริปูริะช่มส่�ม�ริถืทำ�โดยผู้��นส่ื�ออิเล็กัทริอนิกัส่์ได�ต์�ม 
คว�มจำำ�เปู็น และห�กัส่ม�ชิกัท่กัคนของคณะเจำ��หน��ที� 
บริิห�ริกัล่�มเห็นชอบเปู็นเอกัฉันท์

7)  ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ทำ�หน��ที�ปูริะธ�นในที�ปูริะช่ม 
และกัริณีไม�ส่�ม�ริถืปูฏิิบัต์ิหน��ที�ได� ให�มอบหม�ยส่ม�ชิกั
ของคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มคนใดคนหนึ�งทำ�หน��ที�เปู็น
ปูริะธ�นที�ปูริะช่ม และส่�ม�ริถืเชิญบ่คคลอื�นที�ไม�ใช�ส่ม�ชิกั 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มให�เข��ริ�วมปูริะช่มในฐ�นะที� 
ปูริึกัษั�ได�

8)  นอกัเหนือจำ�กักั�ริปูริะช่มปูกัติ์แล�ว ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ
กัล่�มอ�จำเริียกัปูริะช่มเพิ่ิ�มเต์ิมเพิ่ื�อกั�ริปูริึกัษั�ห�ริือใน 
เริื�องส่ำ�คัญ

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.3
กิารสรรหากิรรมกิาร	

ในกั�ริส่ริริห�กัริริมกั�ริอิส่ริะ กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�กั�ริส่ริริห�และคัดเลือกัมีกัริะบวนกั�ริ 
ที�โปูริ�งใส่และชัดเจำน จึำงได�แต์�งตั์�งและมอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเป็ูนผูู้�ดำ�เนินกั�ริ ซึี�งคณะกัริริมกั�ริ 
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนจำะพิ่ิจำ�ริณ�หลักัเกัณฑ์์ในกั�ริ
คัดเลือกั กัลั�นกัริอง และคัดส่ริริบ่คคลที�มีค่ณส่มบัต์ิคริบถื�วน 
เหม�ะส่ม มีคว�มริู�คว�มเชี�ยวช�ญและปูริะส่บกั�ริณ์ที�เปู็น           
ปูริะโยชน์ต์�อกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท  มีคว�มเข��ใจำธ่ริกิัจำเป็ูน 
อย��งดี และส่�ม�ริถืบริิห�ริง�นให�บริริล่วัต์ถ่ืปูริะส่งค์ เปู้�หม�ย 
ลักัษัณะกั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำและแผู้นในอน�คต์ที�คณะกัริริมกั�ริ
กัำ�หนดไว�ได� เพิ่ื�อให�ได�กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริอิส่ริะและผูู้�บริิห�ริ 
ริะดับสู่งที�มีค่ณส่มบัต์ิส่อดคล�องกัับองค์ปูริะกัอบที�กัำ�หนดไว� 
และนำ�เส่นอคว�มเห็นต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพิ่ื�อพิ่ิจำ�ริณ�          
กั�อนคณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะนำ�เส่นอที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นส่ำ�หริับ 
กัริณีกั�ริแต์�งต์ั�งกัริริมกั�ริ ซีึ�งผูู้�ถืือห่�นจำะต์�องได�ริับข�อมูลอย��ง 
เพิ่ียงพิ่อเกัี�ยวกัับบ่คคลที�ได�ริับกั�ริเส่นอชื�อเพิ่ื�อปูริะกัอบกั�ริ 
ต์ัดส่ินใจำ ส่ำ�หริับต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริและผูู้ �บริิห�ริริะดับสู่ง              
บริิษััทมีกั�ริส่ริริห�โดยบริิษััทที�ปูริึกัษั�ด��นกั�ริส่ริริห� ซีึ�ง             
พิ่ิจำ�ริณ�ค่ณส่มบัต์ิของบ่คคลทั�งในและต์��งปูริะเทศ โดยผู้��น 

กัริะบวนกั�ริส่ัมภั�ษัณ์และคัดเลือกั ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�      
และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนเป็ูนผูู้�กัลั�นกัริองเพืิ่�อให�เกิัดคว�มมั�นใจำ 
ว��กัริริมกั�ริมีคว�มริู� คว�มเชี�ยวช�ญและปูริะส่บกั�ริณ์ ที�เปู็น        
ปูริะโยชน์ต์�อกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กัริะบวนกั�ริส่ริริห�ผูู้�ดำ�ริงต์ำ�แหน�ง
กัริริมกั�ริบริิษััทเพิ่ื�อให�ที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเปู็นผูู้�แต์�งต์ั�งมีคว�ม 
โปูริ�งใส่และชัดเจำน ปูริ�ศจำ�กัอิทธิพิ่ลของผูู้�ถืือห่�นที�มีอำ�น�จำ 
ควบค่มหรืิอฝ่�ยจัำดกั�ริ และส่ริ��งคว�มมั�นใจำให�กัับบ่คคลภั�ยนอกั 
และให�โอกั�ส่ผูู้�ถืือห่�นในกั�ริเส่นอชื�อกัริริมกั�ริเพืิ่�อกั�ริพิิ่จำ�ริณ� 
เปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี

กัริริมกั�ริแต์�ละริ�ยต์�องได�ริับคว�มเห็นชอบจำ�กัผูู้�ถืือห่�นเกัิน 
กัึ �งหนึ�ง และในท่กัปูีคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�เปูิดโอกั�ส่ให�             
กัริริมกั�ริและผูู้�ถืือห่�นมีส่�วนริ�วมในกั�ริเส่นอชื�อกัริริมกั�ริที�มี        
ค่ณส่มบัต์ิคริบถื�วนเหม�ะส่มให�ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งจำ�กัผูู้�ถืือห่�น

ทั�งนี� กัริริมกั�ริท่กัคนที�ได�ริับกั�ริเส่นอชื�อเพิ่ื�อให�ผูู้�ถืือห่�นลง 
คะแนนเสี่ยงนั�น ต์�องมีค่ณส่มบัติ์ต์�มข�อบังคับบริิษััท ข�อกัำ�หนด 
ของกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�อง กัฎริะเบียบของ ต์ลท. กั.ล.ต์. และ 
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับต์ล�ดท่น

กั�ริแต์�งต์ั�งกัริริมกั�ริทดแทนกัริริมกั�ริที�ออกัจำ�กัต์ำ�แหน�งเมื�อ
คริบว�ริะในกั�ริปูริะช่มส่�มัญปูริะจำำ�ปีู ที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเลือกัตั์�ง 
กัริริมกั�ริต์�มหลักัเกัณฑ์์และวิธีกั�ริดังต์�อไปูนี�

1.  ผูู้�ถืือห่�นคนหนึ�งมีคะแนนเส่ียงเท��กัับหนึ�งห่�นต์�อหนึ�งเส่ียง

2.  ไม�ใช�วิธีกั�ริลงคะแนนเสี่ยงแบบส่ะส่ม ผูู้�ถืือห่�นจำะใช�คะแนน 
เส่ียงที�ต์นมีอยู�เลือกัต์ั�งบ่คคลคนเดียวเปู็นกัริริมกั�ริใน       
แต์�ละคริั�งที�ใช�คะแนนเส่ียงเท��นั�น

3.  ห�กัมีกั�ริเส่นอชื�อเพืิ่�อรัิบเลือกัตั์�งม�กักัว��จำำ�นวนกัริริมกั�ริ 
ที�ว��งลง บ่คคลซึี�งได�รัิบคะแนนเสี่ยงสู่งส่่ดต์�มลำ�ดับลงม� 
เปู็นผูู้�ได�ริับเลือกัต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริเท��จำำ�นวนกัริริมกั�ริที� 
จำะพิ่ึงมี หริือจำะพิ่ึงเลือกัต์ั�งในคริั�งนั�น ในกัริณีที�บ่คคลซีึ�ง       
ได�ริับเลือกัต์ั�งในลำ�ดับถืัดลงม�มีคะแนนเส่ียงเท��กัันเกัิน 
จำำ�นวนกัริริมกั�ริที�จำะพิ่ึงมีหริือจำะพิ่ึงเลือกัต์ั�งในคริั�งนั�นให�
ผูู้�เปู็นปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริเปู็นผูู้�ออกัเส่ียงชี�ข�ด

ถื��ต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริว��งลง เพิ่ริ�ะเหต่์อื�นนอกัจำ�กัถึืงคริ�วออกั 
ต์�มว�ริะ ให�คณะกัริริมกั�ริเลือกัผูู้�ซีึ�งมีค่ณส่มบัต์ิ และไม�มี            
ลักัษัณะต์�องห��มต์�มกัฎหม�ยเข��เปู็นกัริริมกั�ริแทนในกั�ริ 
ปูริะช่มกัริริมกั�ริคริ�วถืัดไปู ด�วยคะแนนเส่ียงไม�น�อยกัว�� 3 ใน 
4 ของจำำ�นวนกัริริมกั�ริที�ยังเหลืออยู� เว�นแต์�ว�ริะของกัริริมกั�ริ
ที�ว��งลงจำะเหลือน�อยกัว�� 2 เดือน
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ในกัริณีที�ต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริว��งลงจำนเหลือน�อยกัว��จำำ�นวนที� 
จำะเปู็นองค์ปูริะช่มได� กัริริมกั�ริที�เหลืออยู�จำะทำ�กั�ริในน�มของ
คณะกัริริมกั�ริได�เฉพิ่�ะกั�ริจำัดให�มีกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเพิ่ื�อ           
เลือกัต์ั�งกัริริมกั�ริแทนต์ำ�แหน�งที�ว��งทั�งหมดเท��นั�น

กัริริมกั�ริซีึ�งได�ริับเลือกัต์ั�งให�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งแทนต์�มที�กัล��ว          
ข��งต์�นให�อยู�ในต์ำ�แหน�งได�เพิ่ียงเท��ว�ริะที�ยังเหลืออยู�ของ 
กัริริมกั�ริที�ต์นแทนเท��นั�น

การสี่รรหากรรมการอิสี่ระ

กัริะบวนกั�ริส่ริริห�กัริริมกั�ริอิส่ริะดำ�เนินกั�ริโดยคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ซีึ�งได�คัดส่ริริบ่คคลที�มีคว�มริู� 
คว�มเชี�ยวช�ญและปูริะส่บกั�ริณ์ที�เกีั�ยวข�องทั�งในและต์��งปูริะเทศ 
โดยพิิ่จำ�ริณ�ริ�ยชื�อจำ�กับริิษััทที�ปูรึิกัษั�ด��นกั�ริส่ริริห�บ่คคล�กัริ 
และจำ�กัผูู้�ที�ถืูกัเส่นอชื�อโดยผูู้�ถืือห่�น (ถื��มี) 

นิยามกรรมการอิสี่ระ	

กัริริมกั�ริอิส่ริะมีคว�มเปู็นอิส่ริะจำ�กัฝ่�ยบริิห�ริและผูู้�ถืือห่�น        
ริ�ยใหญ�ของบริิษััท คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�มคำ�แนะนำ�ของ       
คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�พิ่ิจำ�ริณ�         
ทบทวนปูริับนิย�มกัริริมกั�ริอิส่ริะให�มีค่ณส่มบัต์ิที�เข�มกัว��ที� 
กัฎหม�ยกัำ�หนด ซีึ�งข�อกัำ�หนดของส่ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริ        
กัำ�กัับหลักัทริัพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ (กั.ล.ต์.) คณะกัริริมกั�ริ 
กัำ�กัับต์ล�ดท่น และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทย (ต์ลท.) 
ได�กัำ�หนดไว�ว��กัริริมกั�ริอิส่ริะต์�องถืือห่�นไม�เกัินริ�อยละหนึ�ง 
(ริ�อยละ 1) ของจำำ�นวนห่�นที�มีออกัเส่ียงทั�งหมดของบริิษััท 
หริือบริิษััทใหญ� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� 
หรืิอผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของบริิษััท ทั�งนี� ให�นับริวมกั�ริถืือห่�นของ 
ผูู้�ที�เกีั�ยวข�อง ของกัริริมกั�ริอสิ่ริะริ�ยนั�น ๆ  ด�วย คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทเห็นส่มควริเปูลี�ยนส่ัดส่�วนกั�ริถืือห่�นจำ�กัริ�อยละหนึ�ง 
(ริ�อยละ 1) เปู็นริ�อยละศูนย์จำ่ดห�� (ริ�อยละ 0.5)

“กรรมการอิสี่ระ” ของบริิษััทต์�องค่ณส่มบัต์ิ ดังนี� 

1.  ถืือห่�นไม�เกิันริ�อยละศนูย์จ่ำดห��ของจำำ�นวนห่�นที�มีส่ทิธิออกั
เส่ียงทั �งหมดของบริิษััท หริือบริิษััทใหญ� บริิษััทย�อย      
บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของ 
บริิษััท ทั�งนี� ให�นับริวมกั�ริถืือห่�นของผูู้�ที�เกัี�ยวข�องของ 
กัริริมกั�ริอิส่ริะริ�ยนั�น ๆ ด�วย

2.  ไม�เป็ูนหรืิอเคยเป็ูนฝ่�ยบริิห�ริ ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� กัริริมกั�ริ 
ที�มีส่�วนริ�วมในกั�ริบริิห�ริง�น ลูกัจำ��ง พิ่นักัง�น ที�ปูริึกัษั� 
ที�ได�เงินเดือนปูริะจำำ� หรืิอผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของบริิษััท หรืิอ 
บริิษััทใหญ� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม บริิษััทย�อยลำ�ดับเดียวกััน 
โดยมีบริิษััทใหญ�ริ�วมกััน  ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำ 
ควบค่ม เว�นแต์�จำะได�พิ่�นจำ�กักั�ริมีลักัษัณะดังกัล��วม�แล�ว
ไม�น�อยกัว��ส่องปูีกั�อนวันที�ยื�นคำ�ขออน่ญ�ต์ต์�อส่ำ�นักัง�น 
ทั�งนี�ลักัษัณะต์�องห��มดังกัล��วไม�ริวมถืึง กัริณีที�กัริริมกั�ริ
อิส่ริะเคยเปู็นข��ริ�ชกั�ริ หริือที�ปูริึกัษั�ของส่�วนริ�ชกั�ริ 
ซีึ�งเปู็นผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของบริิษััท

3.  ไม�เปู็นบ่คคลที�มีคว�มส่ัมพิ่ันธ์ท�งส่�ยโลหิต์ หริือโดยกั�ริ 
จำดทะเบียนต์�มกัฎหม�ย ในลักัษัณะที�เปู็นบิด� ม�ริด�        
คู�ส่มริส่ พิ่ี�น�อง และบ่ต์ริ ริวมทั�งคู�ส่มริส่ของบ่ต์ริของ 
ผูู้�บริิห�ริ ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� ผูู้�มีอำ�น�จำควบค่ม หริือบ่คคล 
ที�จำะได�ริับกั�ริเส่นอให�เปู็นผูู้�บริิห�ริหริือผูู้�มีอำ�น�จำควบค่ม
ของบริิษััท หริือบริิษััทย�อย 

4.  ไม�มีหรืิอเคยมีคว�มสั่มพัิ่นธ์ท�งธ่ริกิัจำกัับบริิษััท บริิษััทใหญ� 
บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำ 
ควบค่มของบริิษััท ในลักัษัณะที�อ�จำเป็ูนกั�ริขัดขว�งกั�ริใช�
วิจำ�ริณญ�ณอย��งอิส่ริะของต์น ริวมทั�งไม�เป็ูนหรืิอเคยเป็ูน 
ฝ่�ยบริิห�ริ ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� ผูู้�ถืือห่�นที�มีนัย หรืิอผูู้�มีอำ�น�จำ 
ควบค่มของผูู้�ที�มีคว�มสั่มพัิ่นธ์ท�งธ่ริกิัจำกัับบริิษััท บริิษััทใหญ� 
บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำ 
ควบค่มของบริิษััท เว�นแต์�จำะได�พิ่�นจำ�กักั�ริมีลักัษัณะดังกัล��ว
ม�แล�วไม�น�อยกัว��ส่องปูีกั�อนวันที�ยื �นคำ�ขออน่ญ�ต์ต์�อ 
กั.ล.ต์. คว�มสั่มพัิ่นธ์ท�งธ่ริกิัจำต์�มวริริคหนึ�ง ริวมถึืงกั�ริทำ�
ริ�ยกั�ริท�งกั�ริค��ที�กัริะทำ�เปู็นปูกัต์ิเพิ่ื�อปูริะกัอบกัิจำกั�ริ 
กั�ริเช��หรืิอให�เช��อสั่งห�ริิมทรัิพิ่ย์ ริ�ยกั�ริเกีั�ยวกัับสิ่นทรัิพิ่ย์ 
หริือบริิกั�ริหริือกั�ริให�หริือริับคว�มช�วยเหลือท�งกั�ริเงิน 
ด�วยกั�ริริับหริือให�กัู�ยืม คำ��ปูริะกััน กั�ริให�ส่ินทริัพิ่ย์เปู็น 
หลักัปูริะกัันหนี�ส่ิน ริวมถืึงพิ่ฤต์ิกั�ริณ์อื�นทำ�นองเดียวกััน 
ซีึ�งเปู็นผู้ลให�บริิษััท หริือคู�ส่ัญญ�มีภั�ริะหนี�ที�ต์�องชำ�ริะต์�อ
อีกัฝ่�ยหนึ�ง ต์ั�งแต์�ริ�อยละส่�มของส่ินทริัพิ่ย์ที�มีต์ัวต์นส่่ทธิ 
ของบริิษััท หรืิอตั์�งแต์�ยี�สิ่บล��นบ�ทขึ�นไปู แล�วแต์�จำำ�นวนใด 
จำะต์ำ��กัว�� ทั�งนี�กั�ริคำ�นวณภั�ริะหนี�ดังกัล��วให�เปู็นไปูต์�ม 
วิธีกั�ริคำ�นวณมูลค��ของริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวโยงกัันต์�มปูริะกั�ศ
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับต์ล�ดท่น และหลักัเกัณฑ์์ในกั�ริทำ� 
ริ�ยกั�ริเกีั�ยวโยงกัันโดยอน่โลม แต์�ในกั�ริพิิ่จำ�ริณ�ภั�ริะหนี�
ดังกัล��วให�นับริวมภั�ริะหนี�ที�เกัิดขึ�นในริะหว��งหนึ�งปูีกั�อน
วันที�มีคว�มส่ัมพิ่ันธ์ท�งธ่ริกัิจำกัับบ่คคลเดียวกััน
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5.  ไม�เปู็นหริือเคยเปู็นผูู้�ส่อบบัญชีของบริิษััท บริิษััทใหญ� 
บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�มีอำ�น�จำ 
ควบค่ม และไม�เปู็นผูู้�ถืือห่�นที�มีนัย ผูู้�มีอำ�น�จำควบค่ม 
หริือห่�นส่�วนของส่ำ�นักัง�นส่อบบัญชี ซีึ�งมีผูู้�ส่อบบัญชีของ 
บริิษััท บริิษััทใหญ� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� 
หรืิอผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของบริิษััทสั่งกััดอยู� เว�นแต์�จำะได�พิ่�น 
จำ�กักั�ริมีลักัษัณะดังกัล��วม�แล�วไม�น�อยกัว��ส่องปูีกั�อน 
วันที�ยื�นคำ�ขออน่ญ�ต์ต์�อส่ำ�นักัง�น

6.  ไม�เปู็นหริือเคยเปู็นผูู้� ให�บริิกั�ริท�งวิช�ชีพิ่ใด ๆ ซีึ�งริวมถืึง
กั�ริให�บริิกั�ริเปู็นที�ปูริึกัษั�กัฎหม�ยหริือที�ปูริึกัษั�ท�ง   
กั�ริเงิน  ซีึ�งได�ริับค��บริิกั�ริเกัินกัว��ส่องล��นบ�ทต์�อปูีจำ�กั 
บริิษััท  บริิษััทใหญ� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� 
หรืิอผูู้�มีอำ�น�จำควบค่มของบริิษััท และไม�เป็ูนผูู้�ถืือห่�นที�มีนัย 
ผูู้�มีอำ�น�จำควบค่ม หริือห่�นส่�วนของผูู้� ให�บริิกั�ริท�งวิช�ชีพิ่
นั�นด�วย เว�นแต์�จำะได�พิ่�นจำ�กักั�ริมีลักัษัณะดังกัล��วม�แล�ว
ไม�น�อยกัว��ส่องปูีกั�อนวันที�ยื�นคำ�ขออน่ญ�ต์ต์�อ กั.ล.ต์.

7.  ไม�เป็ูนกัริริมกั�ริที�ได�รัิบกั�ริแต์�งตั์�งขึ�นเพืิ่�อเป็ูนตั์วแทนของ
กัริริมกั�ริบริิษััท ผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ� หริือผูู้�ถืือห่�นซีึ�งเปู็นผูู้�ที� 
เกัี�ยวข�องกัับผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ�ของบริิษััท

8.  ไม�ปูริะกัอบกัิจำกั�ริที�มีส่ภั�พิ่อย��งเดียวกัันและเปู็นกั�ริ 
แข�งขันกัับกัิจำกั�ริของบริิษััท หริือบริิษััทย�อย หริือไม�เปู็น 
ห่�นส่�วนที�มีนัยในห��งห่�นส่�วน หรืิอเป็ูนกัริริมกั�ริที�มีส่�วนริ�วม 
บริิห�ริง�น ลูกัจำ��ง พิ่นักัง�น ที�ปูรึิกัษั�ที�รัิบเงินเดือนปูริะจำำ� 
หรืิอถืือห่�นเกิันริ�อยละหนึ�งของจำำ�นวนห่�นที�มีสิ่ทธิออกัเสี่ยง 
ทั�งหมดของบริิษััทอื�น ซีึ�งปูริะกัอบกัิจำกั�ริที�มีส่ภั�พิ่อย��ง  
เดียวกัันและเปู็นกั�ริแข�งขันกัับกัิจำกั�ริของบริิษััท หริือ 
บริิษััทย�อย

9.  ไม�มีลักัษัณะอื�นใดที�ทำ�ให�ไม�ส่�ม�ริถืให�คว�มเห็นอย��งเป็ูน 
อิส่ริะเกัี�ยวกัับกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท  

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.4		
ค่าติอบัแทนกิรรมกิาร	

กั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมอบหม�ย 
ให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนดำ�เนินกั�ริ  
ต์�มกัริะบวนกั�ริที�โปูริ�งใส่และนำ�เส่นอต์�อที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเพืิ่�อ
อน่มัติ์เป็ูนปูริะจำำ�ท่กัปีู โดยต์�องนำ�เส่นอนโยบ�ย วิธีกั�ริ หลักัเกัณฑ์์ 
ในกั�ริให�ค��ต์อบแทนส่ำ�หริับกัริริมกั�ริแต์�ละต์ำ�แหน�ง และต์�อง
มีองค์ปูริะกัอบค��ต์อบแทนที�เหม�ะส่ม และเพิ่ียงพิ่อที�จำะจำูงใจำ 
ให�คณะกัริริมกั�รินำ�พิ่�องค์กัริให�ดำ�เนินง�นต์�มเปู้�หม�ยทั�ง 
ริะยะสั่�นและริะยะย�ว อีกัทั�งต์�องหลีกัเลี�ยงกั�ริจำ��ยค��ต์อบแทน
ที�เกัินควริ

ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริของบริิษััท มีองค์ปูริะกัอบค��ต์อบแทนที� 
เหม�ะส่ม ส่อดคล�องกัับกัลย่ทธ์และเปู้�หม�ยริะยะย�วของบริิษััท 
โดยมีกั�ริเปูรีิยบเทียบจำ�กัม�ต์ริฐ�นในอ่ต์ส่�หกัริริม ปูริะส่บกั�ริณ์ 
ภั�ริะหน��ที� ขอบเขต์ของบทบ�ทและคว�มรัิบผิู้ดชอบ ปูริะโยชน์
และค่ณค��ที�ได�รัิบจำ�กักัริริมกั�ริแต์�ละคน ริวมถึืงกั�ริเป็ูนส่ม�ชิกั 
และกั�ริมีบทบ�ทหน��ที�เพิ่ิ�มขึ�นในคณะอน่กัริริมกั�ริด�วย 

ผูู้�ถืือห่�นเปู็นผูู้�อน่มัติ์โคริงส่ริ��งและอัต์ริ�ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ
ทั�งในริูปูแบบที�เปู็นต์ัวเงินและไม�ใช�ต์ัวเงิน โดยกั�ริกัำ�หนด             
ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริในปัูจำจ่ำบันเป็ูนไปูต์�มมติ์ที�ปูริะช่มส่�มัญ
ปูริะจำำ�ปูีผูู้�ถืือห่�น คริั�งที� 26 เมื�อวันที� 26 มีน�คม 2562 ที�ได�        
อน่มัติ์กั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริและหลักัเกัณฑ์์กั�ริจำ��ย
ค��ต์อบแทนคณะกัริริมกั�ริ ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�ม        
คำ�แนะนำ�ของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน 
ได�นำ�เส่นอ ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�เปูิดเผู้ยนโยบ�ยและ        
หลักัเกัณฑ์์กั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ รูิปูแบบและจำำ�นวน 
ค��ต์อบแทนที�ส่ะท�อนถืึงภั�ริะหน��ที�และคว�มริับผู้ิดชอบของ 
แต์�ละคน ริวมทั�งค��ต์อบแทนที�กัริริมกั�ริแต์�ละท��นได�รัิบจำ�กักั�ริ
เป็ูนกัริริมกั�ริของบริิษััทย�อยด�วย (ถื��มี) ซึี�งปัูจำจ่ำบันไม�มีกั�ริจำ��ย 
ค��ต์อบแทนให�ผูู้�แทนของบริิษััท ในกั�ริเข��ไปูเปู็นกัริริมกั�ริใน
บริิษััทริ�วม

ค��ต์อบแทนของผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งเป็ูนไปูต์�มหลักัเกัณฑ์์ที�ได�รัิบ 
อน่มัติ์จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ซึี�งเป็ูนผู้ลต์อบแทนที�จูำงใจำและ 
เหม�ะส่มกัับผู้ลปูริะโยชน์ที�ผูู้�ถืือห่�นจำะได�ริับ

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�ดูแลให�มีกั�ริ
ปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มต์�ม
ม�ต์ริฐ�นและหลักัเกัณฑ์์ที�ได�รัิบอน่มัติ์จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ซีึ�งปูริะเมินจำ�กัผู้ลปูริะกัอบกั�ริของบริิษััท ผู้ลง�นเกัี�ยวกัับกั�ริ
ปูฏิิบัติ์ต์�มวัต์ถ่ืปูริะส่งค์เชิงกัลย่ทธ์ในริะยะย�ว และกั�ริพัิ่ฒน� 
ผูู้�บริิห�ริ ซีึ�งมีกั�ริเส่นอผู้ลกั�ริปูริะเมินให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ให�คว�มเห็นชอบเปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี และปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริ  
ส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนจำะเป็ูนผูู้�สื่�อส่�ริผู้ลกั�ริพิิ่จำ�ริณ� 
ให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มได�ริับทริ�บ

ส่ำ�หริับโคริงส่ริ��ง ค่ณส่มบัต์ิ บทบ�ทหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริ
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนในส่�วนที�เกัี�ยวกัับค��ต์อบแทน
กัริริมกั�ริ ปูริับใช�ต์�มหลักัปูฏิิบัต์ิ 3.2 
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หล้ักิปฏิิบััติิ	3.5			
กิารประชุมคณะกิรรมกิารบัริษััท

บริิษััทกัำ�หนดให�มีกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริอย��งส่มำ��เส่มอ โดย 
กัำ�หนดให�มีกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริอย��งน�อย 3 ครัิ�งต์�อเดือน 
ซึี�งบริิษััทมีกั�ริกัำ�หนดวันปูริะช่มล�วงหน��เป็ูนริ�ยปีูกั�อนเริิ�มปีูใหม� 
และแจำ�งให�กัริริมกั�ริแต์�ละคนทริ�บกัำ�หนดกั�ริดังกัล��วพิ่ริ�อมทั�ง
ว�ริะที�ส่ำ�คัญต์�มริอบริะยะเวล�ของกั�ริปูริะช่มแต์�ละครัิ�ง เพืิ่�อให�
กัริริมกั�ริส่�ม�ริถืจำัดเวล�และเข��ริ�วมปูริะช่มได� ในกั�ริปูริะช่ม
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแต์�ละคริั�งปูริะธ�นกัริริมกั�ริและปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มริ�วมกัันพิิ่จำ�ริณ�กัำ�หนดเรืิ�องที�จำะเข��ว�ริะ
กั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดยต์�องพิ่ิจำ�ริณ�ให�แน�ใจำว�� 
ได�ริวมเริื�องส่ำ�คัญไว�แล�ว โดยเปูิดโอกั�ส่ให�กัริริมกั�ริแต์�ละคน
มีอิส่ริะที�จำะเส่นอเริื�องที�เปู็นปูริะโยชน์ต์�อบริิษััท เข��สู่�ว�ริะกั�ริ 
ปูริะช่ม โดยบริิษััทจำะจำัดส่�งหนังส่ือเชิญปูริะช่มและเอกัส่�ริ         
ปูริะกัอบกั�ริปูริะช่มให�แกั�กัริริมกั�ริล�วงหน��ไม�น�อยกัว�� 7 วัน 
เพืิ่�อให�กัริริมกั�ริได�มีเวล�ศึกัษั�ข�อมูลอย��งเพีิ่ยงพิ่อกั�อนเข��ริ�วม
กั�ริปูริะช่ม

จำำ�นวนคริั�งของกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดไว�      
เหม�ะส่มกัับภั�ริะหน��ที�และคว�มรัิบผิู้ดชอบของคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทและลักัษัณะกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของบริิษััท ซีึ�งในปูี 2562        
มีกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำำ�นวน 7 คริั�ง และมีกั�ริส่�ง 
ริ�ยง�นผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นและแผู้นกั�ริพัิ่ฒน�ต์�มที�คณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทมอบหม�ยให�คณะผูู้�บริิห�ริดำ�เนินกั�ริ ให�คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััททริ�บเปู็นปูริะจำำ�ท่กัเดือนเพิ่ื�อให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ส่�ม�ริถืกัำ�กัับควบค่มและ ดูแลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของฝ่�ยจำัดกั�ริ 
ได�อย��งต์�อเนื�องและทันกั�ริณ์

กัริริมกั�ริทั�งคณะเข��ริ�วมกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริเฉลี�ยริวมกััน
ไม�น�อยกัว��ริ�อยละ 94 ของกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริทั�งหมดที�
จัำดในปีู 2562 โดยริ�ยละเอียดกั�ริเข��ริ�วมปูริะช่มของกัริริมกั�ริ
เปู็นริ�ยบ่คคลแส่ดงอยู�ในหัวข�อโคริงส่ริ��งกั�ริจำัดกั�ริ

ปูริะธ�นกัริริมกั�ริได�จำัดส่ริริเวล�ไว�อย��งเพิ่ียงพิ่อที�ฝ่�ยจำัดกั�ริ
จำะนำ�เส่นอเริื�องและอภัิปูริ�ยปูัญห�ส่ำ�คัญกัันอย��งริอบคอบ 
โดยทั�วกััน ปูริะธ�นกัริริมกั�ริส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริใช�ด่ลยพิ่ินิจำที� 
ริอบคอบ กัริริมกั�ริท่กัคนได�ให�คว�มส่นใจำกัับปูริะเด็นท่กัเรืิ�อง
ที�นำ�สู่�ที�ปูริะช่ม ริวมทั�งปูริะเด็นกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ ทั�งนี�            
กัริริมกั�ริที�มีส่�วนได�เสี่ยไม�ว��โดยท�งต์ริงหรืิอท�งอ�อมไม�มีสิ่ทธิ
ออกัเส่ียงลงคะแนนและจำะต์�องออกัจำ�กักั�ริปูริะช่มในริะหว��ง 
กั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ว�ริะนั�น ๆ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่นับส่น่นให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
เชิญฝ่�ยจัำดกั�ริหรืิอผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งเข��ริ�วมปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััทเพืิ่�อให�ข�อมูลและริ�ยละเอียดเพิิ่�มเติ์มในฐ�นะที�เกีั�ยวข�อง 
กัับว�ริะกั�ริปูริะช่มโดยต์ริงและเพืิ่�อมีโอกั�ส่รูิ�จัำกัผูู้�บริิห�ริริะดับ
สู่งส่ำ�หริับใช�ปูริะกัอบกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�แผู้นกั�ริส่ืบทอดต์ำ�แหน�ง

บริิษััทได�จำัดให�กัริริมกั�ริได�ริับข�อมูลและเข��อบริมในหลักัสู่ต์ริ
ที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�กัริริมกั�ริและกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ 
ของบริิษััท เพิ่ื�อส่นับส่น่นให�กัริริมกั�ริเข��ใจำบทบ�ทหน��ที�และ 
เพิ่ิ�มพิู่นคว�มริู� ในกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นดังนั�นส่�ม�ริถืมั�นใจำได�ว��           
กัริริมกั�ริท่กัคนมีคว�มเข��ใจำเป็ูนอย��งดีถึืงหน��ที�คว�มรัิบผิู้ดชอบ
ของกัริริมกั�ริและลักัษัณะกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำของบริิษััท และท่กัคน 
ได�อ่ทิศเวล�และคว�มพิ่ย�ย�มในกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที� เพืิ่�อเส่ริิมส่ริ��ง 
ให�บริิษััทมีคณะกัริริมกั�ริบริิษััทที�เข�มแข็ง ท่กัคนได�แส่ดง 
คว�มคิดเห็นของต์นอย��งเปู็นอิส่ริะ มีกั�ริปูริับปูริ่งต์นเองให� 
ทันส่มัยอยู�ต์ลอดเวล� และม่�งมั�นที�จำะปูฏิิบัต์ิหน��ที�ด�วยคว�ม 
ซีื�อส่ัต์ย์ส่่จำริิต์ ริะมัดริะวัง และริอบคอบ โดยคำ�นึงถืึงปูริะโยชน์
สู่งส่่ดของบริิษััท และเปู็นธริริมต์�อผูู้�ถืือห่�นท่กัคน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดนโยบ�ยในกั�ริจำำ�กััดจำำ�นวนบริิษััท
จำดทะเบียนที�กัริริมกั�ริแต์�ละคนจำะดำ�ริงต์ำ�แหน�งได�ไม�เกิัน 5 แห�ง 
ไว�ในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริของบริิษััท เพืิ่�อปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ 
ในกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�ของกัริริมกั�ริ ซีึ�งในปูัจำจำ่บันไม�มีกัริริมกั�ริ 
คนใดดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริในบริิษััทจำดทะเบียนเกัิน 5 แห�ง  
ส่ำ�หริับกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งอื�นของผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง บริิษััทไม�มี 
นโยบ�ยที�อน่ญ�ต์ให�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งเปู็นกัริริมกั�ริในบริิษััทอื�น 
ม�กักัว�� 2 บริิษััท ทั�งนี� ไม�นับริวมบริิษััทย�อย บริิษััทในเคริือ 
และบริิษััทริ�วมท่นของบริิษััท ซึี�งบริิษััทมีคว�มจำำ�เป็ูนต์�องเข��ไปู 
กัำ�กัับดูแลกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเพิ่ื�อริักัษั�ผู้ลปูริะโยชน์ของบริิษััท 
และกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริในบริิษััทอื�นต์�องได�ริับคว�ม 
เห็นชอบจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทกั�อน โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
ได�จัำดให�มีริะบบกั�ริริ�ยง�นกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�งอื�นของกัริริมกั�ริ
และเปูิดเผู้ยในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทถืือนโยบ�ยให�กัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริ
มีโอกั�ส่ที�จำะปูริะช่มริะหว��งกัันเองต์�มคว�มจำำ�เป็ูนเพืิ่�ออภิัปูริ�ย
ปูัญห�ต์��ง ๆ เกัี�ยวกัับกั�ริจำัดกั�ริที�อยู�ในคว�มส่นใจำโดยไม�มี 
ฝ่�ยจำัดกั�ริริ�วมด�วย และแจำ�งให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
ทริ�บถืึงผู้ลกั�ริปูริะช่มนั�นด�วย เมื�อคริบริอบปูีกั�ริดำ�เนินง�น 
2562 หลังจำ�กักั�ริริวบริวมข�อมูลกั�ริปูริะเมินต์นเองของ          
คณะกัริริมกั�ริและคณะอน่กัริริมกั�ริทั�งริ�ยคณะและริ�ยบ่คคล 
ปูริะธ�นกัริริมกั�ริได�จำัดให�มีกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
โดยไม�มีกัริริมกั�ริที�เปู็นผูู้�บริิห�ริ 1 คริั�ง เพิ่ื�อมีกั�ริห�ริือและ       
นำ�ข�อเส่นอแนะม�จำัดทำ�แผู้นพิ่ัฒน�และต์ิดต์�มผู้ล 
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.6		
กิารกิำากิบััดู้แล้นโยบัายแล้ะกิารด้ำาเนนิงานของบัริษััทย่อย
แล้ะกิิจกิารอ่�นที�บัริษััท	ไปล้งทุน		

กั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริในบริิษััทย�อยและบริิษััทริ�วมในเบื�องต์�นนั�น 
คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทน จำะทำ�กั�ริส่ริริห� 
และกัลั�นกัริองบ่คคลที�เหม�ะส่ม โดยนำ�เส่นอในที�ปูริะช่มของ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท เพิ่ื�อทำ�กั�ริพิ่ิจำ�ริณ�อน่มัต์ิและเส่นอต์�อ 
บริิษััทย�อยและกัิจำกั�ริอื�นที�บริิษััทไปูลงท่น โดยกั�ริแต์�งต์ั�ง 
กัริริมกั�ริ กั�ริแต์�งต์ั�งผูู้�บริิห�ริส่ำ�คัญที�จำะเข��ริับผู้ิดชอบบริิห�ริ
ง�นและกิัจำกั�ริในบริิษััทย�อย มีจำำ�นวนและต์ำ�แหน�งที�ส่อดคล�อง 
กัับส่ัดส่�วนกั�ริถืือห่�นของบริิษััท ในบริิษััทย�อยและบริิษััทริ�วม 

โดยกั�รินี� กัริริมกั�ริ และ/หรืิอ ผูู้�บริิห�ริ ที�ได�รัิบกั�ริแต์�งตั์�งจำ�กั 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�มที�กัล��วม�ข��งต์�น จำะมีภั�ริะหน��ที�ในกั�ริ
บริิห�ริจัำดกั�ริง�นและกิัจำกั�ริของบริิษััทย�อย และ/หรืิอบริิษััทริ�วม 
ให�ส่อดคล�องและเปู็นไปูต์�ม แนวนโยบ�ยและทิศท�งที�บริิษััท 
ซึี�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะกัำ�หนดนโยบ�ยให�กัริริมกั�ริและ/หรืิอ
ผูู้�บริิห�ริทำ�หน��ที�อย��งดีที�ส่่ดเพืิ่�อปูริะโยชน์ของบริิษััทย�อย และ 
ให�ส่อดคล�องกัับนโยบ�ยของบริิษััท ในฐ�นะบริิษััทแม� โดยกัำ�หนด
ขอบเขต์หน��ที�และคว�มริับผู้ิดชอบของกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริ
ที�ได�รัิบแต์�งตั์�งอย��งชัดเจำน ซึี�งจำะมีกั�ริทบทวนเป็ูนครัิ�งคริ�วต์�ม 
คว�มเหม�ะส่ม และมีกั�ริติ์ดต์�มดูแลให�กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริ
บริิษััทย�อยปูฏิิบัติ์ให�เป็ูนไปูต์�มหน��ที�และคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�ม
กัฎหม�ยด�วย 

ส่ำ�หรัิบกั�ริตั์ดสิ่นใจำในกั�ริดำ�เนินกิัจำกั�ริที�ส่ำ�คัญในกัล่�มบริิษััท 
บริิษััทกัำ�หนดขั�นต์อนและผูู้�มีอำ�น�จำอน่มัติ์ต์�มคว�มส่ำ�คัญและ 
มูลค��ของโคริงกั�ริ หรืิอกิัจำกั�ริ และมีกั�ริเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริ         
ช่ดย�อยพิิ่จำ�ริณ�กัลั�นกัริองในกิัจำกั�ริที�ส่ำ�คัญ เพืิ่�อให�กั�ริทำ�ง�น
ของฝ่�ยจำัดกั�ริมีคว�มคล�องต์ัวและโปูริ�งใส่ อีกัทั�งง��ยแกั�กั�ริ 
ส่ื�อส่�ริ โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเปู็นผูู้�อน่มัต์ิเอกัส่�ริที�กัำ�หนด
ขั�นต์อนและผูู้�มีอำ�น�จำดังกัล��ว 

ส่�วนในกั�ริดำ�เนินกิัจำกั�ริโดยทั�วไปู บริิษััทจำะกัำ�หนดแนวนโยบ�ย 
ด�วยกั�ริส่ื�อส่�ริผู้��นกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�กัำ�หนดงบปูริะม�ณปูริะจำำ�ปูี 
ริวมถืึงกั�ริทบทวน และกั�ริริ�ยง�นผู้ลกั�ริดำ�เนินกัิจำกั�ริเปู็น 
ริ�ยไต์ริม�ส่ ผู้��นกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทย�อย ซึี�งมีตั์วแทน 
ที�ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริของบริิษััทย�อย 
เข��ริ�วมปูริะช่ม นอกัจำ�กันี� ที�ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�          
กัำ�หนดให�มีว�ริะปูริะจำำ�ในกั�ริพิิ่จำ�ริณ�รัิบทริ�บผู้ลกั�ริดำ�เนินง�น
ของบริิษััทย�อยด�วย จึำงมั�นใจำได�ว��บริิษััท มีกัลไกักั�ริกัำ�กัับดูแล
และริะบบควบค่มภั�ยในบริิษััทย�อยที�เหม�ะส่มริัดกั่มเพิ่ียงพิ่อ 
ที�มีผู้ลให�กั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว��งบริิษััทย�อยกัับบ่คคลที�เกีั�ยวโยง 
กั�ริได�ม�หรืิอจำำ�หน��ยไปูซึี�งทรัิพิ่ย์สิ่น หรืิอกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริส่ำ�คัญ 
อื�นใดของบริิษััทย�อยได�รัิบมติ์จำ�กัที�ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
หริือที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นของบริิษััท 

นอกัจำ�กันี� บริิษััท ได�มีกั�ริกัำ�หนดรูิปูแบบของริ�ยง�นต์��งๆ ของ 
บริิษััทย�อยให�เป็ูนรูิปูแบบและโคริงส่ริ��งในลักัษัณะเหมือนหรืิอ
ใกัล�เคียงกััน เพืิ่�อคว�มส่ะดวกัในกั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ ต์ลอดจำน
กัำ�หนดว�งแบบผู้ังองค์กัริให�เจำ��หน��ที�หริือผูู้�จำัดกั�ริในแผู้นกั 
และฝ่�ยต์��งๆ ในบริิษััทย�อยจำะต์�องแจำ�งริ�ยง�น ต์ลอดจำนปูรึิกัษั� 
ห�ริือ และแกั�ไขปูัญห�ต์��ง ๆ  ริ�วมกัับผูู้�บริิห�ริและผูู้�จำัดกั�ริของ
บริิษััท ที�ดูแลและรัิบผิู้ดชอบในส่�ยง�นหรืิอส่�ยธ่ริกิัจำที�เกีั�ยวข�อง 
ฉะนั�น ม�ต์ริกั�ริ และ/หริือ ริะบบในกั�ริควบค่มกัิจำกั�ริภั�ยใน
บริิษััทย�อย จำึงมีลักัษัณะส่อดคล�องหริือเปู็นแบบเดียวกัับริะบบ
ของบริิษััท โดยกัำ�หนดกัลไกักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริให�ผูู้�บริิห�ริ 
และเจำ��หน��ที�ของบริิษััทย�อย จำะต์�องทำ�ง�นทั�งเชิงริ่กัและริับ          
ริ�วมกัันกัับผูู้�บริิห�ริและเจำ��หน��ที�ของบริิษััท ซึี�งได�มีกั�ริติ์ดต์�ม 
ดูแลให�บริิษััทย�อยมีกั�ริเปิูดเผู้ยข�อมูลเกีั�ยวกัับฐ�นะกั�ริเงินและ
ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�น กั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว��งกััน กั�ริได�ม�หริือ         
จำำ�หน��ยไปูซีึ�งทริัพิ่ย์ส่ินที�มีนัยส่ำ�คัญ กั�ริเพิ่ิ�มท่น กั�ริลดท่น 
กั�ริทำ�ริ�ยกั�ริส่ำ�คัญต์��งๆ ให�คริบถื�วนถืูกัต์�อง

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.7	
กิารประเมินผิล้กิารปฏิิบััติิหน้าที�ของคณะกิรรมกิาร	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริมีกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริ
ปูฏิิบัต์ิง�นต์นเองเปู็นปูริะจำำ�อย��งน�อยปูีละ 1 คริั�ง เพิ่ื�อริ�วมกััน 
พิิ่จำ�ริณ�ผู้ลง�น ปัูญห�และแนวท�งปูรัิบปูร่ิงแกั�ไข ซึี�งกั�ริปูริะเมิน 
ผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของคณะกัริริมกั�รินั�นมีกั�ริปูริะเมินแบบคณะ
และแบบริ�ยบ่คคล โดยได�กัำ�หนดบริริทัดฐ�นที�จำะใช�เปูรีิยบเทียบกัับ 
ผู้ลปูฏิิบัติ์ง�นอย��งมีหลักัเกัณฑ์์ และนำ�ปูริะเด็นในกั�ริปูริะเมินผู้ล
กั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของคณะกัริริมกั�ริม�ห�ริือเพิ่ื�อกั�ริปูริับปูริ่ง 
ปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ของคณะกัริริมกั�ริ โดยมีกัริะบวนกั�ริในกั�ริปูริะเมิน
ผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นส่ริ่ปูได� ดังนี� 

เลข�น่กั�ริบริิษััทจัำดทำ�และทบทวนแบบปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น
ให�มีคว�มถูืกัต์�องคริบถื�วนและเป็ูนไปูต์�มหลักัเกัณฑ์์ที�หน�วยง�น 
กัำ�กัับดูแลกัำ�หนด และนำ�เส่นอต์�อคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและ
คว�มเสี่�ยง เพืิ่�อให�คว�มเห็นชอบกั�อนนำ�เส่นอต์�อคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทเพืิ่�อดำ�เนินกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น จำ�กันั�น เลข�น่กั�ริ 
บริิษััทส่ร่ิปูผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของคณะกัริริมกั�ริ ริวมถึืงข�อดีและ 
ข�อที�ควริปูริับปูริ่ง และนำ�เส่นอต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพิ่ื�อ          
พิิ่จำ�ริณ�และดำ�เนินกั�ริปูรัิบปูร่ิงกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นให�มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ 
ม�กัยิ�งขึ�น 
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ล้ำาด้ับั รายช่�อกิรรมกิาร รวมกิารเข้าอบัรมจนถุ้งสิ�นปี	2562

1 น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ -  Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลักัสู่ต์ริปูริะธ�นกัริริมกั�ริ)

2 น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ -  DAP 7/04, DCP 7/01, AACP  19/15, CGI 10/15

3 น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล -  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 น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ -  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 ดริ. (กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ลด์ ลิงค์ -  Institute of Business and Industrial Development (IBID1), 
   DAP 134/17 

6 ดริ.ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข -  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 น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม -  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 น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ -  DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16

9 น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม -  DAP 166/2019

10 น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18 

หลักัเกัณฑ์์กั�ริปูริะเมินผู้ลคิดเปู็นริ�อยละจำ�กัคะแนนเต์็มใน 
แต์�ละข�อ (ริะดับกั�ริปูริะเมินจำ�กั 0 = ควริปูรัิบปูร่ิง ไปูจำนถึืง 4 = 
ดีเยี�ยม) ผู้ลกั�ริปูริะเมินปูริะจำำ�ปูี 2562 ผู้ลกั�ริปูริะเมินของ          
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริในกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที�ต์�ม 
หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดีและหลักัในกั�ริปูฏิิบัติ์ “จำริริย�บริริณ 
ท�งธ่ริกัิจำ” ของบริิษััท มีค��เฉลี�ยในริะดับดีเยี�ยม

กั�ริปูริะเมินผู้ลง�นกัริริมกั�ริเปู็นริ�ยบ่คคลนั�น ใช�กัริะบวนกั�ริ
ในกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นและหลักัเกัณฑ์์กั�ริปูริะเมินผู้ลง�น 
เช�นเดียวกัับกั�ริปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของคณะกัริริมกั�ริ 
บริิษััททั�งคณะ ดังที�ได�กัล��วไว�แล�วข��งต์�น ซีึ�งผู้ลปูริะเมินพิ่บว�� 
กัริริมกั�ริของบริิษััท มีค่ณส่มบัต์ิและได�ปูฏิิบัต์ิภั�ริะหน��ที�และ
คว�มริับผู้ิดชอบอย��งดีเยี�ยมและเหม�ะส่มต์�มแนวท�งกั�ริ 
ปูฏิิบัติ์ที�ดีของกัริริมกั�ริ ทั�งนี� บริิษััทได�นำ�ผู้ลกั�ริปูริะเมินดังกัล��ว 
ไปูปูรัิบใช�เพืิ่�อกั�ริพัิ่ฒน�กั�ริปูฎิบัติ์หน��ที�และพิิ่จำ�ริณ�องค์ปูริะกัอบ
คณะกัริริมกั�ริอย��งเหม�ะส่ม

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.8	
กิารอบัรมแล้ะพีัฒนากิรรมกิารแล้ะผิู้บัริหาร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทถืือนโยบ�ยส่�งเส่ริิมและอำ�นวยคว�มส่ะดวกั 
ให�มีกั�ริฝึกัอบริมกั�ริให�คว�มรูิ�แกั�ผูู้�เกีั�ยวข�องในริะบบกั�ริกัำ�กัับ
ดูแลกัิจำกั�ริของบริิษััทอย��งต์�อเนื�อง เช�น กัริริมกั�ริ กัริริมกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบ กัริริมกั�ริธริริม�ภัิบ�ลและคว�มเส่ี�ยง กัริริมกั�ริ 
ส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทน ผูู้ �บริิห�ริและฝ่�ยจำัดกั�ริ 
เลข�น่กั�ริบริิษััท และบ่คล�กัริในง�นที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริกัำ�กัับ 
ดูแลกัิจำกั�ริอย��งต์�อเนื�อง เพิ่ื�อให�มีกั�ริปูริับปูริ่งและพิ่ัฒน�กั�ริ 
ปูฏิิบัติ์ง�นอย��งต์�อเนื�อง ทั�งกั�ริเข��รัิบกั�ริอบริมหลักัสู่ต์ริต์��ง ๆ 
ที�จำัดโดยส่ม�คมส่�งเส่ริิมส่ถื�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD) 
ส่ถื�บันในต์��งปูริะเทศ กั�ริอบริมหลักัสู่ต์ริอื�นๆ ของหน�วยง�นอื�น 
และกั�ริอบริมภั�ยในบริิษััท 

ทั�งนี�คณะกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งของบริิษััทม�กักัว�� 
ริ�อยละ 80 ได�เข��ริ�วมในหลักัสู่ต์ริที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริปูฏิิบัต์ิ 
หน��ที�กัริริมกั�ริ / ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง ดังนี�
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

ล้ำาด้ับั รายช่�อผิู้บัริหารระด้ับัสูง รวมกิารเข้าอบัรมจนถุ้งสิ�นปี	2562

1 น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม -  DAP 166/2019

2 น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18 

3 น�ยม�ริ์กั อน�โต์ล ชมิดต์์ -  DAP 166/2019

4 น�งส่�วอน่ต์ต์ริ� พิ่�นโพิ่ธิ�ทอง -  DCP 265/2018, SBM 6/2019

ในกั�ริแต์�งต์ั �งกัริริมกั�ริใหม� บริิษััทจำะจำัดให�มีกั�ริส่�งมอบ              
เอกัส่�ริและข�อมูลส่ำ�คัญที�เปู็นปูริะโยชน์ ต์�อกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที� 
ของกัริริมกั�ริใหม� อ�ทิ คู�มือกัริริมกั�ริ ริะเบียบปูฏิิบัต์ิองค์กัริ 
จำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำ ริวมถืึงกั�ริจำัดให�มีกั�ริปูฐมนิเทศกัริริม
กั�ริเข��ใหม�โดยกั�ริแนะนำ�ลักัษัณะธ่ริกัิจำ นโยบ�ยและแนวท�ง
ในกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำของบริิษััท ให�แกั�กัริริมกั�ริใหม�เพืิ่�อให�มีคว�ม 
ค่�นเคยกัับธ่ริกิัจำและกั�ริกัำ�กัับดแูลกิัจำกั�ริของบริิษััท ซึี�งเชื�อมั�น 
ได�ว��กัริริมกั�ริใหม�ได�รัิบกั�ริแนะนำ�และมีข�อมูลที�เป็ูนปูริะโยชน์
ต์�อกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที � ริวมถืึงวัต์ถื่ปูริะส่งค์ เปู้�หม�ยหลักั 
วิส่ัยทัศน์ พิ่ันธกัิจำ ค��นิยมองค์กัริ ต์ลอดจำนลักัษัณะธ่ริกัิจำและ 
แนวท�งกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำของกัิจำกั�ริ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม
ริ�ยง�นให�ทริ�บเป็ูนปูริะจำำ�ท่กัปีู ถึืงแผู้นพัิ่ฒน�และกั�ริสื่บทอดง�น 
ซีึ�งจำะมีกั�ริริ�วมจำัดทำ�กัับคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� และพิ่ิจำ�ริณ� 
ค��ต์อบแทนเป็ูนปูริะจำำ�ท่กัปีู เพืิ่�อให�มีกั�ริเต์รีิยมพิ่ริ�อมและเป็ูน
แผู้นที�ต์�อเนื�องในกั�ริสื่บทอดต์ำ�แหน�งที�ส่ำ�คัญในริะดับฝ่�ยจัำดกั�ริ 
ริวมทั�งต์ำ�แหน�งที�ส่ำ�คัญต์��งๆ ส่ำ�หรัิบท่กับริิษััทในกัล่�ม ปูริะธ�น
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มและผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง 

หล้ักิปฏิิบััติิ	3.9	
กิารด้ำาเนนิงานของคณะกิรรมกิารแล้ะเล้ขานกุิารบัริษััท

ดังที�กัล��วไว�ข��งต์�น คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดให�มีกัำ�หนด        
ปูริะช่มและว�ริะกั�ริปูริะช่มเปู็นกั�ริล�วงหน��เพิ่ื�อให�กัริริมกั�ริ      
ส่�ม�ริถืจำัดเวล�และเข��ริ�วมปูริะช่มได�

จำำ�นวนครัิ�งของกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริแม�ต์�มข�อบังคับของ
บริิษััท จำะกัำ�หนดไว�ให�มีกั�ริปูริะช่มเป็ูนริ�ยไต์ริม�ส่ แต์�ในปีู 2562 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�พิิ่จำ�ริณ�จัำดให�มีกั�ริปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ 
7 คริั�ง เพิ่ื�อให�เหม�ะส่มกัับภั�ริะหน��ที�และลักัษัณะกั�ริดำ�เนิน 
ธ่ริกัิจำของบริิษััท อีกัทั�งยังได�กัำ�หนดให�ฝ่�ยจำัดกั�ริริ�ยง�น          
ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นให�คณะกัริริมกั�ริทริ�บท่กัเดือน เพิ่ื�อให�          
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่�ม�ริถืกัำ�กัับควบค่มและดแูลกั�ริปูฏิิบัติ์
ง�นของฝ่�ยจำัดกั�ริได�อย��งต์�อเนื�องและทันกั�ริณ์

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกัลไกัให�กัริริมกั�ริแต์�ละคน 
คณะอน่กัริริมกั�ริแต์�ละช่ด ริวมทั�งคณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
และฝ่�ยจัำดกั�ริส่�ม�ริถืเส่นอเรืิ�องที�เป็ูนปูริะโยชน์ต์�อบริิษััท ต์�อที�
ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�อย��งอิส่ริะ และในกั�ริปูริะช่ม 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีกั�ริส่นับส่น่นให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
เชิญผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งเข��ริ�วมปูริะช่มเพืิ่�อให�ริ�ยละเอียดเพิิ่�มเติ์ม 
ในว�ริะกั�ริปูริะช่มที�เกีั�ยวข�อง เพืิ่�อเปิูดโอกั�ส่ให�คณะกัริริมกั�ริ
ได�รูิ�จัำกัผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งส่ำ�หรัิบใช�ปูริะกัอบกั�ริพิิ่จำ�ริณ�แผู้นกั�ริ
ส่ืบทอดต์ำ�แหน�ง

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่�ม�ริถืเข��ถึืงส่�ริส่นเทศที�จำำ�เป็ูนเพิิ่�มเติ์ม 
ได�จำ�กัปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม เลข�น่กั�ริบริิษััท หริือ 
ผูู้�บริิห�ริอื�นที�ได�รัิบมอบหม�ย ภั�ยในขอบเขต์นโยบ�ยที�กัำ�หนด 
และในกัริณีที�จำำ�เป็ูน คณะกัริริมกั�ริบริิษััทอ�จำจัำดให�มีคว�มเห็น
อิส่ริะจำ�กัที�ปูริึกัษั�หริือผูู้�ปูริะกัอบวิช�ชีพิ่ภั�ยนอกัได�

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�แต์�งต์ั�งเลข�น่กั�ริบริิษััทเพิ่ื�อทำ�หน��ที� 
ให�คำ�แนะนำ�ด��นกัฎหม�ยและกัฎเกัณฑ์์ต์��ง ๆ  และดูแลกิัจำกัริริม
ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและปูริะส่�นง�นให�มีกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�ม 
มต์ิคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ซีึ�งคณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่นับส่น่นให� 
เลข�น่กั�ริบริิษััทได�รัิบกั�ริฝึกัอบริมและพัิ่ฒน�คว�มรูิ�อย��งต์�อเนื�อง
ด��นกัฎหม�ย กั�ริบัญชี และกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�เลข�น่กั�ริบริิษััท
อย��งส่มำ��เส่มอ ริวมถึืงหลักัสู่ต์ริรัิบริอง (certified programme) 
ต์��งๆ ที�เลข�น่กั�ริบริิษััทควริเข��ริับกั�ริอบริมด�วย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดค่ณส่มบัต์ิและปูริะส่บกั�ริณ์        
ของเลข�น่กั�ริบริิษััทที �เหม�ะส่มที �จำะปูฏิิบัต์ิหน��ที �ในกั�ริ                   
ให�คำ�แนะนำ�เกัี�ยวกัับด��นกัฎหม�ยและกัฎเกัณฑ์์ต์��ง ๆ ที� 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะต์�องทริ�บ ดูแลกั�ริจำัดกั�ริเอกัส่�ริกั�ริ
ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััท เอกัส่�ริส่ำ�คัญต์��ง ๆ  และกิัจำกัริริม 
ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ริวมทั�งปูริะส่�นง�นให�มีกั�ริปูฏิิบัต์ิ 
ต์�มมต์ิคณะกัริริมกั�ริ นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริได�เปูิดเผู้ย 
ค่ณส่มบัต์ิ และปูริะส่บกั�ริณ์ของเลข�น่กั�ริบริิษััทในริ�ยง�น 
ปูริะจำำ�ปูี
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หล้ักิปฏิิบััติิ	4		
สรรหาแล้ะพีัฒนาผิู้บัริหารระด้ับัสูงแล้ะกิารบัริหาร	
บัุคล้ากิร

หล้ักิปฏิิบััติิ	4.1		
กิารสรรหาแล้ะพีัฒนาประธุานเจ้าหน้าที�บัริหารกิลุ้่ม	
แล้ะผิู้บัริหารระด้ับัสูง		

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ
พิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนดำ�เนินกั�ริส่ริริห�และพิ่ัฒน�กัริริมกั�ริ          
ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งและบ่คคล�กัริของบริิษััท ให�มีคว�มริู� ทักัษัะ 
ปูริะส่บกั�ริณ์ และค่ณลักัษัณะที�จำำ�เป็ูนต์�อกั�ริขับเคลื�อนองค์กัริ 
ไปูสู่�เปู้�หม�ย

การสี่รรหาประธีานเจั้าหน้าท่�บริหารกลัุ่มแลัะผู้้้บริหารระด้ับสี่้ง	

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�รัิบมอบหม�ย 
จำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทให�เป็ูนผูู้�พิิ่จำ�ริณ�หลักัเกัณฑ์์และวิธีกั�ริ
ส่ริริห�บ่คคลที�มีค่ณส่มบัต์ิเหม�ะส่มในกั�ริดำ�ริงต์ำ�แหน�ง             
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มซีึ�งเปู็นผูู้�บริิห�ริสู่งส่่ดของบริิษััท

คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนพิิ่จำ�ริณ�ค่ณส่มบัติ์
ชองริ�ยชื �อผูู้ �ถืูกัเส่นอชื �อ เพิ่ื �อห�บ่คคลที�มีค่ณส่มบัต์ิและ               
ปูริะส่บกั�ริณ์ที�เหม�ะส่มเพิ่ื�อเส่นอให�คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเปู็น
ผูู้�อน่มัต์ิ

ส่ำ�หริับผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งของบริิษััทย�อย คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�
และกัำ�หนดค��ต์อบแทนมีอำ�น�จำทบทวนและอน่มัติ์ริ�ยชื�อบ่คคล 
ซีึ�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มเปู็นผูู้�นำ�เส่นอ และริ�ยง�นให�
คณะกัริริมกั�ริบริิษััททริ�บต์�ม 

นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริได�กัำ�หนดให� ต์ำ�แหน�งปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริ กัล่�มง�นกั�ริเงิน นอกัจำ�กัมีปูริะส่บกั�ริณ์ 
คว�มเชี�ยวช�ญที�เหม�ะส่มแล�ว ต์�องผู้��นกั�ริอบริมต์�มปูริะกั�ศ 
ของต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทย (ต์ลท.) เริื�องค่ณส่มบัต์ิ 
ผูู้�รัิบผิู้ดชอบสู่งส่่ดในส่�ยง�นบัญชีและกั�ริเงิน (CFO) ด�วย ซึี�ง CFO 
ของบริิษััทได�ผู้��นกั�ริอบริม CFO’s Oreintation Course แล�ว

เพืิ่�อให�กั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำเป็ูนไปูอย��งต์�อเนื�องคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ได�กัำ�กัับดูแลให�มีแผู้นส่ืบทอดต์ำ�แหน�ง (succession plan)          
เพืิ่�อเป็ูนกั�ริเต์รีิยมสื่บทอดต์ำ�แหน�งปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
และผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม            
ริ�ยง�นผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นต์�มแผู้นส่ืบทอดต์ำ�แหน�งต์�อ    
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพิ่ื�อทริ�บปูีละ 2 คริั�ง  

การพัฒินาผู้้้บริหารระด้ับสี่้งแลัะการบริหารบุคคลัากร	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่นับส่น่นและส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริอบริมและ 
พัิ่ฒน�แกั�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริและบ่คล�กัริภั�ยในที�เกีั�ยวข�องกัับ 
กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ ริวมทั�งกั�ริอบริมและพิ่ัฒน�ด��นต์��งๆ 
ที�เพิิ่�มพูิ่นคว�มรูิ� ปูริะส่บกั�ริณ์ที�เป็ูนปูริะโยชน์ต์�อกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น 

ริ�ยละเอียดกั�ริพิ่ัฒน�ผูู้�บริิห�ริ ปูริ�กัฏิในหัวข�อ 8.5 แนวท�ง 
และริูปูแบบกั�ริพิ่ัฒน�ทริัพิ่ย�กัริบ่คคล 

หล้ักิปฏิิบััติิ	4.2		
โครงสร้างค่าติอบัแทนแล้ะกิารประเมินผิล้ที�เหมาะสม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�มคำ�แนะนำ�ของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� 
และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�กัำ�หนดโคริงส่ริ��งค��ต์อบแทนที�เป็ูน
เคริื�องจำูงใจำให�ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และบ่คล�กัริอื�น ๆ ท่กัริะดับ  
ปูฏิิบัติ์ง�นให�ส่อดคล�องกัับวัต์ถ่ืปูริะส่งค์ และเปู้�หม�ยหลักัของ
องค์กัริและส่อดคล�องกัับผู้ลปูริะโยชน์ของกัิจำกั�ริในริะยะย�ว 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์�มคำ�แนะนำ�ของคณะกัริริมกั�ริส่ริริห� 
และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�อน่มัต์ิค��ต์อบแทนที�เปู็นเงินเดือน 
ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นริะยะส่ั�น ได�แกั� โบนัส่ และผู้ลกั�ริดำ�เนินง�น 
ริะยะย�ว ได�แกั� โคริงกั�ริให�ส่ิทธิผูู้�บริิห�ริในกั�ริซีื�อหลักัทริัพิ่ย์
ของบริิษััท เพิ่ื�อกั�อให�เกัิดคว�มผูู้กัพิ่ันต์�อองค์กัริ (EJIP) ซีึ�งมี 
ริะยะเวล� 7 ปีู ตั์�งแต์�ปีู 2559 - 2565 โดยมีกั�ริจัำดสั่ดส่�วนอย��ง 
เหม�ะส่ม ทั�งนี� ในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยเกัี�ยวกัับค��ต์อบแทนได�
คำ�นึงถึืง ริะดับค��ต์อบแทนที�สู่งกัว��หรืิอเท��กัับริะดับอ่ต์ส่�หกัริริม 
และผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััท            
ดูแลให�มีกั�ริกัำ�หนดและส่ื�อส่�รินโยบ�ยเกัี�ยวกัับเกัณฑ์์กั�ริ         
ปูริะเมินผู้ลง�นส่ำ�หริับทั�งองค์กัริอย��งชัดเจำน

คณะกัริริมกั�ริที�ไม�เปู็นผูู้�บริิห�ริมีบทบ�ทเกัี�ยวกัับค��ต์อบแทน
และกั�ริปูริะเมินผู้ลง�นปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม โดยมี         
ส่�วนริ�วมในกั�ริให�คว�มเห็นชอบหลักัเกัณฑ์์กั�ริปูริะเมินผู้ลง�น
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ที�คณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และ 
พิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนนำ�เส่นอ ซึี�งเป็ูนเกัณฑ์์กั�ริปูริะเมินผู้ลง�น 
ที�จูำงใจำให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม บริิห�ริกิัจำกั�ริของบริิษััท
ให�เป็ูนไปูต์�มวัต์ถ่ืปูริะส่งค์ เปู้�หม�ยหลักั กัลย่ทธ์ และส่อดคล�อง
กัับผู้ลปูริะโยชน์ของกิัจำกั�ริในริะยะย�ว ซึี�งได�สื่�อส่�ริให�ปูริะธ�น 
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ทริ�บเกัณฑ์์กั�ริปูริะเมินเป็ูนกั�ริล�วงหน�� 

กั�ริปูริะเมินปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม นั�นทำ�เป็ูนปูริะจำำ�ท่กัปีู 
โดยคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนได�ริับ  
มอบหม�ยให�เปู็นผูู้�ปูริะเมิน และนำ�เส่นอผู้ลกั�ริปูริะเมินและ        
กั�ริจำ��ยค��ต์อบแทนของปูริะธ�นเจำ��หน��ที �บริิห�ริกัล่�มต์�อ 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ซีึ�งเปู็นกัริริมกั�ริที�ไม�ใช�ผูู้�บริิห�ริได�ริ�วม 
พิ่ิจำ�ริณ�ด�วยเส่มอ
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

กั�ริอน่มัติ์ค��ต์อบแทนปูริะจำำ�ปีูของปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
ได�พิ่ิจำ�ริณ�ผู้ลปูริะเมินกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที � และปูัจำจำัยอื �น ๆ 
ปูริะกัอบด�วย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�พิิ่จำ�ริณ�เห็นชอบหลักัเกัณฑ์์และปัูจำจัำย
ในกั�ริปูริะเมินผู้ลง�น ต์ลอดจำนอน่มัต์ิโคริงส่ริ��งค��ต์อบแทน 
ของผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และติ์ดต์�มให�ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
ปูริะเมินผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งให�ส่อดคล�องกัับหลักักั�ริปูริะเมิน 
ดังกัล��ว

ส่ำ�หรัิบกั�ริปูริะเมินปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�มของบริิษััทและ 
คณะเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ริวมทั�งฝ่�ยจำัดกั�ริของบริิษััทนั�น          
พิิ่จำ�ริณ�จำ�กัผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท โดยวัดผู้ลปูริะกัอบกั�ริ 
ของบริิษััท จำ�กัง�นที�ส่ำ�คัญ คว�มส่�ม�ริถื กั�ริพิ่ัฒน�ต์นเอง 
กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริและจำริริย�บริริณ
ท�งธ่ริกัิจำของบริิษััท ริวมทั�งกั�รินำ�ผู้ลส่ำ�ริวจำคว�มคิดเห็นจำ�กั
พิ่นักัง�นม�ใช�ปูริะกัอบกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ด�วย

การตรวจัสี่อบแลัะประเมินผู้ลัการทำางานขั้องประธีานเจ้ัาหน้าท่�
บริหารกลัุ่ม	โด้ยคณะกรรมการบริษัท	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�         
ค��ต์อบแทนริ�วมพิิ่จำ�ริณ�ปูริะเมินผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของปูริะธ�น
เจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม โดยคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิ่ิจำ�ริณ�       
ค��ต์อบแทนจำะนำ�เส่นอผู้ลกั�ริปูริะเมินกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นของ  
ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม ต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท โดย           
พิ่ิจำ�ริณ�จำ�กัผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นในปูีปูัจำจำ่บัน ปูริะกัอบไปูด�วย 
ปูัจำจำัยต์��งๆ ดังต์�อไปูนี�

1.  ผู้ลปูริะกัอบกั�ริของธ่ริกัิจำ 

2.  ผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นส่�วนบ่คคล ต์�มหลักัเกัณฑ์์ และเปู้�หม�ย
ที�ได�ทำ�กั�ริต์กัลงไว�ล�วงหน�� เช�น

  2.1 ง�นที�ส่ำ�คัญ (KPIs)  

  2.2 ภั�ริะหน��ที�หลักั (Critical Task)

  2.3 คว�มส่�ม�ริถืในกั�ริพิ่ัฒน�ต์นเอง (Leadership   
Competency)

นอกัจำ�กันั�น ยังได�นำ�กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดูแล           
กิัจำกั�ริและจำริริย�บริริณท�งธ่ริกิัจำของบริิษััท ม�ใช�ปูริะกัอบกั�ริ 
พิิ่จำ�ริณ�ในคณะกัริริมกั�ริส่ริริห�และพิิ่จำ�ริณ�ค��ต์อบแทนด�วย

หล้ักิปฏิิบััติิ	5		
ส่งเสริมนวัติกิรรมแล้ะกิารประกิอบัธุุรกิิจอย่างมี	
ความรับัผิิด้ชอบั	

หล้ักิปฏิิบััติิ	5.1		
กิารสร้างนวัติกิรรม

การสี่่งเสี่ริมนวัตกรรมท่�ป้นซี่เมนต์นครหลัวง	

บริิษััทต์ริะหนักัดีถึืงกั�ริให�คว�มส่ำ�คัญกัับนวัต์กัริริม อันเนื�องจำ�กั 
กั�ริเปูลี�ยนแปูลงของโลกัและของเทคโนโลยี ซีึ �งทำ�ให�เกัิด 
คว�มค�ดหวังของลูกัค��  คู�ค�� และผูู้�มีส่�วนได�ส่�วนเส่ียส่ำ�คัญที�
ต์�องกั�ริเห็นกั�ริเปูลี�ยนแปูลงในลักัษัณะที�เป็ูนไปูเพืิ่�อปูริะโยชน์ 
หรืิอส่ริ��งค่ณค��ริ�วมกัันทั�งแกั�กิัจำกั�ริ ลูกัค�� คู�ค�� ต์ลอดจำนสั่งคม 
และส่ิ�งแวดล�อม โดยกั�ริเปูลี�ยนแปูลงนั�นอยู�บนพิ่ื�นฐ�นของ        
หลักัจำริิยธริริมที�ดีในกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ

โดยกั�ริส่นับส่น่นของคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะเจำ��หน��ที�
บริิห�ริกัล่�ม  บริิษััทได�ให�คว�มส่ำ�คัญกัับกิัจำกัริริมกั�ริส่นับส่น่น 
ส่�งเส่ริิมให�เกัิดนวัต์กัริริมในองค์กัริอย��งยั �งยืนที �ส่ ำ�คัญ 
ดังต์�อไปูนี� 

ด้้านการส่ี่งเสี่รมิการมส่่ี่วนร่วมขั้องพนกังาน	การสี่ร้างวฒัินธีรรมอ
งค์กรด้้านนวัตกรรม	 แลัะการสี่่งเสี่ริมให้เกิด้นวัตกรรมใหม่	
หร่อธีุรกิจัใหม่

จำ�กักั�ริส่�งเส่ริิมให�บริิษััทเป็ูนองค์กัริแห�งนวัต์กัริริม กัล่�มบริิษััท 
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวงได�เล็งเห็นถืึงคว�มส่ำ�คัญของนวัต์กัริริม  
อันเปู็นผู้ลม�จำ�กักั�ริเปูลี�ยนแปูลงของเทคโนโลยีและส่ภั�พิ่        
แวดล�อมท�งกั�ริต์ล�ดที�เปูลี�ยนแปูลงไปู โดยบริิษััทได�มีกั�ริ        
ส่�งเส่ริิมและส่นับส่น่นให�พิ่นักัง�นมีส่�วนริ�วมในกั�ริส่ริ��งนวัต์กัริริม
อันเป็ูนส่�วนหนึ�งของวัฒนธริริมองคก์ัริ โดยมีกั�ริจัำดเส่วน�และ
ปูริะช่มเชิงปูฏิิบัต์ิกั�ริอย��งส่มำ��เส่มอต์ลอดทั�งปูี กั�รินำ�เส่นอ 
ผู้ลง�นด��นนวัต์กัริริมในกั�ริปูรัิบปูร่ิงและเพิิ่�มปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ในกั�ริ
ดำ�เนินธ่ริกัิจำ (นวัต์กัริริมหลักั) ริวมถืึงกั�ริส่นับส่น่นกั�ริพิ่ัฒน�
คว�มคิดริิเริิ�มของกัล่�มพิ่นักัง�นนักัคิดร่ิ�นใหม�เพืิ่�อค�นห�รูิปูแบบ 
ธ่ริกัิจำใหม�ในกั�ริส่ริ��งริ�ยได�และเปู็นกัลไกัที�จำะช�วยต์อบส่นอง
คว�มต์�องกั�ริของต์ล�ดในโลกัย่คใหม�ที �เปูลี �ยนแปูลงไปู 
(นวัต์กัริริมใหม�) โดยในปูี 2562 บริิษััท ได�กั�อต์ั�งกัล่�มพิ่ัฒน�         
ธ่ริกัิจำใหม� เพิ่ื�อช�วยผู้ลักัดันให�เกัิดมูลค��เพิ่ิ�มให�แกั�ธ่ริกัิจำของ 
กัล่�มบริิษััท
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ด้้านการอำานวยการแลัะการสี่นับสี่นุนการเป็นองค์กรนวัตกรรม
อย่างยั�งย่น	(Innovation	Infrastructure)	

บริิษััทต์ริะหนักัดีถืึงกั�ริส่ริ��ง ส่นับส่น่นนวัต์กัริริมให�เกัิดขึ�นใน
องค์กัริอย��งยั�งยืน   โดยในกั�รินี� ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริกัล่�ม 
ได�เข��ม�เปู็นผูู้ �ริับผู้ิดชอบโดยต์ริงกัับกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ย             
กั�ริบริิห�ริและกั�ริดำ�เนินง�นของกัิจำกัริริมส่�งเส่ริิมนวัต์กัริริม 
ต์��งๆ ริวมถืึงกั�ริให�กั�ริส่นับส่น่น อำ�นวยคว�มส่ะดวกัต์�อ      
พิ่นักัง�นในกั�ริริิเริิ�ม และดำ�เนินโคริงกั�รินวัต์กัริริมต์��งๆ ให� 
เปู็นไปูอย��งริวดเริ็วและมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่  ต์ลอดจำนกั�ริให�กั�ริ  
ส่นับส่น่นงบปูริะม�ณเพิ่ื�อกั�ริศึกัษั�หริือวิจำัยเพิ่ื�อให�ได�ข�อมูล   
เพิ่ิ�มเต์ิมต์�อกั�ริพิ่ัฒน�โคริงกั�ริส่ริ��งส่ริริค์ ให�ส่�ม�ริถืเกัิดขึ�น 
ได�จำริิงในริูปูแบบธ่ริกัิจำใหม� (Business Model)

บริิษััทถืือว��นวัต์กัริริมเป็ูนเรืิ�องส่ำ�คัญ ที�จำะช�วยส่ริ��งค่ณค��ริ�วม 
ให�ม�กัขึ�นเพืิ่�อปูริะโยชน์แกั�ธ่ริกิัจำ ลูกัค�� คู�ค�� และผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย 
ส่ำ�คัญที�เกัี�ยวข�อง ต์ลอดจำนส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อม  โดยบริิษััท
จำะม่�งเน�นกั�ริส่ริ��งวัฒนธริริมองค์กัริและส่นับส่น่นกัิจำกัริริม 
ต์��งๆ  ต์ลอดจำนกั�ริทำ�ง�นริ�วมกัับหน�วยง�นภั�ยนอกัที�เกีั�ยวข�อง 
เพิ่ื�อส่�งเส่ริิมให�ได�ม�ซีึ�งนวัต์กัริริมใหม�ๆ อย��งต์�อเนื�องต์�อไปู 
ในอน�คต์

หล้ักิปฏิิบััติิ	5.2		
กิารประกิอบัธุุรกิิจอย่างมีความรับัผิิด้ชอบัติ่อสังคม	
แล้ะสิ�งแวด้ล้้อม

บริิษััทคำ�นึงถึืงและให�คว�มส่ำ�คัญต์�อกั�ริส่ริ��งส่ริริค์ค่ณค��ให�กัับ
ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยท่กัฝ่�ย (Create Value for all Stakeholders) 
อย��งต์�อเนื�อง บริิษััทมีแนวท�งกั�ริปูฏิิบัติ์ว�� ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยต์�อง 
ได�ริับกั�ริดูแลจำ�กับริิษััทต์�มส่ิทธิที�มีต์�มกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�อง  
หรืิอต์�มข�อต์กัลงที�มีกัับบริิษััทและต์�องมีกัริะบวนกั�ริส่�งเส่ริิมให�
เกิัดคว�มริ�วมมือและคว�มไว�ว�งใจำซึี�งกัันและกััน ริะหว��งบริิษััท
กัับผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยท่กัฝ่�ยอย��งต์�อเนื�องต์ลอดเวล� ไม�ว��จำะเป็ูน 
พิ่นักัง�น ช่มชนโดยริอบส่ถื�นปูริะกัอบกั�ริ ส่ังคม ผูู้�ถืือห่�น 
หริือนักัลงท่น ลูกัค�� คู�ค�� เจำ��หนี� ภั�คริัฐ ริวมถืึงคู�แข�ง และ 
ผูู้�ส่อบบัญชีอิส่ริะ และที�ส่ำ�คัญต์�องไม�มีกั�ริกัริะทำ�ใด ๆ ที�เปู็น        
กั�ริละเมิดสิ่ทธิของผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย และกัำ�หนดม�ต์ริกั�ริชดเชย 
กัริณีผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยได�รัิบคว�มเสี่ยห�ยจำ�กักั�ริละเมิดสิ่ทธิ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกัลไกัที�ทำ�ให�มั�นใจำว�� บริิษััท  
ปูริะกัอบธ่ริกิัจำอย��งมีจำริิยธริริม มีคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคมและ
สิ่�งแวดล�อม ไม�ละเมิดสิ่ทธิของผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย โดยมีแนวปูฏิิบัติ์ 
ต์�อผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยคริอบคล่มเรืิ�องดังต์�อไปูนี�

1)	 	ความรับผู้ิด้ชีอบต่อพนักงานแลัะลั้กจั้าง		

พิ่นักัง�นเปู็นทริัพิ่ย�กัริที�มีค่ณค��และเปู็นริ�กัฐ�นของ  
คว�มส่ำ�เร็ิจำ คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�บริิษััท มีนโยบ�ย
และแนวปูฏิิบัต์ิในกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�อพิ่นักัง�นท่กัริะดับอย��ง  
ย่ติ์ธริริมและเท��เทียม โดยต์�องปูฏิิบัติ์ให�เป็ูนไปูต์�มกัฎหม�ย
และม�ต์ริฐ�นที�เกัี�ยวข�อง ริวมทั�งจำริิยธริริมท�งธ่ริกัิจำของ 
บริิษััท และปูฏิิบัต์ิต์�อพิ่นักัง�นและลูกัจำ��งอย��งเปู็นธริริม 
และเค�ริพิ่สิ่ทธิมน่ษัยชน อันได�แกั�กั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทน
และค��ผู้ลปูริะโยชน์อื�น ๆ  ที�เปู็นธริริม กั�ริกัำ�หนดนโยบ�ย
ที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริไม�ใช�แริงง�นผู้ิดกัฎหม�ย แริงง�นเด็กั 
และแริงง�นส่ต์ริีมีคริริภั์ กั�ริจำัดส่วัส่ดิกั�ริที�ไม�น�อยกัว��ที� 
กัฎหม�ยกัำ�หนดหรืิอม�กักัว��ต์�มคว�มเหม�ะส่ม กั�ริดูแล
ส่่ขภั�พิ่อน�มัยและคว�มปูลอดภััยในกั�ริทำ�ง�น กั�ริอบริม 
ให�คว�มรูิ� พัิ่ฒน�ศักัยภั�พิ่และส่�งเส่ริิมคว�มกั��วหน�� ริวมถึืง 
เปูิดโอกั�ส่ให�พิ่นักัง�นมีโอกั�ส่พิ่ัฒน�ทักัษัะกั�ริทำ�ง�นใน  
ด��นอื�น ๆ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีนโยบ�ยและแนวปูฏิิบัต์ิ      
ที�ชัดเจำนและเป็ูนรูิปูธริริมเกีั�ยวกัับกั�ริดูแลเรืิ�องค��ต์อบแทน
และส่วัส่ดิกั�ริของพิ่นักัง�น ต์ลอดจำนนโยบ�ยด��นกั�ริดูแล
ส่่ขภั�พิ่อน�มัยและคว�มปูลอดภััยในกั�ริทำ�ง�นโดยเปิูดเผู้ย
ถืึงกั�ริปูฏิิบัต์ิไว� ให�เปู็นที�ริับทริ�บเส่มอ อันได�แกั� นโยบ�ย 
กั�ริบริิห�ริทริัพิ่ย�กัริบ่คคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลั

บ่คล�กัริของบริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) 
ท่กัคน ถืือเป็ูนทรัิพิ่ย�กัริที�มีคว�มส่ำ�คัญเป็ูนอย��งยิ�งในกั�ริ
ที�จำะขับเคลื�อนและผู้ลักัดันให�บริิษััท ไปูสู่�เปู้�หม�ยที� 
กัำ�หนดไว� บ่คล�กัริท่กัคนถืือเปู็นหนึ�งในปูัจำจำัยแห�งคว�ม 
ส่ำ�เริ็จำขององค์กัริ ในกั�ริที�จำะเส่ริิมส่ริ��งขีดคว�มส่�ม�ริถื 
ในกั�ริแข�งขันให�กัับบริิษััท พิ่ริ�อมทั�งกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นต์�อง 
เปู็นไปูต์�มค��นิยม และวัฒนธริริมขององค์กัริ โดยมิได�        
ม่�งหวังในเริื�องของผู้ลส่ำ�เริ็จำในกั�ริทำ�ง�นเท��นั�นแต์�ต์�อง       
ถืึงพิ่ริ�อมด�วยจำริิยธริริมและกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นโดยเน�นกั�ริ 
ทำ�ง�นเปู็นทีม ทำ�ส่ิ�งถืูกัต์�อง กัล��คิด กัล��ทำ� และห�วงใย 
ใส่�ใจำอน�คต์ต์�มค��นิยมขององค์กัริ

ทั�งนี� บริิษััทได�กัำ�หนดกั�ริบริิห�ริค��ต์อบแทนบนหลักักั�ริ 
และพืิ่�นฐ�นของคว�มย่ติ์ธริริมและคว�มเส่มอภั�ค โดยปัูจำจัำย
ที�ใช� ในกั�ริบริิห�ริกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนของพิ่นักัง�น 
ปูริะกัอบไปูด�วย ภั�ริะหน��ที�และคว�มรัิบผิู้ดชอบของแต์�ละ
ต์ำ�แหน�งง�น อัต์ริ�กั�ริจำ��ยของต์ล�ดแริงง�น และคว�ม 
ส่�ม�ริถืในกั�ริจำ��ยของบริิษััท โดยอ�ศัยเทคนิคกั�ริ 
วิเคริ�ะห์ง�น กั�ริปูริะเมินค��ง�น กั�ริส่ำ�ริวจำต์ล�ดแริงง�น
และโคริงส่ริ��งค��ต์อบแทนเป็ูนเครืิ�องมือในกั�ริช�วยพิิ่จำ�ริณ� 
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

ริวมทั�งกั�ริพิิ่จำ�ริณ�ผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นของพิ่นักัง�นปูริะจำำ�ปีู
ถืือเปู็นอีกัหนึ�งปูัจำจำัยที�ใช� ในกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ค��ต์อบแทนให� 
ส่อดคล�องกัับผู้ลกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นเพืิ่�อส่นับส่น่นและเป็ูนขวัญ
และกัำ�ลังใจำให�กัับพิ่นักัง�นที�มีผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นสู่งกัว��  
ม�ต์ริฐ�นที�บริิษััทกัำ�หนดไว� ทั�งนี� บริิษััทจำะพิ่ิจำ�ริณ�จำ��ย   
โบนัส่ให�กัับพิ่นักัง�นท่กัคนขึ�นอยู�กัับผู้ลปูริะกัอบกั�ริของ
บริิษััทในแต์�ละปีูเพืิ่�อต์อบแทนคว�มท่�มเทในกั�ริปูฏิิบัติ์ง�น
อย��งเต์็มที�ต์ลอดปูีที�ผู้��นม� 

นอกัเหนือจำ�กัเงินเดือนและโบนัส่แล�ว บริิษััทได�จำัดให�มี 
ส่วัส่ดิกั�ริอื�นๆ แกั�พิ่นักัง�นท่กัคนเพืิ่�อบริริเท�ภั�ริะค��ใช�จำ��ย 
ในกั�ริดำ�ริงชีพิ่ และคงม�ต์ริฐ�นกั�ริคริองชีพิ่ให�เหม�ะส่ม
กัับส่ภั�วะเศริษัฐกัิจำได� เช�น เงินส่บทบกัองท่นส่ำ�ริอง 
เลี�ยงชีพิ่, ค��คริองชีพิ่, ริถืริับส่�งพิ่นักัง�น, เงินกัู�ฉ่กัเฉิน, 
ปูริะกัันชีวิต์, ปูริะกัันส่่ขภั�พิ่, เงินช�วยเหลือค��เล��เรีิยนบ่ต์ริ 
เปู็นต์�น ทั �งนี �บริิษััทได�มีกั�ริทบทวนและเปูลี�ยนแปูลง              
ส่วัส่ดิกั�ริของบริิษััทอยู�เปู็นริะยะเพิ่ื�อให�ส่อดคล�องกัับ   
ส่ภั�พิ่เศริษัฐกิัจำ สั่งคม และกั�ริดำ�เนินชีวิต์ให�ส่อดคล�องกัับ
ย่คส่มัยม�กัขึ�น เช�น เปิูดท�งเลือกัให�พิ่นักัง�นส่�ม�ริถืเลือกั
ปูริะกัันส่่ขภั�พิ่ปูริะเภัทคว�มค่�มคริองกัริณีผูู้�ปู่วยนอกัแบบ
กัำ�หนดจำำ�นวนต์�อครัิ�งต์�อปีู หรืิอแบบค่�มคริองต์�อปีูไม�กัำ�หนด
จำำ�นวนคริั�ง เปู็นต์�น

บริิษััทได�จำัดให�มีกั�ริจำัดอบริมพิ่นักัง�นให�มีคว�มริู�คว�ม 
เข��ใจำในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเงิน และกัองท่นส่ำ�ริองเลี�ยงชีพิ่ 
อยู�เส่มอ ริวมทั�งได�จัำดให�มีโคริงกั�ริริ�วมท่นริะหว��งน�ยจำ��ง
และลูกัจำ��ง (Employee Joint Investment Program: 
EJIP) อีกัด�วย 

2)	 	ความรับผู้ิด้ชีอบต่อลั้กค้า	

บริิษััทให�คว�มส่ำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด��นคว�ม    
ปูลอดภััยให�แกั�ลูกัค�� โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�
มีกั�ริปูฏิิบัติ์ให�เป็ูนไปูต์�มกัฎหม�ยและม�ต์ริฐ�นที�เกีั�ยวข�อง 
และคำ�นึงถืึงส่่ขภั�พิ่ คว�มปูลอดภััย คว�มเปู็นธริริม 
กั�ริเกั็บริักัษั�ข�อมูลลูกัค�� กั�ริบริิกั�ริหลังกั�ริข�ยต์ลอด 
ช�วงอ�ย่สิ่นค��และบริิกั�ริ กั�ริติ์ดต์�มวัดผู้ลคว�มพึิ่งพิ่อใจำ
ของลูกัค��เพืิ่�อกั�ริพัิ่ฒน�ปูรัิบปูร่ิงสิ่นค��และบริิกั�ริ ริวมทั�ง
กั�ริโฆษัณ�ปูริะช�ส่มัพัิ่นธ์และกั�ริส่�งเส่ริิมกั�ริข�ย (sales 
conduct) ต์�องกัริะทำ�อย��งมีคว�มรัิบผิู้ดชอบ ไม�ทำ�ให�เกิัด 
คว�มเข��ใจำผู้ิด หริือใช�ปูริะโยชน์จำ�กัคว�มเข��ใจำผู้ิดของ 
ลูกัค�� ซึี�งมีบริิบทส่อดคล�องต์�มวิสั่ยทัศน์ด��นอ�ชีวอน�มัย 
และคว�มปูลอดภััย โดยพิ่ันธกัิจำหลักัของบริิษััท ม่�งมั�น 
ให�พิ่นักัง�น ผูู้�รัิบเหม� และลูกัค��ท่กัคนต์�องมีคว�มรูิ�คว�ม
เข��ใจำ และปูฏิิบัต์ิต์�มกัฎริะเบียบขั�นต์อนกั�ริทำ�ง�น เพิ่ื�อ 
คว�มปูลอดภััยของทั�งต์นเองและผูู้�อื�น ท่กักัิจำกัริริมต์�อง       
ได�ริับกั�ริดำ�เนินกั�ริภั�ยใต์�ริะบบกั�ริจำัดกั�ริอ�ชีวอน�มัย

และคว�มปูลอดภััยอย��งมีปูริะสิ่ทธิผู้ล ปัูจำจัำยเชิงบูริณ�กั�ริ
เพืิ่�อคว�มส่ำ�เร็ิจำอย��งยั�งยืนต์�มแนวเจำต์น�ริมณ์ของบริิษััท 
คือ กั�ริส่ริ��งวัฒนธริริมคว�มปูลอดภััย กั�ริส่ริ��งทัศนคต์ิ 
ที �ดีด��นคว�มปูลอดภััย และให�ฝังแน�นในกัล่�มคนของ 
องค์กัริ และต์�องถื��ยทอดไปูสู่�กัล่�มลูกัค��เพิ่ื�อให�พิ่วกัเข�มี
ส่�วนริ�วมในกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มกัริะบวนต์��ง ๆ  ด��นอ�ชีวอน�มัย 
และคว�มปูลอดภััย และควบค่มคว�มเส่ี�ยงให�อยู�ในริะดับ
ที�ยอมริับได�  

บริิษััทจำึงม่�งเน�นในเริื�องกั�ริส่ื�อส่�ริ แบ�งปูันข�อมูล ข��วส่�ริ 
ถื��ยทอดคว�มริู� เช�น เกัี�ยวกัับกัฎริะเบียบและขั�นต์อน               
กั�ริทำ�ง�น กั�ริปูริะเมินคว�มเส่ี�ยงของส่ภั�พิ่กั�ริณ์ที�เปู็น  
อันต์ริ�ยในส่ถื�นปูริะกัอบกั�ริ กั�ริซี�อมบำ�ริ่งไซีโลอย��งไริ
ให�เกิัดคว�มปูลอดภััยให�แกั�ลูกัค��อย��งเป็ูนปูริะจำำ�ส่มำ��เส่มอ 
ทั �งยังริณริงค์ ในเริื �องกั�ริขับขี �อย��งปูลอดภััยส่ำ�หริับ                 
กัล่�มลูกัค��ที�เปู็นแฟุรินไชส่์ปูีละส่องคริั�ง เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริ        
ส่�งมอบส่ินค��และบริิกั�ริที �มีคว�มปูลอดภััยในริะดับ 
ม�ต์ริฐ�นส่�กัล อีกัทั�งบริิษััทยังมีข�อกัำ�หนดให�ผูู้�ขนส่�งต์�อง 
จำัดเต์ริียมอ่ปูกัริณ์ปู้องกัันอันต์ริ�ยส่�วนบ่คคล ส่ัญลักัษัณ์ 
เคริื�องหม�ยด��นคว�มปูลอดภััยต์��ง ๆ เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริ 
บริิห�ริจำัดกั�ริด��นคว�ม ปูลอดภััยอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ใน
พิ่ื�นที�ของลูกัค��แฟุรินไชส่์

3)	 	ความรับผู้ิด้ชีอบต่อค้่ค้า

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกัริะบวนกั�ริจัำดซืี�อจัำดจำ��ง
และเงื�อนไขส่ัญญ�หริือข�อต์กัลงที�เปู็นธริริม กั�ริช�วยให� 
คว�มริู� พิ่ัฒน�ศักัยภั�พิ่และยกัริะดับคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
ผู้ลิต์และให�บริิกั�ริ ให�ได�ม�ต์ริฐ�น ชี�แจำงและดูแลให�คู�ค�� 
เค�ริพิ่ส่ิทธิมน่ษัยชนและปูฏิิบัต์ิต์�อแริงง�นต์นเองอย��ง 
เปู็นธริริม ริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อม ริวมถืึง 
ต์ิดต์�มต์ริวจำส่อบและปูริะเมินผู้ลคู�ค�� เพิ่ื�อพิ่ัฒน�กั�ริ           
ปูริะกัอบธ่ริกัิจำริะหว��งกัันอย��งยั�งยืน 

และเพืิ่�อเป็ูนกั�ริคัดส่ริริพัิ่นธมิต์ริท�งธ่ริกิัจำที�มีวิสั่ยทัศน์ และ 
แนวท�งกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำในทิศท�งเดียวกัับบริิษััท จึำงมีกั�ริ 
กัำ�หนดหลักัเกัณฑ์์ และแนวท�งกั�ริคัดเลือกัคู�ค��อันเปู็น 
หนึ�งในผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย จำ�กัค่ณส่มบัติ์เบื�องต์�นของคู�ค�� ดังนี� 

  (1) คว�มเชี�ยวช�ญและปูริะส่บกั�ริณ์ 

  (2) คว�มส่มเหต์่ส่มผู้ลด��นริ�ค�และค่ณภั�พิ่ 

  (3) นโยบ�ยด��นกั�ริให�บริิกั�ริ 

  (4) กั�ริจำัดกั�ริด��นคว�มปูลอดภััยในกั�ริทำ�ง�น 

  (5) กั�ริปูฏิิบัต์ิให�ส่อดคล�องต์�มกัฎหม�ยที�เกัี �ยวข�อง 
กั�ริบังคับใช�แริงง�น 
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  (6) กั�ริต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์ต์ิดส่ินบน 

  (7) กั�ริจำัดห�ที�เปู็นมิต์ริต์�อส่ิ�งแวดล�อม 

  (8) กั�ริต์�อต์��นกั�ริละเมิดส่ิทธิมน่ษัยชน เปู็นต์�น 

นอกัจำ�กันี� บริิษััทได�กัำ�หนดวิธีกั�ริจำัดกั�ริด��นกั�ริจำัดซีื�อ 
จำัดห�เชิงกัลย่ทธ์ และแนวท�งกั�ริส่ริ��งคว�มส่ัมพิ่ันธ์กัับ 
คู�ค�� กั�ริคัดส่ริริคู�ค��ต์�องเปู็นไปูอย��งมีศักัยภั�พิ่ เพิ่ื�อ            
แส่ดงให�เห็นถึืงกั�ริบริิห�ริอย��งมีคว�มรัิบผิู้ดชอบในริะบบ
ห�วงโซี�อ่ปูท�น ห�กัคู�ค��ริ�ยใดไม�ผู้��นค่ณส่มบัติ์ที�กัำ�หนดไว� 
บริิษััทจำะว�งแผู้นปูฏิิบัต์ิให�แกั�คู �ค��เพิ่ื �อแกั� ไขข�อจำำ�กััด                
ดังกัล��วให�ล่ล�วงและต์ิดต์�มผู้ลปูริะเมินคว�มคืบหน��             
พิ่ริ�อมทั�งให�คว�มช�วยเหลือต์�อคู�ค��เพิ่ื�อนำ�ไปูสู่�กั�ริพิ่ัฒน�
คว�มส่�ม�ริถืและปูริับปูริ่งผู้ลกั�ริทำ�ง�นให�ดียิ �งขึ�นไปู            
เพิ่ื�อให�เกัิดกั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั�งยืนของบริิษััทที�ขย�ยไปูยัง 
คู�ค��  

บริิษััทได�จำัดทำ�จำริริย�บริริณของคู�ค�� (SCCC Supplier 
Code of Conduct) เมื�อปูี 2555 เพิ่ื�อกัำ�หนดเงื�อนไขกั�ริ
ริ�วมกัันท�งธ่ริกิัจำ โดยคู�ค��จำะต์�องลงน�มต์อบรัิบคำ�มั�นยืนยัน
กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มจำริริย�บริริณดังกัล��วเพิ่ื�อเปู็นพิ่ันธส่ัญญ� 
ริะหว��งกัันกั�อนเริิ�มทำ�ธ่ริกัิจำกัับบริิษััท

บริิษััทให�คว�มส่ำ�คัญกัับคู�ค�� อันเปู็นผูู้�มีส่�วนได�เส่ียส่ำ�คัญ
ในกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำซึี�งกัันและกััน โดยในปีู 2558 คณะกัริริมกั�ริ
บริิห�ริมีมต์ิเห็นชอบให�มีกั�ริทบทวนนโยบ�ยกั�ริจำัดซีื�อ 
จำดัห� เพิ่ื�อเป็ูนกัริอบกั�ริปูฏิบัิติ์ง�นจำดัซืี�อจำัดห�ส่นิค��หรืิอ
บริิกั�ริที�ส่ริ��งคว�มค่�มค��สู่งส่่ด ทั �งนี �เพิ่ื �อให�มั �นใจำว��               
กัริะบวนกั�ริจำัดซีื�อจำัดห�เปู็นไปูอย��งมีริะบบ เปู็นธริริม 
โปูริ�งใส่ในท่กัขั�นต์อน ทั�งกั�ริปูริะกัวดริ�ค� กั�ริปูริะเมินและ 
คัดเลือกัคู�ค�� และส่นับส่น่นให�คู�ค��ดำ�เนินกั�ริธ่ริกิัจำอย��งมี
จำริริย�บริริณ มีคว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อม

4)	 	ความรับผู้ิด้ชีอบต่อชีุมชีน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกั�รินำ�คว�มรูิ�และปูริะส่บกั�ริณ์ 
ท�งธ่ริกิัจำม�พัิ่ฒน�โคริงกั�ริที�ส่�ม�ริถืส่ริ��งเส่ริิมปูริะโยชน์
ต์�อช่มชนได�อย��งเปู็นริูปูธริริม  มีกั�ริต์ิดต์�มและวัดผู้ล        
คว�มคืบหน��และคว�มส่ำ�เริ็จำในริะยะย�ว

บริิษััทม่�งมั�นส่ริ��งค่ณค��ริ�วม (Create Shared Value) และ
คว�มผูู้กัพัิ่นที�ดีต์�อช่มชนริอบโริงง�น ในเขต์อำ�เภัอแกั�งคอย
และอำ�เภัอมวกัเหล็กั จำังหวัดส่ริะบ่ริี โดยบริิษััท ได�จำัด 
กัิจำกัริริม เข��ไปูมีส่�วนริ�วมและให�กั�ริส่นับส่น่นกั�ริพิ่ัฒน�
ช่มชนอย��งยั�งยืนในท่กัช่มชนริอบโริงง�นริวมทั�งส่�ธ�ริณชน 
โดยริวมใน 3 ด��น ได�แกั� กั�ริส่�งเส่ริิมกั�ริศึกัษั� กั�ริส่นับส่น่น 
กั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั�งยืนของช่มชน และกั�ริส่นับส่น่นกั�ริ         

พิ่ัฒน�ส่�ธ�ริณูปูโภัคขั�นพิ่ื�นฐ�นอย��งต์�อเนื�อง โดยได�           
กัำ�หนดเปู็นนโยบ�ยและเปูิดเผู้ยถืึงกั�ริปูฏิิบัต์ิไว� ให�เปู็น  
ทริ�บอย��งส่มำ��เส่มอ

5)	 	ความรับผู้ิด้ชีอบต่อสี่ิ�งแวด้ลั้อม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกั�ริปู้องกััน ลด จำัดกั�ริ 
และดูแลให�มั�นใจำว��บริิษััทจำะไม�ส่ริ��งหรืิอกั�อให�เกิัดผู้ลกัริะทบ
ในท�งลบต์�อส่ิ�งแวดล�อม ซีึ�งคริอบคล่มกั�ริใช�วัต์ถื่ดิบ 
กั�ริใช�พิ่ลังง�น (ส่ำ�หริับกั�ริผู้ลิต์ ขนส่�งหริือในส่ำ�นักัง�น) 
กั�ริใช�นำ�� กั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริหม่นเวียน กั�ริดูแลและฟุื�นฟุู         
คว�มหล�กัหล�ยท�งชีวภั�พิ่ที�ได�ริับผู้ลกัริะทบจำ�กักั�ริ   
ปูริะกัอบธ่ริกิัจำ กั�ริปูลดปูล�อยและจัำดกั�ริของเสี่ยที�เกิัดจำ�กั
กั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำ กั�ริปูล�อยกั๊�ซีเริือนกัริะจำกั เปู็นต์�น

บริิษััทนำ�ริะบบบริิห�ริง�นด��นค่ณภั�พิ่ คว�มปูลอดภััยและ 
อ�ชีวอน�มัย และสิ่�งแวดล�อม ม�ใช�ในกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นควบคู�
ไปูกัับดำ�เนินธ่ริกิัจำผู้ลิต์ปููนซีีเมนต์์ของบริิษััท  โดยนำ�ริะบบ 
กั�ริจัำดกั�ริสิ่�งแวดล�อม (ISO: 14001) ม�ใช�เพืิ่�อให�เกิัดกั�ริ
พิ่ัฒน�ส่ิ�งแวดล�อมควบคู�กัับพิ่ัฒน�ธ่ริกัิจำ อีกัทั�งยังช�วยให�
บริิษััทลดค��ใช�จำ��ยที�เกัี�ยวข�องกัับวัต์ถื่ดิบและพิ่ลังง�น 
กั�ริบำ�บัดมลพิ่ิษั เส่ริิมส่ริ��งภั�พิ่ลักัษัณ์ที�ให�กัับองค์กัริ

6)	 	การแขั้่งขั้ันทางการค้าอย่างเป็นธีรรม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำอย��ง 
เปิูดเผู้ยโปูริ�งใส่และไม�ส่ริ��งคว�มได�เปูรีิยบท�งกั�ริแข�งขัน 
อย��งไม�เปู็นธริริม บริิษััทมีเจำต์น�ริมณ์ที�จำะดำ�ริงกั�ริค��         
ข�ยและส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริแข�งขันอย��งเส่ริีและเปู็นธริริม 
โดยบริิษััทจำะไม�กัริะทำ�กั�ริใด ๆ  ที�เป็ูนกั�ริฝ่�ฝืนหรืิอขัดต์�อ 
กัฎหม�ยที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริแข�งขันท�งกั�ริค�� หริือที�อ�จำ 
ทำ�ให�เกัิดคว�มเส่ื�อมเส่ียต์�อชื�อเส่ียงของคู�แข�ง ซีึ�งแนว         
ปูฏิิบัติ์ดังกัล��วเป็ูนส่�วนหนึ�งของกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มจำริริย�บริริณ
ท�งธ่ริกัิจำของบริิษััท

7)	 	การต่อต้านการทุจัริตแลัะคอร์รัปชีัน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มั�นใจำได�ว��กั�ริปูริะกัอบ           
ธ่ริกัิจำของบริิษััทได�ปูฏิิบัต์ิต์�มกัฎหม�ยและม�ต์ริฐ�นที� 
เกัี�ยวข�อง และส่นับส่น่นให�บริิษััทอื�น ๆ และคู�ค��มีกั�ริ         
ปูริะกั�ศนโยบ�ยกั�ริต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์และคอริ์ริัปูชัน 
ริวมทั�งมีนโยบ�ยไม�ริับของขวัญ ซีึ�งได�กัำ�หนดนโยบ�ย 
ให�พิ่นักัง�นและผูู้�บริิห�ริของบริิษััท ปูฏิิเส่ธกั�ริรัิบของขวัญ
ของที�ริะลึกัหริือผู้ลปูริะโยชน์อื�น ๆ ริวมทั�งได�จำัดให�มีกั�ริ       
ฝึกัอบริมแกั�พิ่นักัง�นเพิ่ื�อให�คว�มริู�เกัี�ยวกัับนโยบ�ยและ 
แนวปูฏิิบัต์ิในกั�ริต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์คอริ์ริัปูชันของบริิษััท   
อย��งส่มำ��เส่มอ
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

บริิษััทได�กั�ริริับริองเปู็นส่ม�ชิกัแนวริ�วมปูฏิิบัต์ิของ             
ภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์ในปีู 2560 และจำะ
มีกั�ริยื�นขอต์�อกั�ริริับริองในปูี 2563

หล้ักิปฏิิบััติิ	5.3		
กิารจัด้สรรแล้ะกิารจัด้กิารทรัพียากิร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริอย��งมี 
ปูริะส่ิทธิภั�พิ่ ทั�งทริัพิ่ย�กัริท�งกั�ริเงิน ทริัพิ่ย�กัริที�ใช� ใน 
กัริะบวนกั�ริผู้ลิต์ ทริัพิ่ย์ส่ินท�งปูัญญ� ทริัพิ่ย�กัริบ่คคล  
ทริัพิ่ย�กัริธริริมช�ต์ิ ริวมถืึงด��นส่ังคมและคว�มส่ัมพิ่ันธ์ต์��ง ๆ 
โดยกัำ�หนดเป็ูนนโยบ�ยและเปิูดเผู้ยถึืงกั�ริปูฏิิบัติ์ไว�ให�เป็ูนที�ทริ�บ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ส่�งเส่ริิมกั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริเชิงอน่ริักัษั์ 
อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ ดูแลรัิกัษั�แหล�งทรัิพิ่ย�กัริที�ไม�อ�จำทดแทนได� 
และนำ�วัส่ด่ท่ต์ิยภัูมิ (secondary materials) กัลับม�ใช�ใหม�

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มั�นใจำได�ว��กั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำ  
ของบริิษััทดำ�เนินไปูอย��งมีคว�มริับผู้ิดชอบ ยึดมั�นในกัิจำกัริริม
คว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมที�เกัี�ยวข�องกัับกัริะบวนกั�ริดำ�เนิน 
ธ่ริกิัจำ โดยได�คำ�นึงถึืงคว�มจำำ�เป็ูนและผู้ลกัริะทบกั�รินำ�ทรัิพิ่ย�กัริ
ต์��ง ๆ ม�ใช� และผู้ลกัริะทบต์�อกัันและกัันในกั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริ 
แต์�ละปูริะเภัท ริวมถืึงผู้ลกัริะทบและกั�ริพิ่ัฒน�ทริัพิ่ย�กัริ  
ต์ลอดส่�ย value chain ม�โดยต์ลอด โดยต์ริะหนักัว�� ริูปูแบบ 
ธ่ริกัิจำ (business model) ที�ต์��งกััน ทำ�ให�เกัิดผู้ลกัริะทบต์�อ 
ทรัิพิ่ย�กัริที�ต์��งกัันด�วย ดังนั�น ในกั�ริตั์ดสิ่นใจำเลือกัรูิปูแบบธ่ริกิัจำ 
บริิษััทต์�องคำ�นึงถืึงผู้ลกัริะทบและคว�มค่�มค��ที�จำะเกัิดขึ�นต์�อ 
ทริัพิ่ย�กัริ บนพิ่ื�นฐ�นของกั�ริมีจำริิยธริริม มีคว�มริับผู้ิดชอบ  
และส่ริ��งค่ณค��ให�แกั�กัิจำกั�ริอย��งยั�งยืน

คณะกัริริมกั�ริได�ดูแลให�มั�นใจำว�� ในกั�ริบริริล่วัต์ถ่ืปูริะส่งค์ และ 
เปู้�หม�ยหลักัของกิัจำกั�ริ ฝ่�ยจัำดกั�ริได�มีกั�ริทบทวน พัิ่ฒน�ดูแล
กั�ริใช�ทริัพิ่ย�กัริให�เปู็นไปูอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่และปูริะส่ิทธิผู้ล 
โดยคำ�นึงถืึงกั�ริเปูลี�ยนแปูลงของปูัจำจำัยภั�ยในและภั�ยนอกั 
อยู�เส่มอ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่�งเส่ริิมให�มีกั�ริให�คว�มริู�และฝึกัอบริม 
พิ่นักัง�นในเรืิ�องสิ่�งแวดล�อม โดยกัำ�หนดเป็ูนนโยบ�ยและเปิูดเผู้ย
ถืึงกั�ริปูฏิิบัต์ิไว� ให�เปู็นที�ทริ�บ

หล้ักิปฏิิบััติิ	5.4		
กิารบัริหารจัด้กิารเทคโนโล้ยีสารสนเทศระด้ับัองค์กิร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดให�มีกัริอบกั�ริกัำ�กัับดูแลและกั�ริ   
บริิห�ริจำัดกั�ริเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศริะดับองค์กัริ ที�ส่อดคล�อง 
กัับคว�มต์�องกั�ริของกิัจำกั�ริ โดยกัำ�กัับดูแลให�บริิษััท ดำ�เนินกั�ริ 
ต์�มกัฎหม�ย ริะเบียบ ข�อบังคับ และม�ต์ริฐ�นต์��ง ๆ ที�เกีั�ยวข�อง 
กัับกั�ริใช�เทคโนโลยี โดยมอบหม�ยให�บริิษััท อินทริี ดิจำิต์อล 
จำำ�กััด ซึี�งเป็ูนบริิษััทย�อยที�ปูริะกัอบธ่ริกิัจำ ผูู้�ให�บริิกั�ริด��นเทคนิค 
กั�ริจำัดกั�ริและพิ่ัฒน�ริะบบข�อมูลแกั�บริิษััทในกัล่�มบริิษััท  
ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง เป็ูนผูู้�ดูแลและกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริเทคโนโลยี 
ส่�ริส่นเทศของบริิษััทในกัล่�ม

ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จัำดให�มีนโยบ�ยในเรืิ�องกั�ริจัำดส่ริริแ
ละกั�ริบริิห�ริทริัพิ่ย�กัริด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ ได�แกั�           
นโยบ�ยกั�ริใช�ง�นทริัพิ่ย์ส่ินด��นเทคโนโลยีอย��งเหม�ะส่ม ซีึ�ง
คริอบคล่มถึืงกั�ริจัำดส่ริริทรัิพิ่ย�กัริให�เพีิ่ยงพิ่อต์�อกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำ 
และกั�ริกัำ�หนดแนวท�งเพืิ่�อริองรัิบในกัริณีที�ไม�ส่�ม�ริถืจัำดส่ริริ
ทริัพิ่ย�กัริได�เพิ่ียงพิ่อต์�มที�กัำ�หนดไว� โดยได�มีกั�ริกัำ�หนด        
หลักั เกัณฑ์์และปูัจำจำัย ในกั�ริกัำ�หนดลำ�ดับคว�มส่ำ�คัญของ 
แผู้นง�นด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ เช�น คว�มเหม�ะส่ม   
ส่อดคล�องกัับแผู้นกัลย่ทธ์ ผู้ลกัริะทบต์�อกั�ริดำ�เนินธ่ริกัิจำ 
คว�มเริ�งด�วน ในกั�ริใช�ง�น งบปูริะม�ณและทริัพิ่ย�กัริบ่คคล 
ด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศ และคว�มส่อดคล�องกัับรูิปูแบบธ่ริกิัจำ 
(business model) ในกั�รินี� บริิษััท อินทรีิ ดิจิำต์อล จำำ�กััด ได�ให�
บริิกั�ริคริอบคล่มตั์�งแต์�กั�ริว�งแผู้นกัลย่ทธ์ท�งด��นเทคโนโลยี
ด��นส่�ริส่นเทศและดิจิำต์อลเพืิ่�อให�ส่อดคล�องและส่�งเส่ริิมกัลย่ทธ์ 
ท�งธ่ริกิัจำของกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์นคริหลวงจำนไปูถึืงกั�ริดูแล 
และพัิ่ฒน�ริะบบที�มีอยู�ให�ส่�ม�ริถืดำ�เนินง�นได�อย��งมีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่
สู่งส่่ดและต์อบส่นองคว�มต์�องกั�ริของผูู้� ใช�ง�นทั�งภั�ยในและ 
ภั�ยนอกัองค์กัริต์�มเปู้�หม�ยที�ต์ั�งไว� 

ในกั�ริบริิห�ริคว�มเสี่�ยงขององค์กัริ คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแล 
ให�กั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงขององค์กัริคริอบคล่มถืึงกั�ริบริิห�ริ 
และจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยงด��นเทคโนโลยีส่�ริส่นเทศด�วย เช�น 
กั�ริบริิห�ริคว�มต์�อเนื�องท�งธ่ริกัิจำ (business continuity 
management) กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเหต์่กั�ริณ์ที�ส่�งผู้ลกัริะทบ        
ต์�อคว�มมั�นคงปูลอดภััยของริะบบส่�ริส่นเทศ (incident                
management) กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริทรัิพิ่ย์สิ่นส่�ริส่นเทศ (asset 
management) เปู็นต์�น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดให�มีนโยบ�ยและม�ต์ริกั�ริริักัษั�        
คว�มมั�นคงปูลอดภััยของริะบบส่�ริส่นเทศ ซีึ�งบริิษััท อินทริี 
ดิจำิต์อล ได�ดำ�เนินกั�ริอย��งยอดเยี�ยมจำนได�ริับปูริะกั�ศนียบัต์ริ 
ISO/IEC 270001:2013 ปูริะเภัทริ�งวัลกั�ริบริิห�ริข�อมูลคว�ม
ปูลอดภััยยอดเยี�ยม จำ�กั Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Ltd. ซีึ�งคลอบคล่มริะบบกั�ริริักัษั�คว�มปูลอดภััย 



94 รายงานประจำาปี 2562

ของข�อมูล ในกั�ริริักัษั�คว�มลับ (confidentiality) กั�ริริักัษั� 
คว�มน��เชื�อถืือ (integrity) และคว�มพิ่ริ�อมใช�ของข�อมูล 
(availability) ริวมทั�งปู้องกัันมิให�มีกั�รินำ�ข�อมูลไปูใช� ในท�ง 
มิชอบ หรืิอมีกั�ริแกั�ไขเปูลี�ยนแปูลงข�อมูลโดยไม�ได�รัิบอน่ญ�ต์

หล้ักิปฏิิบััติิ	6		
ดู้แล้ให้มีระบับับัริหารความเสี�ยงแล้ะกิารควบัคุม	
ภายในที�เหมาะสม	

หล้ักิปฏิิบััติิ	6.1	
ระบับับัริหารความเสี�ยงแล้ะกิารควบัคุมภายใน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�มีริะบบกั�ริริักัษั�คว�ม 
ปูลอดภััยของข�อมูล ซึี�งริวมถึืงกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยและวิธีปูฏิิบัติ์ 
ในกั�ริริักัษั�คว�มลับ (confidentiality) เพิ่ื�อไม�ให�เกัิดข�อมูล 
รัิ�วไหล กั�ริรัิกัษั�คว�มน��เชื�อถืือ (integrity) และคว�มพิ่ริ�อมใช� 
ของข�อมูล (availability) ริวมทั�งกั�ริจัำดกั�ริข�อมูลที�อ�จำมีผู้ลกัริะทบ
ต์�อริ�ค�หลักัทรัิพิ่ย์ (market sensitive information) นอกัจำ�กันี� 
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และ 
พิ่นักัง�น ต์ลอดจำนบ่คคลภั�ยนอกัที�เกีั�ยวข�อง อ�ทิ ที�ปูรึิกัษั�ท�ง 
กัฎหม�ย ที�ปูริึกัษั�ท�งกั�ริเงิน ปูฏิิบัต์ิต์�มริะบบกั�ริริักัษั� 
คว�มปูลอดภััยของข�อมูลด�วย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�มั�นใจำว�� บริิษััทมีริะบบ        
กั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงและกั�ริควบค่มภั�ยในที�จำะทำ�ให�บริริล่ 
วัต์ถื่ปูริะส่งค์อย��งมีปูริะส่ิทธิผู้ล กั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำของบริิษััท 
มีกั�ริปูฏิิบัต์ิเปู็นไปูต์�มกัฎหม�ยและม�ต์ริฐ�นที�เกัี�ยวข�องทั�ง 
ของในปูริะเทศและในริะดับส่�กัล จึำงได�กัำ�หนดให�มีริะบบควบค่ม 
ภั�ยในที�เหม�ะส่มและเพีิ่ยงพิ่อ เพืิ่�อให�กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท
เปู็นไปูต์�มวัต์ถื่ปูริะส่งค์ เปู้�หม�ย และส่อดคล�องกัับกัฎหม�ย 
ริะเบียบ ข�อบังคับและข�อกัำ�หนดที�เกัี�ยวข�องกัับธ่ริกัิจำและกั�ริ 
ดำ�เนินง�น ลดคว�มเสี่�ยงจำ�กักั�ริดำ�เนินง�นและส่ริ��งคว�มมั�นใจำ 
ว��มีม�ต์ริกั�ริปู้องกัันกั�ริท่จำริิต์อย��งส่มเหต์่ส่มผู้ล 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มอบหม�ยให�คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ
และคณะกัริริมกั�ริธริริม�ภิับ�ลและคว�มเสี่�ยง กัลั�นกัริองในกั�ริ
พิ่ิจำ�ริณ�เพิ่ื�ออน่มัต์ิคว�มเส่ี�ยงที�ยอมริับได� กั�ริริะบ่คว�มเส่ี�ยง 
(คว�มเส่ี�ยงด��นกัลยท่ธ์ (strategic risk) คว�มเส่ี�ยงด��นกั�ริ 
ปูฏิิบัติ์ง�น (operational risk) คว�มเสี่�ยงด��นกั�ริเงิน (financial 
risk) และคว�มเส่ี�ยงด��นกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มกัฎริะเบียบข�อบังคับ 
(compliance risk) ที�ได�พิิ่จำ�ริณ�ปัูจำจำยัทั�งภั�ยนอกัและภั�ยใน 
องค์กัริที�อ�จำส่�งผู้ลให�บริิษััท ไม�ส่�ม�ริถืบริริล่วัต์ถื่ปูริะส่งค์ที� 
กัำ�หนดไว� กั�ริอน่มัติ์นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริคว�มเสี่�ยงที�ส่อดคล�อง
กัับวัต์ถ่ืปูริะส่งค์ เปู้�หม�ยหลักั กัลย่ทธ์ และคว�มเสี่�ยงที�ยอมรัิบ
ได�ของกัิจำกั�ริ ส่ำ�หริับเปู็นกัริอบกั�ริปูฏิิบัต์ิง�นในกัริะบวนกั�ริ
บริิห�ริคว�มเส่ี�ยงของท่กัคนในองค์กัริให�เปู็นทิศท�งเดียวกััน  
ซึี�งได�มีกั�ริปูริะเมินผู้ลกัริะทบและโอกั�ส่ที�เกิัดขึ�นของคว�มเสี่�ยง
ที�ได�ริะบ่ไว�เพิ่ื�อจำัดลำ�ดับคว�มเส่ี�ยง และมีวิธีจำัดกั�ริคว�มเส่ี�ยง
ที�เหม�ะส่ม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทให�คว�มส่ำ�คัญในกั�ริติ์ดต์�มและปูริะเมิน
ผู้ลปูริะส่ิทธิผู้ลของกั�ริบริิห�ริคว�มเส่ี�ยงอย��งส่มำ��เส่มอ และ 
ให�คว�มส่ำ�คัญกัับส่ัญญ�เต์ือนภััยล�วงหน��และดูแลให�มีกั�ริ       
ทบทวนนโยบ�ยกั�ริบริิห�ริคว�มเสี่�ยงเป็ูนปูริะจำำ�อย��งน�อยปีูละ 
1 คริั�ง

หล้ักิปฏิิบััติิ	6.2		
กิารจัด้ติั�งคณะกิรรมกิารติรวจสอบั

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดต์ั �งคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบที �               
ส่�ม�ริถืปูฏิิบัต์ิหน��ที�ได�อย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่และอิส่ริะ ส่ม�ชิกั
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบท่กัคนเป็ูนกัริริมกั�ริอิส่ริะ มีค่ณส่มบัติ์
คริบถื�วนต์�มหลักัเกัณฑ์์ที�กัำ�หนดโดยต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�ง 
ปูริะเทศไทย ส่ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพิ่ย์และ 
ต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดบทบ�ทหน��ที�คณะกัริริมกั�ริ       
ต์ริวจำส่อบไว�ในกัฎบัต์ริคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ (Charter of 
Audit Committee) (ริ�ยละเอียดปูริ�กัฏิต์�มหลักัปูฏิิบัต์ิ 3        
เส่ริิมส่ริ��งคณะกัริริมกั�ริที�มีปูริะส่ิทธิผู้ล บทบ�ทหน��ที�ของ       
บทบ�ทหน��ที�ของคณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริ) 
ซึี�งคลอบคล่มหน��ที�ต์�มที�ริะบ่ในหลกัักั�ริกัำ�กัับดแูลกิัจำกั�ริที�ดี 
ส่ำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียน ปูี 2560 แล�ว 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�จำัดให�มีกัลไกัหริือเคริื�องมือที�จำะทำ�ให� 
คณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบส่�ม�ริถืเข��ถืึงข�อมูลที�จำำ�เปู็นต์�อกั�ริ 
ปูฏิิบัติ์หน��ที�ที�ได�รัิบมอบหม�ย เช�น เอื�ออำ�นวยให�คณะกัริริมกั�ริ
ต์ริวจำส่อบส่�ม�ริถืเริียกัผูู้�ที�เกัี�ยวข�องม�ให�ข�อมูล กั�ริได�ห�ริือ 
ริ�วมกัับผูู้�ส่อบบัญชี กั�ริแส่วงห�คว�มเห็นที�เป็ูนอิส่ริะจำ�กัที�ปูรึิกัษั� 
ท�งวิช�ชีพิ่อื�นใดม�ปูริะกัอบกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ของคณะกัริริมกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบได� อีกัทั�งได�จำัดให�มีบ่คคลหริือหน�วยง�นต์ริวจำส่อบ 
ภั�ยในที�มีคว�มเปู็นอิส่ริะในกั�ริปูฏิิบัต์ิหน��ที�เปู็นผูู้�ริับผู้ิดชอบ 
ในกั�ริพิ่ัฒน�และส่อบท�นปูริะส่ิทธิภั�พิ่ริะบบกั�ริบริิห�ริคว�ม
เสี่�ยงและกั�ริควบค่มภั�ยใน พิ่ริ�อมทั�งริ�ยง�นให�คณะกัริริมกั�ริ
ต์ริวจำส่อบพิิ่จำ�ริณ�และให�คว�มเห็นถึืงคว�มเพีิ่ยงพิ่อของริะบบ
กั�ริบริิห�ริคว�มเสี่�ยงและกั�ริควบค่มภั�ยในและเปิูดเผู้ยริ�ยง�น
กั�ริส่อบท�นไว�ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี

ทั�งนี� ริ�ยละเอียดเริื�องกั�ริควบค่มภั�ยในและกั�ริบริิห�ริคว�ม 
เสี่�ยง ปูริ�กัฏิในหัวข�อกั�ริควบค่มภั�ยในและกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ 
คว�มเส่ี�ยง
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

หล้ักิปฏิิบััติิ	6.3		
กิารจัด้กิารความขัด้แย้งของผิล้ประโยชน์

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ต์ิดต์�มดูแลและจำัดกั�ริคว�มขัดแย�ง   
ท�งผู้ลปูริะโยชน์ที�อ�จำเกัิดขึ�นได�ริะหว��งบริิษััทกัับฝ่�ยบริิห�ริ 
คณะกัริริมกั�ริ หรืิอผูู้�ถืือห่�น ริวมไปูถึืงกั�ริปู้องกัันกั�ริใช�ปูริะโยชน์
อันมิควริในทริัพิ่ย์ส่ิน ข�อมูลและโอกั�ส่ของบริิษััท และกั�ริทำ�  
ธ่ริกัริริมกัับผูู้�ที�มีคว�มส่ัมพิ่ันธ์เกัี�ยวโยงกัับบริิษััท ในลักัษัณะที� 
ไม�ส่มควริ

การรักษาความปลัอด้ภััยขั้องขั้้อม้ลัแลัะการด้้แลัการใชี้ขั้้อม้ลั	
ภัายใน

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�มีริะบบกั�ริริักัษั�คว�ม  
ปูลอดภััยของข�อมูล ซึี�งริวมถึืงกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยและวิธีปูฏิิบัติ์ 
ในกั�ริริักัษั�คว�มลับ (confidentiality) กั�ริริักัษั�คว�ม 
น��เชื�อถืือ (integrity) และคว�มพิ่ริ�อมใช�ของข�อมูล (availability) 
ริวมทั�งกั�ริจำัดกั�ริข�อมูลที�อ�จำมีผู้ลกัริะทบต์�อริ�ค�หลักัทริัพิ่ย์ 
(market sensitive information) นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทได�ดูแลให�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริริะดับสู่ง และพิ่นักัง�น           
ต์ลอดจำนที�ปูริึกัษั�ภั�ยนอกัที�เกัี�ยวข�องปูฏิิบัต์ิต์�มริะบบกั�ริ 
ริักัษั�คว�มปูลอดภััยของข�อมูลด�วย

เพืิ่�อปูฏิิบัติ์ต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดี ในเรืิ�องม�ต์ริกั�ริ 
ปู้องกััน กัริณีที�กัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริ และพิ่นักัง�น ใช�ข�อมูลภั�ยใน
เพืิ่�อห�ผู้ลปูริะโยชน์ให�แกั�ต์นเองหรืิอผูู้�อื�นในท�งมิชอบ (Abusive 
self-dealing) คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได�กัำ�หนดเปู็นนโยบ�ย    
กั�ริกัำ�หนดวันห��มซืี�อข�ยห่�นบริิษััท (Blackout Period Policy) 
ซึี�งต์�อม�ได�มีกั�ริปูรัิบปูร่ิงเป็ูน นโยบ�ยกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยในและ 
กั�ริซืี�อข�ยหลักัทรัิพิ่ย์ (Insider Trading Policy) ห��มกัริริมกั�ริ 
ผูู้�บริิห�ริ และพิ่นักัง�น ต์ลอดจำนบ่คคลที�ส่�วนริู�ข�อมูลภั�ยใน 
ทำ�กั�ริซืี�อหรืิอข�ยห่�นของบริิษััท ในช�วง 30 วัน กั�อนวันเผู้ยแพิ่ริ� 
ข�อมูลงบกั�ริเงิน และข�อมูลส่ำ�คัญท�งกั�ริเงิน และไม�น�อยกัว�� 
24 ชั�วโมง หลังจำ�กัเปูิดเผู้ยข�อมูลริ�ยง�นด��นกั�ริเงินดังกัล��ว 
ทั�งนี�เพิ่ื�อให�มั�นใจำได�ว��ไม�มีกั�ริแส่วงห�ปูริะโยชน์จำ�กัข�อมูลที�      
ยังมิได�มีกั�ริเปิูดเผู้ยต์�อส่�ธ�ริณชนอันจำะนำ�ไปูสู่�กั�ริเอ�เปูรีิยบ
บ่คคลภั�ยนอกั และกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริต์�องแส่ดงริ�ยง�น 
และจำัดส่�งริ�ยง�นกั�ริเปูลี�ยนแปูลงกั�ริถืือคริองหลักัทริัพิ่ย์ฯ 
ต์�มข�อกัำ�หนดของส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต์. ต์�มม�ต์ริ� 59 แห�ง             
พิ่ริะริ�ชบัญญัต์ิหลักัทริัพิ่ย์และต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์ พิ่.ศ. 2535 
ภั�ยใน 3 วันนับจำ�กัวันที�มีกั�ริเปูลี�ยนแปูลง และแจำ�งให�เลข�น่กั�ริ
บริิษััทริับทริ�บเพิ่ื�อจำัดทำ�ส่ริ่ปูจำำ�นวนหลักัทริัพิ่ย์ของกัริริมกั�ริ 
และผูู้�บริิห�ริเปู็นริ�ยบ่คคลให�แกั�คณะกัริริมกั�ริบริิษััททริ�บ 
ในกั�ริปูริะช่ม คณะกัริริมกั�ริบริิษััทท่กัคริั�ง และเปูิดเผู้ยข�อมูล
กั�ริถืือคริองหลักัทรัิพิ่ย์ดังกัล��วในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีู โดยได�แจำ�ง
บทลงโทษัห�กัมีกั�ริฝ่�ฝืนหริือไม�ปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยและ 
ข�อกัำ�หนดดังกัล��วด�วย

นโยบ�ยข��งต์�นยังเป็ูนส่�วนหนึ�งของกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�มจำริริย�บริริณ
ท�งธ่ริกัิจำของบริิษััทในเริื�องกั�ริใช�ทริัพิ่ย์ส่ิน และข�อมูลของ 
บริิษััทอีกัด�วย 

จำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำของบริิษััทกัำ�หนดเริื�องกั�ริใช�ข�อมูล 
ภั�ยในว�� “กั�รินำ�เอ�ข�อมูลภั�ยในจำ�กัเอกัส่�ริข�อมูลที�ไม�เปิูดเผู้ย
ต์�อส่�ธ�ริณะ ม�ใช�ปูริะกัอบต์�อกั�ริตั์ดสิ่นใจำของนักัลงท่นในกั�ริ
ซืี�อ ข�ย หรืิอถืือคริองหลักัทรัิพิ่ย์บริิษััท  เป็ูนเรืิ�องที�ผิู้ดจำริิยธริริม
และผู้ิดกัฎหม�ยและส่�งผู้ลให�มีกั�ริดำ�เนินกั�ริท�งวินัยและ 
ท�งอ�ญ�”  

ห�กัมีข�อส่งสั่ยเกีั�ยวกัับกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยใน ให�ปูรึิกัษั�ฝ่�ยกัฎหม�ย
บริิษััทจำะมีกั�ริทบทวนริ�ยชื�อบ่คคลภั�ยในให�เหม�ะส่มกัับ 
ส่ถื�นกั�ริณ์ปูัจำจำ่บัน กัำ�หนดแนวท�งกั�ริริักัษั� ข�อมูลภั�ยใน   
และทำ�กั�ริแจำ�งแนวท�งและนโยบ�ยข��งต์�นให�ท่กัคนในองค์กัริ
ถืือปูฏิิบัต์ิ และต์ิดต์�มผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิอย��งส่มำ��เส่มอ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�มีกั�ริทบทวนริ�ยชื�อผูู้� ใช�ข�อมูล        
ภั�ยในซีึ�งเปู็นบ่คคลที�ริับริู�และถืือคริองข�อมูลส่ำ�คัญและที�ยัง       
ไม�เปิูดเผู้ยต์�อส่�ธ�ริณะให�เหม�ะส่มกัับส่ถื�นกั�ริณ์ปัูจำจ่ำบัน และ
ทำ�กั�ริแจำ�งแนวท�งและนโยบ�ยข��งต์�นให�ท่กัคนในองค์กัริไม�ว�� 
จำะเปู็นกัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริ และพิ่นักัง�นท่กัคนถืือปูฏิิบัต์ิและได�
ต์ริะหนักัถืึงบทลงโทษักัริณีฝ่�ฝืนหริือไม�ปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ย 
และข�อกัำ�หนดดังกัล��วด�วย โดยต์ิดต์�มผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิอย��ง 
ส่มำ��เส่มอ



96 รายงานประจำาปี 2562

รายช่�อคณะกิรรมกิาร/ผิู้บัริหาร

31	ธุันวาคม	2562 31	ธุันวาคม	2561

รวม
จำานวนหุ้น	
เพี่�ม/ล้ด้	
ระหว่างปี
(หุ้น)	

จำานวนหุ้น	(หุ้น)

สัด้ส่วน	
กิารถุ่อหุ้น
ร้อยล้ะ

จำานวนหุ้น	(หุ้น)

สัด้ส่วน	
กิารถุ่อหุ้น
ร้อยล้ะ

กิรรมกิาร/
ผิู้บัริหาร

คู่สมรส	แล้ะ
บัุติรที�ยัง	
ไม่บัรรลุ้	
นิติิภาวะ

กิรรมกิาร/
ผิู้บัริหาร

คู่สมรส	แล้ะ
บัุติรที�ยัง	
ไม่บัรรลุ้	
นิติิภาวะ

กิรรมกิารที�ไม่เป็นผิู้บัริหาร

1. น�ยพิ่อล ไฮนซี์ ฮูเกันโทเบลอริ์ - - - - - - -

2. น�ยวันชัย โต์ส่มบ่ญ 98,456 - 0.0330 89,723 - 0.0301 8,733

3. น�งส่�วนพิ่พิ่ริ ต์ิริวัฒนกั่ล - - - - - - -

4. น�ยพิ่งศ์พิ่ินิต์ เดชะค่ปูต์์ - - - - - - -

5. น�ยเบนจำ�มิน เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กัส่ - - - - - - -

6. น�ยส่ต์ีเฟุน แพิ่ทริิกั กัอริ์ - - - - - - -

7. (ดริ. กัิต์ต์ิมศักัดิ�) ฮ�ริ�ล์ด ลิงค์ 45,598 - 0.0153 38,483 - 0.0129 7,115

8. ดริ.ส่่นีย์ ศริไชยธนะส่่ข - - - - - - -

9. น�ยปูริะด�ปู พิ่ิบูลส่งคริ�ม - - - - - - -

10. น�ยชริินทริ์ ส่ัจำจำญ�ณ - - - - - - -

กิรรมกิารที�เป็นผิู้บัริหาร

11. น�ยเอเดน จำอห์น ไลนัม - - - - - - -

12. น�ยศิวะ มห�ส่ันทนะ 216,926 - 0.0728 211,992 - 0.0711 4,934

ผิู้บัริหาร

13. น�ยม�ริ์กั อน�โต์ล ชมิดต์์ - - - - - - -

14. น�ยฟุิลลิปู ริิช�ริ์ท - - - - - - -

15. น�งส่�วอน่ต์ต์ริ� พิ่�นโพิ่ธิ�ทอง - - - - - - -

ริูปูริ�ยง�นข�อมูลกั�ริถืือคริองหลักัทริัพิ่ย์โดยกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริ ปูี 2561 และ ปูี 2562 มีดังนี�

กั�ริถืือห่�น บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นคริหลวง จำำ�กััด (มห�ชน) โดยกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริ 

การทำารายการท่�อาจัม่ความขั้ัด้แย้งทางผู้ลัประโยชีน์

นอกัจำ�กักั�ริควบค่มดูแลเรืิ�องกั�ริใช�ข�อมูลภั�ยในแล�ว กั�ริดูแล 
เริื�องกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�อ�จำมีคว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์กัับ 
บริิษััท เปู็นส่ิ�งส่ำ�คัญยิ�ง คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำึงได�ดูแลให�มี         
กั�ริจำัดกั�ริและต์ิดต์�มริ�ยกั�ริที �อ�จำมีคว�มขัดแย�งของ    
ผู้ลปูริะโยชน์ ริวมทั�งดูแลให�มีแนวท�งและวิธีปูฏิิบัต์ิเพิ่ื�อให�กั�ริ
ทำ�ริ�ยกั�ริดังกัล��วเปู็นไปูต์�มขั�นต์อนกั�ริดำ�เนินกั�ริและ 
กั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูล ต์�มที�กัฎหม�ยกัำ�หนดและเปู็นไปูเพิ่ื�อ 
ผู้ลปูริะโยชน์ของบริิษััท และผูู้�ถืือห่�นโดยริวมเปู็นส่ำ�คัญ โดยที�
ผูู้�มีส่�วนได�เส่ียต์�องไม�มีส่�วนริ�วมในกั�ริต์ัดส่ินใจำ

หมายเหตุ ส่ัดส่�วนกั�ริถืือห่�นของปูี 2561 และ ปูี 2562 คำ�นวณจำ�กัท่นจำดทะเบียน 2,980 ล��นบ�ท ซีึ�งเริียกัชำ�ริะแล�ว 2,980 ล��นบ�ท

จำริริย�บริริณท�งธ่ริกัิจำของบริิษััท ได�กัำ�หนดเริื�องคว�มขัดแย�ง
ท�งผู้ลปูริะโยชน์ว�� “คว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์เป็ูนส่ถื�นกั�ริณ์
ที�ผู้ลปูริะโยชน์ส่�วนต์ัว ทั�งด��นกั�ริเงินหริือริูปูแบบอื�น ส่�งผู้ลต์�อ
คว�มส่�ม�ริถืของพิ่นักัง�นในกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที�เพืิ่�อผู้ละปูริะโยชน์
สู่งส่่ดของบริิษััท ดังนั�น พิ่นักัง�นควริหลีกัเลี�ยงกั�ริกัริะทำ�ใดๆ 
ที�พิ่นักัง�นคิดว��อ�จำเปู็นกั�ริขัดผู้ลปูริะโยชน์ หริือกั�อให�เกัิด 
คว�มขัดแย�งท�งผู้ลปูริะโยชน์ และพิ่นักัง�นควริริ�ยง�นให�            
หัวหน��ง�นทริ�บเพืิ่�อแกั�ไขส่ถื�นกั�ริณ์อย��งเหม�ะส่มและโปูริ�งใส่”                                                                                              
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

ทั�งนี� บริิษััท กัำ�หนดแนวปูฏิิบัต์ิให�บ่คล�กัริที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริ  
อน่มัต์ิหริือต์ัดส่ินใจำส่ั�งซีื�อส่ั�งจำ��งมีหน��ที�เปูิดเผู้ยข�อมูลที�ต์น        
หรืิอญ�ติ์ของต์นเข��ทำ�ธ่ริกัริริมกัับบริิษััท และ/หรืิอ บริิษััทย�อย 
ในริอบริะยะ 12 เดือนที�ผู้��นม� กั�ริเปิูดเผู้ยข�อมูลนี� ต์�องทำ�ปีูละ 
1 ครัิ�ง และส่�ม�ริถืกัริะทำ�โดยผู้��นสื่�ออิเล็กัทริอนิกัส์่ กั�ริเปิูดเผู้ย
ข�อมูลเกัี�ยวกัับผู้ลปูริะโยชน์ทับซี�อนนั�น ได�มีกั�ริปูฏิิบัต์ิอย��ง      
ต์�อเนื�องม�เปู็นริะยะเวล�หนึ�งแล�ว และบริิษััท พิ่บว��พิ่นักัง�นมี 
คว�มต์ริะหนักัม�กัขึ�นในคว�มส่ำ�คัญในเรืิ�องคว�มโปูริ�งใส่ และ
กั�ริไม�ย่�งเกัี�ยวกัับกัิจำกัริริมที�ขัดต์�อผู้ลปูริะโยชน์ของบริิษััท

การรายงานการม่สี่่วนได้้เสี่่ย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดแนวปูฏิิบัต์ิให�กัริริมกั�ริต์�อง         
ริ�ยง�นกั�ริมีส่�วนได�เส่ียอย��งน�อยกั�อนกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ว�ริะกั�ริ 
ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริ และบันทึกัไว� ในริ�ยง�นกั�ริปูริะช่ม  
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทด�วยท่กัครัิ�ง และคณะกัริริมกั�ริบริิษััทยังได�
ดูแลให�กัริริมกั�ริที�มีส่�วนได�เส่ียอย��งมีนัยส่ำ�คัญในลักัษัณะที� 
อ�จำทำ�ให�กัริริมกั�ริริ�ยดังกัล��วไม�ส่�ม�ริถืให�คว�มเห็นได�อย��ง 
อิส่ริะ และงดเว�นจำ�กักั�ริมีส่�วนริ�วมในกั�ริปูริะช่มพิ่ิจำ�ริณ�ใน 
ว�ริะนั�น นอกัจำ�กันี�กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริจำะต์�องริ�ยง�นกั�ริมี
ส่�วนได�เสี่ยของต์นเองและผูู้�เกีั�ยวข�องเมื�อมีกั�ริเปูลี�ยนแปูลงและ
ส่�งริ�ยง�นให�เลข�น่กั�ริบริิษััทจัำดทำ�ริ�ยง�นส่ร่ิปูให�คณะกัริริมกั�ริ
ทริ�บในที�ปูริะช่มคณะกัริริมกั�ริบริิษััทท่กัคริั�งด�วย

หล้ักิปฏิิบััติิ	6.4	
นโยบัายแล้ะแนวปฏิิบััติิด้้านกิารติ่อติ้านกิารทุจริติกิาร
คอร์รัปชัน

บริิษััท ได�ปูริะกั�ศใช�นโยบ�ยต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์คอร์ิรัิปูชันตั์�งแต์�
ปีู 2555 และปูลูกัฝังวัฒนธริริมองค์กัริดังอ่ดมกั�ริณ์ที�ไม�อน่ญ�ต์ 
ให�มีกั�ริให�ส่ินบนหริือคอริ์ริัปูชันอย��งเด็ดข�ดม�โดยต์ลอด 
และในปีู 2558 ได�ริ�วมลงน�มในคำ�ปูริะกั�ศเจำต์น�ริมณ์แนวริ�วม
ปูฏิิบัต์ิ (Collection Action Coalition) ของภั�คเอกัชนไทย 
ในกั�ริต์�อต์��นกั�ริท่จำริิต์ และได�ปูริะกั�ศนียบัต์ริริับริองฐ�นะ       
ส่ม�ชิกัแนวริ�วมปูฏิิบัติ์ของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต์�อต์��นท่จำริิต์ 
จำ�กัโคริงกั�ริแนวริ�วมปูฏิิบัติ์ของภั�คเอกัชนไทยในกั�ริต์�อต์��น
กั�ริท่จำริิต์ (CAC) เมื�อวันที� 18 ส่ิงห�คม 2560

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�มีมต์ิอน่มัต์ินโยบ�ยกั�ริต์�อต์��นท่จำริิต์ 
และคอร์ิรัิปูชัน และได�กัำ�หนดริะเบียบปูฏิิบัติ์ไว� ในนโยบ�ย ดังนี�

1.	 	ผู้้้นำาองค์กรปฏิิบัติให้เป็นแบบอย่าง	ในเร่�องต่อไปน่�

  (1) คณะกัริริมกั�ริ ผูู้�บริิห�ริและพิ่นักัง�นมีหน��ที�ปูฏิิบัติ์ต์�ม 
กัฎหม�ยและข�อบังคับท�องถืิ�นว��ด�วยกั�ริต์�อต์��นกั�ริ 
คอริ์ริัปูชัน จำะต์�องไม�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริคอริ์ริัปูชันใน 
ท่กัริูปูแบบ แม�ว��จำะเปู็นปูริะโยชน์ต์�อธ่ริกัิจำ คริอบครัิว 
เพิ่ื�อน หริือผูู้�อื �น และต์�องยึดมั�นในจำริิยธริริมอย��ง  
เคริ�งคริัด

  (2) บริิษััทมีนโยบ�ยเปู็นกัล�งท�งกั�ริเมือง โดยจำะไม�ให� 
กั�ริช�วยเหลือในกั�ริส่นับส่น่นพิ่ริริคกั�ริเมือง กัล่�ม 
กั�ริเมือง ริวมถืึงบ่คคลในท�งกั�ริเมืองไม�ว��ท�งต์ริง
หรืิอท�งอ�อม และห��มมิให�บ่คคลหนึ�งบ่คคลใดส่นับส่น่น
และบริิจำ�คริวมถืึงกั�ริทำ�ธ่ริกัริริมที�ส่�งผู้ลให�เกัิดกั�ริ 
ส่นับส่น่นท�งกั�ริเมือง ซีึ�งผูู้�มีอำ�น�จำอน่มัต์ิธ่ริกัริริม  
ต์�มริะเบียบข�อบังคับของบริิษััทจำะไม�ส่�ม�ริถือน่มัต์ิ 
ธ่ริกัริริมใด ๆ  ที�เกีั�ยวข�องกัับกั�ริส่นับส่น่นท�งกั�ริเมือง 
ในท่กัริูปูแบบ

  (3) กัริะบวนกั�ริบริิห�ริทริัพิ่ย�กัริบ่คคล ต์�องส่ะท�อนถืึง  
คว�มม่�งมั�นต์�อนโยบ�ยต์�อต์��นกั�ริคอริ์ริัปูชัน

  (4) กั�ริจัำดซืี�อจำดัจำ��ง ต์�องปูฏิิบัติ์ต์�มนโยบ�ยและริะเบียบ
ปูฏิิบัต์ิในกั�ริจำัดซีื�อจำัดจำ��งอย��งเคริ�งคริัด เพิ่ื�อคว�ม 
โปูริ�งใส่และส่�ม�ริถืต์ริวจำส่อบได�ท่กัขั�นต์อน

2.	 	สี่ินบน	ค่าอำานวยความสี่ะด้วก	 เงินท่�จั่ายค่นอย่างลัับ	ๆ	
แลัะเงินบริจัาค

  (1) ห��มเส่นอ สั่ญญ�ว��จำะให�สิ่นบน หรืิอต์กัลงที�จำะรัิบสิ่นบน

  (2) ห��มทำ�หรืิอจัำดกั�ริ กั�ริจำ��ยค��อำ�นวยคว�มส่ะดวกัหรืิอ 
“จำ��ยเงินคืนอย��งลับ ๆ หริือไม�ถืูกักัฎหม�ย” ห�กั          
พิ่นักัง�นได�รัิบกั�ริริ�องขอให�กัริะทำ�กั�ริดังกัล��ว หรืิอมี
ข�อส่งส่ัยเกัี�ยวกัับกั�ริชำ�ริะเงิน พิ่นักัง�นควริแจำ�งให� 
ผูู้�จำัดกั�ริส่�ยง�น เจำ��หน��ที�กัำ�กัับดูแลและปูฏิิบัต์ิต์�ม 
หริือที�ปูริึกัษั�กัฎหม�ยทริ�บ

  (3) ห��มเส่นอหริือบริิจำ�คในน�มของกัล่�มบริิษััท โดย             
ไม�ได�รัิบกั�ริอน่มัติ์จำ�กัผูู้�มีอำ�น�จำต์�มที�ได�กัำ�หนดไว�ใน 
Manual of Authority กั�ริบริิจำ�คที�ถืูกัต์�องต์�ม      
กัฎหม�ยและจำริิยธริริมส่�ม�ริถืกัริะทำ�ได� แต์�ต์�องเปู็น
ไปูต์�มแผู้นง�นช่มชนส่ัมพิ่ันธ์ และ/หริือ โคริงกั�ริ        
คว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคมและส่ิ �งแวดล�อม (CSR) 
ของกัล่�มบริิษััท นอกัจำ�กันี� องค์กัริเหล��นั�นจำะต์�องเป็ูน
นิติ์บ่คคลที�ได�รัิบอน่ญ�ต์และถูืกัต์�องต์�มกัฎหม�ย เพืิ่�อ
ให�มั�นใจำว��กั�ริบริิจำ�คจำะไม�ถูืกันำ�ไปูใช�ในกั�ริติ์ดสิ่นบน
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3.	 	การตรวจัสี่อบ

  (1) จำัดให�มีกัลไกัที�โปูริ�งใส่ส่ำ�หรัิบกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน
ที�เหม�ะส่ม

  (2) จัำดให�มีริะบบกั�ริควบค่มภั�ยในและกั�ริปูริะเมินคว�ม
เสี่�ยงที�เหม�ะส่มอย��งส่มำ��เส่มอ เพืิ่�อปู้องกัันส่ถื�นกั�ริณ์
กั�ริคอริ์ริัปูชัน ริวมถืึงทบทวนและปูริะเมินคว�มเส่ี�ยง
ด��นกั�ริคอร์ิรัิปูชันในกั�ริปูฏิิบัติ์ง�นอย��งน�อยปีูละครัิ�ง

4.	 	การฝึึกอบรม	แลัะการสี่่�อสี่าร

  (1) จัำดให�มีช�องท�งกั�ริสื่�อส่�ริและฝึกัอบริมอย��งต์�อเนื�อง
ให�แกั�บ่คล�กัริของบริิษััท เพืิ่�อให�เกิัดคว�มรูิ�และคว�มเข��ใจำ
อย��งแท�จำริิงเกัี�ยวกัับม�ต์ริกั�ริต์�อต์��นกั�ริคอริ์ริัปูชัน 
ริวมถืึงให�ส่�ม�ริถืแจำ�งเบ�ะแส่ ข�อเส่นอแนะ และข�อ        
ริ�องเรีิยนที�เกีั�ยวกัับกั�ริคอร์ิรัิปูชันได�อย��งทั�วถึืง โดยมี
ม�ต์ริกั�ริค่�มคริองผูู้�แจำ�งและริ�ยง�นเบ�ะแส่อย��งชัดเจำน

  (2) จำะต์�องมีกั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลต์�อส่�ธ�ริณชนเกัี�ยวกัับ 
นโยบ�ย และม�ต์ริกั�ริ กั�ริต์�อต์��นกั�ริคอริ์ริัปูชันและ
สื่�อส่�ริไปูยังพิ่นักัง�น คู�ค�� ลูกัค�� และส่�ธ�ริณะชนผู้��น
ท�งช�องท�งกั�ริส่ื�อส่�ริทั�งภั�ยในและภั�นนอกับริิษััท

5.	 	การปกป้องคุ้มครอง

  (1) พิ่นักัง�นที�ปูฏิิเส่ธกั�ริรัิบหรืิอกั�ริให�สิ่นบน หรืิอพิ่นักัง�น
ที�ริ�ยง�นกั�ริกัริะทำ�ไม�ส่่จำริิต์ของบ่คคลอื�น อ�จำกัังวล
เกัี�ยวกัับผู้ลกัริะทบที�อ�จำเกัิดขึ�น บริิษััทมีคว�มม่�งมั�น 
ในกั�ริส่�งเส่ริิมกั�ริเปูิดเผู้ยและส่นับส่น่นให�ท่กัท��น 
ทำ�กั�ริแจำ�งพิ่ฤติ์กัริริมอันมิชอบ ห�กัว��กั�ริริ�ยง�นนั�น
กัริะทำ�โดยส่่จำริิต์ ถืึงแม�ท��ยที�ส่่ดแล�วจำะปูริ�กัฎว��เปู็น
กั�ริส่ำ�คัญผู้ิดกั็ต์�ม

  (2) บริิษััทม่�งมั�นที�จำะส่ริ��งคว�มมั�นใจำว��จำะไม�มีใคริได�ริับ 
ผู้ลริ��ยใด ๆ  จำ�กักั�ริปูฏิิเส่ธกั�ริมีส่�วนริ�วมในกั�ริติ์ดสิ่นบน 
หรืิอคอร์ิรัิปูชัน หรืิอเนื�องม�จำ�กักั�ริริ�ยง�นโดยส่่จำริิต์ 
อันเกัิดจำ�กักั�ริส่งส่ัยว��มีกั�ริต์ิดส่ินบนจำริิงหริือมี          
คว�มเป็ูนไปูได�ว��มีกั�ริติ์ดสิ่นบนหรืิอมีกั�ริคอร์ิรัิปูชัน
ในเริื�องอื�น ๆ เกัิดขึ�นหริืออ�จำจำะเกัิดขึ�นในอน�คต์ 
ผู้ลริ��ยดังกัล��ว ริวมถึืง กั�ริเลิกัจำ��ง กั�ริลงโทษัท�งวินัย 
กั�ริค่กัค�ม หริือกั�ริปูฏิิบัต์ิอื�นใดที�เปู็นภััยอันเปู็น        
ผู้ลม�จำ�กักั�ริริ�ยง�นกั�ริกัริะทำ�โดยมิชอบ

  (3) ห�กัท��นเชื�อว��ท��นได�ริับผู้ลริ��ยใด ๆ ให�แจำ�งผูู้�จำัดกั�ริ 
ในส่�ยง�นของท��น และเจำ��หน��ที�กัำ�กัับดูแล หริือ 
ที�ปูรึิกัษั�กัฎหม�ยโดยทันที โดยจำะมีกั�ริส่อบส่วนเรืิ�อง 
ดังกัล��ว และห�ท�งเยียวย�

นอกัเหนือจำ�กักั�ริต์ริวจำส่อบ กั�ริฝึกัอบริมและกั�ริส่ื�อส่�ริต์�ม
ที�ได�ริะบ่ไว�ข��งต์�นแล�ว กั�ริต์ิดต์�มผู้ลกั�ริปูฏิิบัต์ิกั�ริปู้องกััน         
กั�ริมีส่�วนเกัี�ยวข�องกัับกั�ริคอริ์ริัปูชันริวมถืึงกั�ริกัำ�หนดให� 
กัริริมกั�ริและพิ่นักัง�นท่กัคน มีหน��ที�ริับผู้ิดชอบและปูฏิิบัต์ิ 
ต์�มนโยบ�ยนี�อย��งเคริ�งคริัด โดยมีแนวปูฏิิบัต์ิเริื�องของกั�ริ 
บันทึกัข�อมูลท�งกั�ริเงิน ริวมถึืงจัำดให�มีกั�ริทบทวนเอกัส่�ริหลักัฐ�น
กั�ริแส่ดงเหต์่ผู้ลท�งธ่ริกัิจำในกั�ริจำ��ยเงินให�แกั�บ่คคลภั�ยนอกั
อย��งเคริ�งครัิด และกัำ�หนดให�หน�วยง�นต์ริวจำส่อบภั�ยในทำ�หน��ที�
ต์ริวจำส่อบริะบบกั�ริควบค่มภั�ยในอย��งส่มำ��เส่มอ ต์ริวจำส่อบ 
กั�ริแส่ดงข�อมูลที�ไม�ส่อดคล�องต์�อคว�มเป็ูนจำริิง และพิ่ฤติ์กั�ริณ์
ที�อ�จำนำ�ไปูสู่�กั�ริท่จำริิต์เปู็นปูริะจำำ�ท่กัปูี 

ริ�ยละเอียดส่�ม�ริถืดูเพิ่ิ�มเต์ิมได�ในเว็บไซีต์์ของบริิษััท ภั�ยใต์� 
หมวด นักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์ > กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริ (https://
www.siamcitycement.com/th/investor/governance)

หล้ักิปฏิิบััติิ	6.5	
กิล้ไกิในกิารรับัเร่่องร้องเรียนแล้ะกิารด้ำาเนินกิารกิรณี	
มีกิารชี�เบัาะแส

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�มีกัลไกัและกัริะบวนกั�ริ 
จัำดกั�ริ โดยมีกั�ริบันทึกั ติ์ดต์�มคว�มคืบหน�� แกั�ไขปัูญห� และ
ริ�ยง�นข�อริ�องเริียนของผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย และดูแลให�มีกั�ริจำัด         
ช�องท�งเพิ่ื�อกั�ริริับข�อริ�องเริียนที�มีคว�มส่ะดวกัและมีม�กักัว��
หนึ�งช�องท�ง ริวมทั�งเปิูดเผู้ยช�องท�งกั�ริรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยนไว�ใน 
website และริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีนโยบ�ยและแนวท�งที�ชัดเจำน
ในกัริณีที�มีกั�ริชี�เบ�ะแส่ โดยได�กัำ�หนดให�มีช�องท�งในกั�ริแจำ�ง
เบ�ะแส่ ริวมทั�งมีกัริะบวนกั�ริต์ริวจำส่อบข�อมูล กั�ริดำ�เนินกั�ริ 
และริ�ยง�นต์�อคณะกัริริมกั�ริ ริวมทั�งดูแลได� ให�มีม�ต์ริกั�ริ          
ค่�มคริองที�เหม�ะส่มแกั�ผูู้�แจำ�งเบ�ะแส่ที�แจำ�งเบ�ะแส่ด�วยเจำต์น� 
ส่่จำริิต์  
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ส่นับส่น่นให�มีนโยบ�ยรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยน 
และแจำ�งเบ�ะแส่ (Whistleblowing Policy) โดยให�ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย
ส่�ม�ริถืริ�ยง�นและแจำ�งเบ�ะแส่กั�ริกัริะทำ�คว�มผู้ิด กั�ริฝ่�ฝืน
กัฎหม�ยและข�อบังคบัเกีั�ยวกัับกั�ริดำ�เนินธ่ริกิัจำ กั�ริปูฏิิบัติ์ง�น 
กั�ริทำ�ธ่ริกัริริม หริือกัิจำกัริริมต์��ง ๆ ในกัล่�มบริิษััทปููนซีีเมนต์์ 
นคริหลวง ผู้��นท�งช�องท�งที�เรีิยกัว�� INSEE Speak Up ซึี�งดูแล
โดยบ่คคลภั�ยนอกัที�เปู็นมืออ�ชีพิ่ โดยข�อมูลที�ได�ริับแจำ�งม�       
จำะได�ริับกั�ริต์ริวจำส่อบต์�มกัริะบวนกั�ริส่ืบห�ข�อเท็จำจำริิง และ 
กัริะบวนกั�ริส่อบส่วนต์�มนโยบ�ยกั�ริริับเริื�องริ�องเริียนและ 
แจำ�งเบ�ะแส่ ผู้ลของกั�ริต์ริวจำส่อบหริือกั�ริส่อบส่วนได�มีกั�ริ 
ริ�ยง�นต์�อคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ และคณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
ต์�มลำ�ดับ ตั์วอย��งกั�ริกัริะทำ�คว�มผิู้ดดังกัล��ว ได�แกั� กั�ริท่จำริิต์ 
กั�ริท่จำริิต์เกัี�ยวกัับงบกั�ริเงิน กั�ริต์ิดส่ินบนและคอริ์ริัปูชัน 
กั�ริลักัทริัพิ่ย์ กั�ริปูริะพิ่ฤต์ิมิชอบ กั�ริใช�ทริัพิ่ย์ส่ ินและ 
ข�อมูลบริิษััทในท�งที�ผู้ิด กั�ริฝ่�ฝืนนโยบ�ยกั�ริให�หริือริับของ
กัำ�นัล กั�ริเลี�ยงริับริอง และส่ินนำ��ใจำ เปู็นต์�น

ทั�งนี� ผูู้�ริ�ยง�นและแจำ�งเบ�ะแส่จำะได�ริับกั�ริค่�มคริองจำ�กักั�ริ 
ต์อบโต์� โดยเฉพิ่�ะในกัริณีที�กั�ริริ�องเริียนนั�นม�จำ�กัเหต์่ส่งส่ัย 
และได�มีกั�ริริ�ยง�นด�วยเจำต์น�ส่่จำริิต์ และได�ริับกั�ริพิ่ิสู่จำน์           
ภั�ยหลังพิ่บว��ไม�มีมูลเหต์่ต์�มข�อริ�องเริียน โดยผูู้�ริ�ยง�นและ 
แจำ�งเบ�ะแส่ ส่�ม�ริถืริ�องขอคว�มค่�มคริองเปู็นกัริณีพิ่ิเศษัได� 
ห�กัพิ่บว��มีกั�ริค่กัค�มในริูปูแบบต์��ง ๆ อันเนื�องม�จำ�กักั�ริ 
เปูิดเผู้ยข�อมูล

ช�องท�งกั�ริริ�ยง�นของ INSEE Speak Up มี 4 ช�องท�ง 
คริอบคล่ม 5 ปูริะเทศ ดังนี� 

1. ส่�ยด�วน:  ปูริะเทศไทย 001 800 441 0657
       ริหัส่กั�ริเข��ถืึง:72235

       ปูริะเทศเวียดน�ม 120 324 19 
       ริหัส่กั�ริเข��ถืึง:72235

       ปูริะเทศบังกัล�เทศ 000 800 091 031 
       ริหัส่กั�ริเข��ถืึง:72235

       ปูริะเทศศริีลังกั� 011 242 2173 
       ริหัส่กั�ริเข��ถืึง:72235

       ปูริะเทศอินโดนีเซีีย 001 803 441 476
       ริหัส่กั�ริเข��ถืึง:72235

2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk 

3. เว็บไซีต์์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup 

4. แอพิ่พิ่ลิเคชั�นบนมือถืือ: “SpeakingUp” 
 ริหัส่กั�ริเข��ถืึง: InseeSpeakup

กัริะบวนกั�ริดังกัล��วจึำงเป็ูนช�องท�งที�ทำ�ให�ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ยท่กักัล่�ม 
ส่�ม�ริถืริ�ยง�นหริือริ�องเริียนในเริื�องที�อ�จำทำ�ให�เกัิดคว�ม 
เส่ียห�ยต์�อบริิษััท หริือเริื�องที�ถืูกัละเมิดส่ิทธิต์�อคณะกัริริมกั�ริ
บริิษััท ซึี�งมีผูู้�รัิบเรืิ�องริ�องเรีิยน กัริะบวนกั�ริส่อบส่วน กั�ริริ�ยง�น 
ต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท มีกัริะบวนกั�ริจำัดกั�ริเริื�องที�ริ�องเริียน 
มีนโยบ�ยหริือแนวท�งในกั�ริปูกัปู้องพิ่นักัง�นหริือผูู้�ริ�ยง�น 
หริือแจำ�งเบ�ะแส่อย��งชัดเจำน มีกั�ริพิ่ัฒน�ขั�นต์อนกั�ริส่ืบห�          
ข�อเท็จำจำริิงในแต์�ละเบ�ะแส่ที�ได�รัิบแจำ�ง นอกัจำ�กันี� ผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย 
ส่�ม�ริถืแจำ�งข�อริ�องเริียนต์�อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ได�ที� Email: 
companysecretary@siamcitycement.com              

บริิษััท มีคว�มม่�งมั�นที�จำะดำ�ริงไว�ซีึ�งม�ต์ริฐ�นริะดับสู่งในเริื�อง 
ของกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีดังคำ�มั�นว�� บริิษััทจำะเปู็นองค์กัริ 
ที�มีคว�มซีื�อส่ัต์ย์ ส่่จำริิต์ มีจำริิยธริริม และคว�มโปูริ�งใส่ เช�นนี� 
กั�ริแจำ�งเหต์่กั�ริณ์ที�ไม�เหม�ะส่ม หริือฝ่�ฝืนจำริริย�บริริณท�ง 
ธ่ริกัิจำนั�น ส่�ม�ริถืช�วยให�บริิษััท มั�นใจำว��บ่คล�กัริของบริิษััท        
ได�รัิบกั�ริค่�มคริองจำ�กัส่ภั�พิ่แวดล�อมในกั�ริทำ�ง�นที�เหม�ะส่ม 

หล้ักิปฏิิบััติิ	7		
รักิษัาความน่าเช่�อถุ่อทางกิารเงินแล้ะกิารเปิด้เผิย	
ข้อมูล้	

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.1	
กิารจัด้ทำารายงานทางกิารเงินแล้ะกิารเปิด้เผิยข้อมูล้	
สำาคัญ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีคว�มรัิบผิู้ดชอบในกั�ริดูแลให�ริะบบกั�ริ
จำัดทำ�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินและกั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลส่ำ�คัญต์��ง ๆ 
ถืูกัต์�อง เพิ่ียงพิ่อ ทันเวล� เปู็นไปูต์�มกัฎเกัณฑ์์ ม�ต์ริฐ�น 
และแนวปูฏิิบัต์ิที�เกัี�ยวข�อง

บริิษััทเปูิดเผู้ยข�อมูลส่ำ�คัญที�เกัี�ยวข�องอย��งโปูริ�งใส่ คริบถื�วน 
และทันเวล� ทั�งในส่�วนของข�อมูลท�งกั�ริเงินและที�ไม�ใช�ข�อมูล 
ท�งกั�ริเงิน เช�น ผู้ลง�นของบริิษััทในริอบปูีที �ผู้��นม�ของ            
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทและคณะอน่กัริริมกั�ริ นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับ 
ดูแลกิัจำกั�ริ นโยบ�ยด��นคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคม และนโยบ�ย 
ส่ิ�งแวดล�อมและส่ังคม และกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยต์��ง ๆ ผู้��น
ช�องท�งที�เข��ถึืงข�อมูลได�ง��ย มีคว�มเท��เทียมกัันและน��เชื�อถืือ 
ต์�มม�ต์ริฐ�นและกัฎข�อบังคับที�กัำ�หนดโดย กั.ล.ต์. และ ต์ลท. 
โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�บ่คล�กัริที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริ
จำัดทำ�และเปูิดเผู้ยข�อมูล มีคว�มริู� ทักัษัะและปูริะส่บกั�ริณ์ที� 
เหม�ะส่มกัับหน��ที�คว�มริับผู้ิดชอบ และมีจำำ�นวนเพิ่ียงพิ่อ โดย
บ่คล�กัริดังกัล��วหม�ยริวมถืึงผูู้�บริิห�ริริะดับสู่งส่�ยง�นบัญชี 
และกั�ริเงิน ผูู้�จำัดทำ�บัญชี ผูู้�ต์ริวจำส่อบภั�ยใน เลข�น่กั�ริบริิษััท 
และนักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์
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คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดให�มีกัริะบวนกั�ริจำัดทำ�ริ�ยง�น 
ท�งกั�ริเงินที�มีค่ณภั�พิ่ และมั�นใจำได�ว��ข�อมูลที�แส่ดงในริ�ยง�น    
ท�งกั�ริเงินมีคว�มถืูกัต์�อง เปู็นไปูต์�มม�ต์ริฐ�นกั�ริบัญชีที� 
ริับริองโดยทั�วไปู และผู้��นกั�ริต์ริวจำส่อบจำ�กัผูู้�ส่อบบัญชีอิส่ริะ 
และต์�องมีกั�ริริ�ยง�นคว�มรัิบผิู้ดชอบของกัริริมกั�ริต์�อริ�ยง�น
ท�งกั�ริเงินควบคู�ริ�ยง�นของผูู้�ส่อบบัญชีอิส่ริะที�ได�ริับคว�ม 
เห็นชอบจำ�กัส่ำ�นักัง�น กั.ล.ต์. ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี โดยในกั�ริ 
ให�คว�มเห็นชอบกั�ริเปิูดเผู้ยข�อมูลท�งกั�ริเงินนั�น คณะกัริริมกั�ริ
บริิษััทได�พิิ่จำ�ริณ�ปัูจำจัำย เรืิ�องผู้ลกั�ริปูริะเมินคว�มเพีิ่ยงพิ่อของ
ริะบบควบค่มภั�ยใน คว�มเห็นของผูู้�ส่อบบัญชีในริ�ยง�นท�ง
กั�ริเงิน และข�อส่ังเกัต์ของผูู้�ส่อบบัญชีเกัี�ยวกัับริะบบควบค่ม 
ภั�ยใน ริวมทั�งข�อส่ังเกัต์ของผูู้�ส่อบบัญชีผู้��นกั�ริส่ื�อส่�ริใน 
ช�องท�งอื�น ๆ คว�มเห็นของคณะกัริริมกั�ริต์ริวจำส่อบ และ 
คว�มส่อดคล�องกัับวัต์ถื่ปูริะส่งค์ เปู้�หม�ยหลักั กัลย่ทธ์และ 
นโยบ�ยของบริิษััทแล�ว

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูล ซีึ�งริวมถืึง 
งบกั�ริเงิน ริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีู แบบ 56-1 ส่ะท�อนฐ�นะกั�ริเงินและ
ผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นอย��งเพีิ่ยงพิ่อ ริวมทั�งส่นับส่น่นให�บริิษััทจัำดทำ�       
คำ�อธิบ�ยและกั�ริวิเคริ�ะห์ของฝ่�ยจำัดกั�ริ (management 
discussion and analysis หริือ MD&A) เพิ่ื�อปูริะกัอบกั�ริ 
เปิูดเผู้ยงบกั�ริเงินท่กัไต์ริม�ส่ ทั�งนี� เพืิ่�อให�นักัลงท่นได�รัิบทริ�บ 
ข�อมูลและเข��ใจำกั�ริเปูลี�ยนแปูลงที�เกัิดขึ�นกัับฐ�นะกั�ริเงิน         
และผู้ลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทในแต์�ละไต์ริม�ส่ได�ดียิ�งขึ�น        
นอกัจำ�กัข�อมูลตั์วเลขในงบกั�ริเงินเพีิ่ยงอย��งเดียว และในกัริณี
ที�กั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลริ�ยกั�ริใดเกัี�ยวข�องกัับกัริริมกั�ริริ�ยใด        
ริ�ยหนึ�งเป็ูนกั�ริเฉพิ่�ะ  กัริริมกั�ริริ�ยนั�นต์�องดูแลให�กั�ริเปิูดเผู้ย 
ในส่�วนของต์นมีคว�มคริบถื�วนถืูกัต์�อง

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.2	
สภาพีคล่้องทางกิารเงินแล้ะความสามารถุในกิารชำาระหนี�

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�ฝ่�ยจำัดกั�ริมีกั�ริต์ิดต์�มและ       
ปูริะเมินฐ�นะท�งกั�ริเงินของกัิจำกั�ริและมีกั�ริริ�ยง�นต์�อ      
คณะกัริริมกั�ริอย��งส่มำ��เส่มอ โดยริ�วมกัับฝ่�ยจำัดกั�ริเพิ่ื�อห� 
ท�งแกั�ไขโดยเริ็วห�กัเริิ�มมีส่ัญญ�ณบ�งชี�ถืึงปูัญห�ส่ภั�พิ่คล�อง
ท�งกั�ริเงินและคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริชำ�ริะหนี� 

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.3	
กิารแกิ้ไขปัญหาทางกิารเงิน

ในกั�ริอน่มัต์ิกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริใดๆ หริือกั�ริเส่นอคว�มเห็นให�ที� 
ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นอน่มัติ์คณะกัริริมกั�ริต์�องมั�นใจำได�ว�� กั�ริทำ�ริ�ยกั�ริ          
ดังกัล��วจำะไม�กัริะทบต์�อคว�มต์�อเนื�องในกั�ริดำ�เนินกัิจำกั�ริ          
ส่ภั�พิ่คล�องท�งกั�ริเงินหริือคว�มส่�ม�ริถืในกั�ริชำ�ริะหนี�

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มั�นใจำได�ว��กัิจำกั�ริมีแผู้นในกั�ริ     
แกั�ไขปัูญห�หรืิอมีกัลไกัอื�นที�จำะส่�ม�ริถืแกั�ไขปัูญห�ท�งกั�ริเงินได� 
และต์ิดต์�มอย��งใกัล�ชิด และดูแลให�กัิจำกั�ริปูริะกัอบธ่ริกัิจำด�วย
คว�มริะมัดริะวัง และปูฏิิบัติ์ต์�มข�อกัำ�หนดเกีั�ยวกัับกั�ริเปิูดเผู้ย
ข�อมูล โดยคำ�นึงถึืงคว�มเป็ูนธริริมต์�อผูู้�มีส่�วนได�เสี่ย ซึี�งริวมถึืง 
เจำ��หนี� ต์ลอดจำนต์ิดต์�มกั�ริแกั�ไขปูัญห� โดยให�ฝ่�ยจำัดกั�ริ 
ริ�ยง�นส่ถื�นะอย��งส่มำ��เส่มอ และคณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะต์�อง 
มั�นใจำได�ว�� กั�ริพิ่ิจำ�ริณ�ต์ัดส่ินใจำใดๆ ในกั�ริแกั�ไขปูัญห�ท�ง 
กั�ริเงินของบริิษััท ไม�ว��จำะด�วยวิธีกั�ริใดจำะต์�องเปู็นไปูอย��ง 
ส่มเหต์่ส่มผู้ล

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.4	
กิารจัด้ทำารายงานความยั�งย่น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�พิิ่จำ�ริณ�คว�มเหม�ะส่มในกั�ริเปิูดเผู้ย
ข�อมูลกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มกัฎหม�ย กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มจำริริย�บริริณ 
นโยบ�ยกั�ริต์�อต์��นคอริ์ริัปูชัน กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�อพิ่นักัง�นและผูู้�มี 
ส่�วนได�เส่ีย ซีึ�งริวมถืึงกั�ริปูฏิิบัติ์อย��งเปู็นธริริม และกั�ริเค�ริพิ่ 
สิ่ทธิมน่ษัยชน ริวมทั�งคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคมและสิ่�งแวดล�อม 
โดยคำ�นึงถืึงกัริอบกั�ริริ�ยง�นที�ได�ริับกั�ริยอมริับในปูริะเทศ 
หริือในริะดับส่�กัล ซีึ�งได�กัำ�หนดไว�เปู็นนโยบ�ยและเปูิดเผู้ย         
ข�อมูลดังกัล��วไว� ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�ข�อมูลที�เปิูดเผู้ยเป็ูนเรืิ�องที�ส่ำ�คัญ
และส่ะท�อนกั�ริปูฏิิบัต์ิที�จำะนำ�ไปูสู่�กั�ริส่ริ��งค่ณค��แกั�กัิจำกั�ริ 
อย��งยั�งยืนอยู�เส่มอ

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�กัับดูแลให�ฝ่�ยจัำดกั�ริจัำดให�มีหน�วยง�น
หริือผูู้�รัิบผู้ิดชอบง�นนักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์ที�ทำ�หน��ที�ในกั�ริส่ื�อส่�ริ
กัับผูู้�ถืือห่�น และผูู้�มีส่�วนได�เส่ียอื�น เช�น นักัลงท่น นักัวิเคริ�ะห์ 
ให�เปู็นไปูอย��งเหม�ะส่ม เท��เทียมกััน และทันเวล� 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทให�คว�มส่ำ�คัญต์�อกั�ริทำ�หน��ที� “ผูู้�แถืลงข��ว” 
ของบริิษััท โดยต์�องเป็ูนผูู้�ที�มีคว�มเหม�ะส่มกัับกั�ริปูฏิิบัติ์หน��ที� 
เข��ใจำธ่ริกัิจำของบริิษััท ริวมทั�งวัต์ถื่ปูริะส่งค์ เปู้�หม�ยหลักั             
ค��นิยมและส่�ม�ริถืสื่�อส่�ริกัับต์ล�ดท่นได�เป็ูนอย��งดี ผูู้�ที�ได�รัิบ 
กั�ริแต์�งต์ั�งให�ทำ�หน��ที�นี�ต์�องทำ�หน��ที�ด�วยคว�มริะมัดริะวัง 
จำึงได�กัำ�หนดให� ปูริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ เปู็นผูู้�ที�ริับผู้ิดชอบ 
ในกั�ริให�ข�อมูลต์�อบ่คคลภั�ยนอกั
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กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�กัำ�หนดแนวปูฏิิบัต์ิที�เกัี�ยวข�องกัับกั�ริ 
เปูิดเผู้ยข�อมูลสู่�ส่�ธ�ริณะ (Disclosure Policy) และแนวปูฏิิบัติ์ 
กั�ริสื่�อส่�ริ (Communication Policy) ลงในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับ
ดูแลกัิจำกั�ริของบริิษััท และจำัดให�มีผูู้�ริับผู้ิดชอบง�นเกัี�ยวกัับ 
“นักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์” (Investor Relations หริือ IR)  เพิ่ื�อส่ื�อส่�ริ 
กัับบ่คคลภั�ยนอกั เช�น ผูู้�ลงท่น นักัลงท่นส่ถื�บัน นักัลงท่นทั�วไปู 
นักัวิเคริ�ะห์ และภั�ครัิฐที�เกีั�ยวข�องอย��งเท��เทียมและเป็ูนธริริม 
โดยเปูิดโอกั�ส่ให�ส่�ม�ริถืเข��พิ่บผูู้�บริิห�ริของบริิษััทได�ต์�ม 
คว�มเหม�ะส่ม เปู็นข�อมูลที �ได�เปูิดเผู้ยต์�อส่�ธ�ริณะแล�ว 
โดยข�อมูลที�เปิูดเผู้ยต์�องถูืกัต์�อง ไม�ทำ�ให�ส่ำ�คัญผิู้ด และเพีิ่ยงพิ่อ
ต์�อกั�ริต์ัดส่ินใจำของนักัลงท่น และต์�องมั�นใจำได�ว��กั�ริส่ื�อส่�ริ 
และกั�ริเปิูดเผู้ยข�อมูลต์�อบ่คคลภั�ยนอกัเป็ูนไปูอย��งเหม�ะส่ม 
เท��เทียมกััน ทันเวล� ใช�ช�องท�งที�เหม�ะส่ม ปูกัปู้องข�อมูลลับ
และข�อมูลที�มีต์�อผู้ลต์�อริ�ค�หลักัทริัพิ่ย์ ริวมทั�งมีกั�ริส่ื�อส่�ริให�
เข��ใจำต์ริงกัันทั�งองค์กัริในกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มนโยบ�ยดังกัล��ว

ในกั�ริปูฏิิบัติ์ต์�อผูู้�ถืือห่�นและนักัลงท่น บริิษััทให�คว�มส่ำ�คัญต์�อ 
กั�ริปูฏิิบัติ์ต์�อผูู้�ถืือห่�นท่กัริ�ยอย��งเท��เทียมและโปูริ�งใส่ ผูู้�ถืือห่�น
จำะได�รัิบข�อมูลข��วส่�ริส่ำ�คัญคริบถื�วนและเป็ูนปัูจำจ่ำบัน และได�รัิบ
คว�มส่ะดวกัในกั�ริศึกัษั�ส่�ริส่นเทศของบริิษััท และที�ส่ำ�คัญ  
ในกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นจำะต์�องไม�มีกั�ริเพิ่ิ�มว�ริะกั�ริปูริะช่ม หริือ 
เปูลี�ยนแปูลงข�อมูลส่ำ�คัญใด ๆ โดยไม�แจำ�งให�ผูู้�ถืือห่�นทริ�บ 
ล�วงหน��

ในกั�ริส่ริ��งส่ัมพิ่ันธ์กัับนักัลงท่นและผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย บริิษััท           
มอบหม�ยให�ผูู้ �ริ ับผู้ิดชอบง�นเกัี �ยวกัับนักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์                  
ผูู้�รัิบผิู้ดชอบง�นเกีั�ยวกัับคว�มรัิบผิู้ดชอบต์�อสั่งคม และผูู้�รัิบผิู้ด
ชอบเกัี�ยวกัับกั�ริพิ่ัฒน�อย��งยั �งยืนดูแลจำัดกัิจำกัริริมอย��ง   
เหม�ะส่มอยู�เส่มอ เช�น กั�ริเยี�ยมชมกิัจำกั�ริ และกั�ริทำ�กิัจำกัริริม   
เพิ่ื�อส่ังคมและส่ิ�งแวดล�อม (ริ�ยละเอียดส่�ม�ริถืดูได�จำ�กัหัวข�อ 
“คว�มริับผู้ิดชอบต์�อส่ังคม” ของริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี)

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.5	
ผิู้รับัผิิด้ชอบังานนักิล้งทุนสัมพีันธุ์

ผูู้�ริับผู้ิดชอบง�นนักัลงท่นส่ัมพิ่ันธ์ของบริิษััทคือ น�ยเกัษัม 
ม�ไกัริเลิศ ในปูี 2562 บริิษััทได�มีกั�ริพิ่บปูะนักัวิเคริ�ะห์ 
ปูริะม�ณ 50 คน อีกัทั�งได�มีกั�ริทำ�จำดหม�ยข��วริ�ยไต์ริม�ส่        
เพิ่ื�อเผู้ยแพิ่ริ�ข�อมูลผู้��นท�งเว็บไซีต์์ของบริิษััทอย��งส่มำ��เส่มอ 
และในกัริณีที�นักัลงท่นต์�องกั�ริต์ิดต์�อส่อบถื�มข�อมูลเกัี�ยวกัับ       
บริิษััทส่�ม�ริถืต์ิดต์�อได�ที�ช�องท�งต์�อไปูนี� 

	 ท่�อย้่		 	 ฝึ่ายการเงินแลัะการควบคุม
	 		 	 	 	 บริษัท	ป้นซี่เมนต์นครหลัวง	จัำากัด้	(มหาชีน)
	 		 	 	 	 199	อาคารคอลััมน์ทาวเวอร์	ชีั�น	11	
	 		 	 	 	 ถุนนรัชีด้าภัิเษก	แขั้วงคลัองเตย
	 		 	 	 	 เขั้ตคลัองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
	 โทรศึัพท์	 +66	2	797	7165
	 อ่เมลั	 	 kasem.makrailert@siamcitycement.com	

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�ฝ่�ยจำัดกั�ริกัำ�หนดทิศท�งและ 
ส่นับส่น่นง�นด��นนักัลงท่นสั่มพัิ่นธ์ เช�น กั�ริจัำดให�มีหลักัปูฏิิบัติ์ 
ในกั�ริให�ข�อมูล นโยบ�ยหริือหลักัปูฏิิบัต์ิกั�ริจำัดกั�ริข�อมูลที�มี 
ผู้ลต์�อริ�ค�หลักัทรัิพิ่ย์ ริวมทั�งกัำ�หนดหน��ที�และคว�มรัิบผิู้ดชอบ
ของนักัลงท่นสั่มพัิ่นธ์ให�ชัดเจำน เพืิ่�อให�กั�ริสื่�อส่�ริและกั�ริเปิูดเผู้ย
ข�อมูลเปู็นไปูอย��งมีปูริะส่ิทธิภั�พิ่ ส่มำ��เส่มอ เช�น กั�ริพิ่บปูะ         
นักัวิเคริ�ะห์เกีั�ยวกัับผู้ลปูริะกัอบกั�ริของบริิษััท กั�ริทำ�จำดหม�ย
ข��วเพิ่ื�อนำ�เส่นอฐ�นะกั�ริเงินของบริิษััท เปู็นต์�น

หล้ักิปฏิิบััติิ	7.6	
กิารนำาเทคโนโล้ยีสารสนเทศมาใช้กิารเผิยแพีร่ข้อมูล้

นอกัจำ�กักั�ริเผู้ยแพิ่ริ�ข�อมูลต์�มเกัณฑ์์ที�กัำ�หนดและผู้��นช�องท�ง
ของ ต์ลท. แบบแส่ดงริ�ยกั�ริข�อมูลปูริะจำำ�ปูี (แบบ56-1) 
และริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูีแล�ว คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดให�มีกั�ริ
เปูิดเผู้ยข�อมูลทั�งภั�ษั�ไทยและภั�ษั�อังกัฤษั ผู้��นเว็บไซีต์์ของ 
บริิษััทที� www.siamcitycement.com ซึี�งมีกั�ริปูรัิบปูร่ิงข�อมูล 
ให�เปู็นปูัจำจำ่บันอยู�เส่มอและคริบถื�วนต์�มหลักักั�ริกัำ�กัับดูแล    
กัิจำกั�ริที�ดีส่ำ�หริับบริิษััทจำดทะเบียน 

หล้ักิปฏิิบััติิ	8		
สนับัสนุนกิารมีส่วนร่วมแล้ะกิารส่�อสารกิับัผิู้ถุ่อหุ้น	

หล้ักิปฏิิบััติิ	8.1	
กิารมีส่วนร่วมในกิารติัด้สินใจในเร่่องสำาคัญของบัริษััท

บริิษััทม่�งมั�นที�จำะปูกัปู้องส่ิทธิและผู้ลปูริะโยชน์ของผูู้�ถืือห่�น         
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทต์ริะหนักัและให�คว�มส่ำ�คัญถืึงส่ิทธิของ     
ผูู้�ถืือห่�น (ริวมถืึงผูู้�ถืือห่�นปูริะเภัทส่ถื�บัน) อย��งเท��เทียมกััน 
โดยบริิษััท ต์�องไม�กัริะทำ�กั�ริอันเป็ูนกั�ริละเมิดหรืิอริิดริอนสิ่ทธิ    
ของผูู้�ถืือห่�น บริิษััท มีนโยบ�ยในกั�ริส่�งเส่ริิมและอำ�นวยคว�ม
ส่ะดวกัให�ผูู้�ถืือห่�นใช�ส่ิทธิพิ่ื�นฐ�นต์�มกัฎหม�ยและส่�งเส่ริิม 
ส่นับส่น่น อำ�นวยคว�มส่ะดวกัในกั�ริใช�ส่ิทธิของผูู้ �ถืือห่ �น 
อันได�แกั� กั�ริเข��ริ�วมปูริะช่มและออกัเสี่ยงลงคะแนนในที�ปูริะช่ม      
ผูู้�ถืือห่�น ทั�งนี� ไม�ว��ด�วยต์นเองหรืิอโดยกั�ริมอบฉันทะ กั�ริเลือกัตั์�ง 
หริือถือดถือนกัริริมกั�ริ กั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ 
ท่กัริูปูแบบ และกั�ริแต์�งต์ั�งผูู้�ส่อบบัญชี และเริื�องที�มีผู้ลกัริะทบ 
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ต์�อบริิษััท เช�น กั�ริจำัดส่ริริเงินปูันผู้ล กั�ริกัำ�หนดหริือแกั�ไข 
ข�อบังคับและหนังส่ือบริิคณห์ส่นธิ กั�ริลดท่นหริือเพิ่ิ �มท่น 
และกั�ริอน่มัต์ิริ�ยกั�ริพิ่ิเศษั เปู็นต์�น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�มั�นใจำว�� ผูู้�ถืือห่�นมีส่�วนริ�วมในกั�ริ 
ตั์ดสิ่นใจำในเรืิ�องส่ำ�คัญของบริิษััท ปูริะเด็นที�กัำ�หนดในกัฎหม�ย
และปูริะเด็นที�อ�จำมีผู้ลกัริะทบต์�อทิศท�งกั�ริดำ�เนินง�นของ 
กัิจำกั�ริ ได�ถืูกับริริจำ่เปู็นว�ริะกั�ริปูริะช่มและผู้��นกั�ริพิ่ิจำ�ริณ�  
และ/หริือกั�ริอน่มัต์ิของผูู้�ถืือห่�น 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลส่นับส่น่นกั�ริมีส่�วนริ�วมของผูู้�ถืือห่�น 
โดยได�กัำ�หนดให�มีหลักัเกัณฑ์์กั�ริให�ผูู้�ถืือห่�นส่�วนน�อยส่�ม�ริถื
เส่นอเพิ่ิ�มว�ริะกั�ริปูริะช่มล�วงหน��กั�อนวันปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น โดย
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจำะพิ่ิจำ�ริณ�บริริจำ่เริื�องที�ผูู้�ถืือห่�นเส่นอเปู็น
ว�ริะกั�ริปูริะช่ม ซึี�งห�กักัริณีคณะกัริริมกั�ริบริิษััทปูฏิิเส่ธเรืิ�องที� 
ผูู้�ถืือห่�นเส่นอบริริจ่ำเป็ูนว�ริะต์�องแจำ�งเหต่์ผู้ลให�ที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น    
ทริ�บ อีกัทั�งได�กัำ�หนดให�มีกัริะบวนกั�ริในกั�ริที�จำะทำ�ให�ผูู้�ถืือห่�น 
ส่�วนน�อยส่�ม�ริถืมีส่�วนริ�วมในกั�ริส่ริริห� และแต์�งตั์�งกัริริมกั�ริ 
ซึี�งได�กัำ�หนดค่ณส่มบัติ์ของผูู้�ถืือห่�นที�มีสิ่ทธิเส่นอชื�อบ่คคลเพืิ่�อ
ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริเป็ูนผูู้�ถืือห่�นคนหนึ�งหรืิอหล�ยคนซึี�งถืือ
ห่�นและมีส่ิทธิออกัเส่ียงนับริวมกัันได�ไม�น�อยกัว�� 14,900,000 
ห่�น (คิดเปู็นริ�อยละ 5 ของจำำ�นวนห่�นที�มีส่ิทธิออกัเส่ียงทั�งหมด
ของบริิษััท) ซีึ�งเปู็นจำำ�นวนห่�นที�ต์ำ��ม�กั อันเปู็นส่�วนหนึ�งของ        
กัริะบวนกั�ริที�ทำ�ให�มั�นใจำได�ว��ผูู้�ถืือห่�นส่�วนน�อยส่�ม�ริถืเลือกัตั์�ง
กัริริมกั�ริที�เปู็นอิส่ริะเพิ่ื�อดูแลผู้ลปูริะโยชน์แทนต์นได� โดย         
คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�มีกั�ริเปิูดเผู้ยหลักัเกัณฑ์์ดังกัล��ว
ให�ผูู้ �ถืือห่�นทริ�บล�วงหน�� 3-4 เดือนกั�อนวันปูริะช่มส่�มัญ   
ปูริะจำำ�ปูีผูู้�ถืือห่�น ริวมทั�งได�เปูิดโอกั�ส่ให�ผูู้�ถืือห่�นส่�งคำ�ถื�ม  
ล�วงหน��กั�อนวันปูริะช่ม โดยกัำ�หนดหลักัเกัณฑ์์กั�ริส่�งคำ�ถื�ม 
ล�วงหน�� และเผู้ยแพิ่ริ�หลักัเกัณฑ์์ดังกัล��วไว�บนเว็บไซีต์์ของ 
บริิษััทด�วย 

ส่ำ�หรัิบกั�ริปูริะช่มส่�มัญผูู้�ถืือห่�นปีู 2563 คณะกัริริมกั�ริบริิษััท
ได�เปิูดโอกั�ส่ให�ผูู้�ถืือห่�นเส่นอเพิิ่�มว�ริะกั�ริปูริะช่ม ชื�อบ่คคลเพืิ่�อ 
ดำ�ริงต์ำ�เหน�งกัริริมกั�ริ และส่�งคำ�ถื�มล�วงหน��กั�อนวันปูริะช่ม 
ส่�มัญผูู้�ถืือห่�น ในริะหว��งวันที� 1 ต์่ล�คม 2562 - 15 มกัริ�คม 
2563 โดยกัำ�หนดหลักัเกัณฑ์์กั�ริส่�งคำ�ถื�มล�วงหน��ที�ชัดเจำน 
และเผู้ยแพิ่ริ�หลักัเกัณฑ์์ดังกัล��วบนเว็บไซีต์์ของบริิษััท https://
www.siamcitycement.com/th/investor/annual ทั�งนี�         
ไม�มีผูู้�ถืือห่�นส่�งคำ�ถื�มที�เกีั�ยวข�องกัับว�ริะกั�ริปูริะช่มแต์�อย��งใด

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�หนังสื่อนัดปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นมีข�อมูลที�
ถูืกัต์�อง คริบถื�วน และเพีิ่ยงพิ่อต์�อกั�ริใช�สิ่ทธิของผูู้�ถืือห่�น ได�มี         
กั�ริกัำ�หนดว�ริะกั�ริปูริะช่มไว�เป็ูนเรืิ�อง ๆ อย��งชัดเจำน มีกั�ริส่�ง 
หนังส่ือนัดปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นพิ่ริ�อมเอกัส่�ริที�เกัี�ยวข�อง ดูแลให�  
บริิษััท แจำ�งกัำ�หนดกั�ริปูริะช่มพิ่ริ�อมริะเบียบว�ริะและคว�มเหน็
ของคณะกัริริมกั�ริต์�อ ต์ลท. และเผู้ยแพิ่ริ�บนเว็บไซีต์์ของบริิษััท 

กั�อนวันปูริะช่มน�นเพิ่ียงพิ่อ ซีึ�งหนังส่ือนัดปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นและ 
เอกัส่�ริที�เกัี�ยวข�องได�จำัดทำ�เปู็นภั�ษั�อังกัฤษัทั�งฉบับ และ 
เผู้ยแพิ่ริ�พิ่ริ�อมกัับฉบับภั�ษั�ไทย

หล้ักิปฏิิบััติิ	8.2	
กิารด้ำาเนินกิารในวันประชุมผิู้ถุ่อหุ้น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทดูแลให�บริิษััทมีกั�ริให�ข�อมูล วัน เวล� 
ส่ถื�นที� และว�ริะกั�ริปูริะช่ม โดยมีคำ�ชี�แจำงและเหต่์ผู้ลปูริะกัอบ 
ในแต์�ละว�ริะริะบ่ในหนังส่ือเชิญปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นและ/หริือใน 
เอกัส่�ริปูริะกัอบว�ริะกั�ริปูริะช่ม โดยไม�กัริะทำ�กั�ริใด ๆ  ที�เปู็น
กั�ริจำำ�กััดโอกั�ส่ของผูู้�ถืือห่�นในกั�ริศึกัษั�ส่�ริส่นเทศของบริิษััท 
โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลหนังส่ือนัดปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นให� 
ปูริะกัอบด�วย

1)  วัน เวล� และส่ถื�นที�จำัดปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น

2)  ว�ริะกั�ริปูริะช่ม โดยริะบ่ว�� เปู็นว�ริะเพิ่ื�อทริ�บหริือเพิ่ื�อ 
อน่มัต์ิ ริวมทั�งแบ�งเปู็นเริื�องๆ อย��งชัดเจำน เช�น ในว�ริะ 
ที�เกีั�ยวกัับกัริริมกั�ริ ได�แยกัเรืิ�องกั�ริเลือกัตั์�งกัริริมกั�ริและ 
กั�ริอน่มัต์ิค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริเปู็นแต์�ละว�ริะ

3)  วัต์ถ่ืปูริะส่งค์และเหต่์ผู้ล และคว�มเห็นของคณะกัริริมกั�ริ
ในแต์�ละว�ริะกั�ริปูริะช่มที�เส่นอ ซีึ�งริวมถืึง

  (1) ว�ริะอน่มัติ์จำ��ยปัูนผู้ล - นโยบ�ยกั�ริจำ��ยเงินปัูนผู้ล อัต์ริ� 
เงินปัูนผู้ลที�เส่นอ จำ��ยพิ่ริ�อมทั�งเหต่์ผู้ลและข�อมูลปูริะกัอบ 
ในกัริณีที�เส่นอให�งดจำ��ยปูันผู้ล ควริให�เหต์ผู้่ลและ 
ข�อมูลปูริะกัอบเช�นกััน

  (2) ว�ริะแต์�งตั์�งกัริริมกั�ริ - ริะบ่ ชื�อ อ�ย่ ปูริะวัติ์กั�ริศึกัษั� 
และกั�ริทำ�ง�น จำำ�นวนบริิษััทจำดทะเบียนและบริิษััท 
ทั�วไปูที�ดำ�ริงต์ำ�แหน�งกัริริมกั�ริ หลักัเกัณฑ์์และวิธีกั�ริ
ส่ริริห�ปูริะเภัทของกัริริมกั�ริที�เส่นอและในกัริณีที�เป็ูน 
กั�ริเส่นอชื�อกัริริมกั�ริเดิมกัลับเข��ม�ดำ�ริงต์ำ�แหน�ง 
อีกัครัิ�ง ให�ริะบ่ข�อมูลกั�ริเข��ริ�วมปูริะช่มปีูที�ผู้��นม� และ 
วันที�ได�ริับกั�ริแต์�งต์ั�งเปู็นกัริริมกั�ริของบริิษััท

  (3) ว�ริะอน่มัติ์ค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริ - นโยบ�ยและหลักัเกัณฑ์์ 
ในกั�ริกัำ�หนดค��ต์อบแทนของกัริริมกั�ริแต์�ละต์ำ�แหน�ง       
และค��ต์อบแทนกัริริมกั�ริท่กัริูปูแบบทั�งที�เปู็นต์ัวเงิน 
และส่ิทธิปูริะโยชน์อื�นๆ

  (4) ว�ริะแต์�งตั์�งผูู้�ส่อบบัญชี - ชื�อผูู้�ส่อบบัญชี บริิษััทที�สั่งกััด 
ปูริะส่บกั�ริณ์ทำ�ง�น คว�มเปู็นอิส่ริะของผูู้�ส่อบบัญชี 
ค��ส่อบบัญชีและค��บริิกั�ริอื�น

4)  หนังส่ือมอบฉันทะต์�มแบบที�กัริะทริวงพิ่�ณิชย์กัำ�หนด



103บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

กิารกิำากิับัดู้แล้กิิจกิาร

5)  ข�อมูลปูริะกัอบกั�ริปูริะช่มอื�น ๆ  เช�น ขั�นต์อนกั�ริออกัเสี่ยง 
ลงคะแนน กั�รินับและแจำ�งผู้ลคะแนนเส่ียง ส่ิทธิของห่�น 
แต์�ละปูริะเภัทในกั�ริลงคะแนนเส่ียง ข�อมูลของกัริริมกั�ริ
อิส่ริะที�บริิษััทเส่นอเป็ูนผูู้�รัิบมอบฉันทะจำ�กัผูู้�ถืือห่�น เอกัส่�ริ
ที�ผูู้�ถืือห่�นต์�องแส่ดงกั�อนเข��ปูริะช่ม เอกัส่�ริปูริะกัอบกั�ริ 
มอบฉันทะและแผู้นที�ของส่ถื�นที�จำัดปูริะช่ม เปู็นต์�น

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กั�ริดำ�เนินกั�ริในวันปูริะช่ม             
ผูู้�ถืือห่�นเป็ูนไปูด�วยคว�มเรีิยบริ�อย โปูริ�งใส่ มีปูริะสิ่ทธิภั�พิ่ และ 
เอื�อให�ผูู้�ถืือห่�นส่�ม�ริถืใช�ส่ิทธิของต์น 

กั�ริกัำ�หนดวัน เวล� และส่ถื�นที�ปูริะช่ม ได�คำ�นึงถึืงคว�มส่ะดวกั
ในกั�ริเข��ริ�วมปูริะช่มของผูู้�ถืือห่�น เปู็นช�วงเวล�กั�ริปูริะช่มที� 
เหม�ะส่มและเพีิ่ยงพิ่อต์�อกั�ริอภิัปูริ�ย และส่ถื�นที�จำดัปูริะช่มที�
ส่ะดวกัต์�อกั�ริเดินท�ง  มีริะบบขนส่�งมวลชนเข��ถึืงและเพีิ่ยงพิ่อ 
เพืิ่�อให�ผูู้�ถืือห่�นส่�ม�ริถืเดินท�งเข��ริ�วมกั�ริปูริะช่มได�อย��งส่ะดวกั

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลไม�ให�มีกั�ริกัริะทำ�ใด ๆ ที�เปู็นกั�ริ
จำำ�กััดโอกั�ส่กั�ริเข��ปูริะช่ม หรืิอส่ริ��งภั�ริะให�ผูู้�ถืือห่�นจำนเกิันควริ 
และได�ดูแลให�จำัดส่�งหนังส่ือมอบฉันทะไปูพิ่ริ�อมหนังส่ือเชิญ 
ปูริะช่ม อีกัทั�งเผู้ยแพิ่ริ�หนังสื่อเชิญปูริะช่มและหนังสื่อมอบฉันทะ
บนเว็บไซีต์์ของบริิษััท (www.siamcitycement.com) เพิ่ื�อให�
ผูู้�ถืือห่�นมีท�งเลือกัและได�รัิบกั�ริอำ�นวยคว�มส่ะดวกัจำ�กับริิษััท 
ในกัริณีที�ไม�ส่�ม�ริถืเข��ปูริะช่มได�ด�วยต์นเอง โดยไม�ได�กัำ�หนด
ให�ผูู้�ถืือห่�นหริือผูู้�ริับมอบฉันทะต์�องนำ�เอกัส่�ริหริือหลักัฐ�น        
แส่ดงต์นเกัินกัว��ที�กัำ�หนดไว� ในแนวท�งปูฏิิบัต์ิของหน�วยง�น 
กัำ�กัับดูแลที�เกัี�ยวข�อง ริวมทั�งได�จำัดเต์ริียมอ�กัริแส่ต์มปู์ให�แกั� 
ผูู้�ถืือห่�นในกั�ริมอบฉันทะด�วย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเปิูดโอกั�ส่ให�ผูู้�ถืือห่�นที�ไม�ส่�ม�ริถืเข��ริ�วม
ปูริะช่มด�วยต์นเองได� ส่�ม�ริถืมอบฉันทะให�แกั�กัริริมกั�ริอิส่ริะ
ของบริิษััท หรืิอบ่คคลอื�นเข��ริ�วมปูริะช่มและออกัเสี่ยงลงคะแนน 
แทนต์นได� โดยส่นับส่น่นให�ผูู้�ถืือห่�นใช�หนังส่ือมอบฉันทะแบบ 
ข และเส่นอชื�อกัริริมกั�ริอิส่ริะม�กักัว�� 1 คน เพิ่ื�อเปู็นท�งเลือกั
ในกั�ริมอบฉันทะของผูู้�ถืือห่�น   

นอกัจำ�กันี� คณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีนโยบ�ยในกั�ริส่นับส่น่นและ
ส่�งเส่ริิมให�ผูู้�ถืือห่�นท่กักัล่�ม ริวมถืึงผูู้�ถืือห่�นปูริะเภัทส่ถื�บัน 
เข��ริ�วมปูริะช่ม จึำงได�จัำดให�มีกั�ริติ์ดต์�อปูริะส่�นง�นริะหว��งบริิษััท 
กัับผูู้�ถืือห่�นปูริะเภัทส่ถื�บันและ/หรืิอคัส่โต์เดียน (custodian) 
ที �เปู็นผูู้�ริับฝ�กัและดูแลห่�นให�นักัลงท่นต์��งปูริะเทศในกั�ริ 
ต์ริวจำส่อบริ�ยชื�อ จำำ�นวนห่�น และเอกัส่�ริปูริะกัอบกั�ริมอบฉันทะ 
กั�อนกั�ริปูริะช่ม เพิ่ื�อลดริะยะเวล�ในกั�ริต์ริวจำส่อบเอกัส่�ริใน 
วันปูริะช่ม

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ส่�งเส่ริิมกั�รินำ�เทคโนโลยีม�ใช�กัับกั�ริ
ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น โดยบริิษััทได�นำ�ริะบบคอมพิ่ิวเต์อริ์และริะบบ 
Barcode ม�ใช�ทั�งกั�ริลงทะเบียนผูู้�ถืือห่�น กั�รินับคะแนนและ 
แส่ดงผู้ล เพืิ่�อให�กั�ริดำ�เนินกั�ริปูริะช่มส่�ม�ริถืกัริะทำ�ได�ริวดเร็ิว 
ถืูกัต์�อง แม�นยำ� และเพิ่ื�ออำ�นวยคว�มส่ะดวกัให�ผูู้�ถืือห่�นได� ใช�    
ส่ิทธิในกั�ริเข��ริ�วมปูริะช่มและออกัเส่ียงอย��งเต์็มที� 

ปูริะธ�นกัริริมกั�ริเป็ูนปูริะธ�นที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น มีหน��ที�ดูแลให�
กั�ริปูริะช่มให�เปู็นไปูต์�มกัฎหม�ย กัฎเกัณฑ์์ที�เกัี�ยวข�อง และ 
ข�อบังคับของบริิษััท จัำดส่ริริเวล�ส่ำ�หรัิบแต์�ละว�ริะกั�ริปูริะช่มที�
กัำ�หนดไว�ในหนังส่ือนัดปูริะช่มอย��งเหม�ะส่ม และเปูิดโอกั�ส่ 
ให�ผูู้�ถืือห่�นแส่ดงคว�มเห็นและต์ั�งคำ�ถื�มต์�อที�ปูริะช่มในเริื�องที� 
เกัี�ยวข�องกัับบริิษััทได�

เพืิ่�อให�ผูู้�ถืือห่�นส่�ม�ริถืริ�วมตั์ดสิ่นใจำในเรืิ�องส่ำ�คัญได� กัริริมกั�ริ 
ในฐ�นะผูู้�เข��ริ�วมปูริะช่มและในฐ�นะผูู้�ถืือห่�นจำะไม�ส่นับส่น่น        
กั�ริเพิิ่�มว�ริะกั�ริปูริะช่มที�ไม�ได�แจำ�งเป็ูนกั�ริล�วงหน��โดยไม�จำำ�เป็ูน 
โดยเฉพิ่�ะว�ริะส่ำ�คัญที�ผูู้�ถืือห่�นต์�องใช�เวล�ในกั�ริศึกัษั�ข�อมูล
กั�อนต์ัดส่ินใจำ 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดให�กัริริมกั�ริท่กัคน ริวมทั�งคณะผูู้�บริิห�ริ 
และกัริริมกั�ริบริิษััทย�อยที�เกัี�ยวข�องเข��ริ�วมปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น 
ท่กัคริั�ง เพิ่ื�อให�ผูู้�ถืือห่�นส่�ม�ริถืซีักัถื�มในเริื�องที�เกัี�ยวข�องได� 

บริิษััทดำ�เนินกั�ริปูริะช่มอย��งโปูริ�งใส่และมีกัลไกัที�ส่�ม�ริถื 
ต์ริวจำส่อบได� กั�อนเริิ�มกั�ริปูริะช่ม ปูริะธ�นมอบหม�ยให�เลข�น่กั�ริ 
บริิษััท แจำ�งจำำ�นวนและสั่ดส่�วนผูู้�ถืือห่�นที�เข��ริ�วมที�เข��ริ�วมปูริะช่ม
ด�วยต์นเองและของผูู้�ถืือห่�นที�มอบฉันทะหลักัเกัณฑ์์และวิธี 
กั�ริปูริะช่ม กั�ริลงคะแนนเส่ียงและกั�รินับคะแนนเส่ียง 
ให�ที�ปูริะช่มทริ�บ ริวมทั�งกั�ริจำัดส่ริริเวล�อย��งเหม�ะส่มเพิ่ื�อ       
เปูิดโอกั�ส่ให�ผูู้�ถืือห่�นซีักัถื�มและแส่ดงคว�มคิดเห็น และใน         
ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นได�มีกั�ริบันทึกัคำ�ถื�มคำ�ต์อบและ 
ผู้ลคะแนนในแต์�ว�ริะว��มีผูู้�ถืือห่�นเห็นด�วย คัดค��น และงด 
ออกัเส่ียงเปู็นอย��งไริ ริวมถืึงมีกั�ริบันทึกัริ�ยชื�อกัริริมกั�ริ            
ผูู้�เข��ริ�วมปูริะช่มและกัริริมกั�ริที�ล�ปูริะช่มด�วย

กั�อนกั�ริลงคะแนนเส่ียงในแต์�ละว�ริะ  ปูริะธ�นเปูิดให�ผูู้�ถืือห่�น 
แส่ดงคว�มคิดเห็น ให�คำ�แนะนำ� หรืิอซัีกัถื�ม ปูริะธ�นคณะกัริริมกั�ริ 
และส่ม�ชิกัคณะผูู้�บริิห�ริที�เกีั�ยวข�องเป็ูนผูู้�ต์อบคำ�ถื�ม พิิ่จำ�ริณ� 
คว�มคิดเห็นและข�อเส่นอแนะจำ�กัผูู้�ถืือห่�นเพืิ่�อดำ�เนินกั�ริต์�อไปู 
ต์�มเหม�ะส่ม  

ในกัริณีที�ว�ริะใดมีหล�ยริ�ยกั�ริ ปูริะธ�นที�ปูริะช่มได�จัำดให�มีกั�ริ 
ลงมต์ิแยกัในแต์�ละริ�ยกั�ริ เช�น ผูู้�ถืือห่�นใช�ส่ิทธิในกั�ริแต์�งต์ั�ง 
กัริริมกั�ริเปู็นริ�ยบ่คคลในว�ริะกั�ริแต์�งต์ั�งกัริริมกั�ริ กั�ริลง       
คะแนนเสี่ยงดำ�เนินต์�มกัฎหม�ยอย��งเคริ�งครัิด ผูู้�ถืือห่�นมีอิส่ริะ   
ในกั�ริอน่มัต์ิ ปูฏิิเส่ธ หริืองดเว�นกั�ริออกัเส่ียงในแต์�ละเริื�อง 
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ของว�ริะ ในกัริณีปูกัติ์ถืือต์�มคะแนนเสี่ยงข��งม�กัของผูู้�ถืือห่�น     
ที�เข��ริ�วมปูริะช่มและออกัเสี่ยง หนึ�งห่�นนับเป็ูนหนึ�งเสี่ยง ในกัริณี 
ที�นับคะแนนได�เท��กััน ปูริะธ�นที�ปูริะช่มมีส่ิทธิออกัเส่ียงชี�ข�ด 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทส่นับส่น่นให�มีกั�ริใช�บัต์ริลงคะแนนเส่ียง 
ในว�ริะที�ส่ำ�คัญ และส่�งเส่ริิมให�มีบ่คคลที�เป็ูนอิส่ริะเป็ูนผูู้�ต์ริวจำนับ    
หริือต์ริวจำส่อบคะแนนเส่ียงในกั�ริปูริะช่ม และเปูิดเผู้ยผู้ลกั�ริ 
ลงคะแนนที�เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกัเสี่ยง ในแต์�ละว�ริะ
ให�ที�ปูริะช่มทริ�บพิ่ริ�อมทั�งบันทึกัไว� ในริ�ยง�น 

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กั�ริเปูิดเผู้ยมต์ิที�ปูริะช่มและ        
กั�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเปู็นไปูอย��งถืูกัต์�องและ 
คริบถื�วน โดยได�ดูแลให�บริิษััท ได�แจำ�งมต์ิที�ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น โดย
ริะบ่ผู้ลกั�ริออกัเส่ียงลงคะแนนในแต์�ละว�ริะ แยกัปูริะเภัท 
คะแนนเส่ียงเปู็น “เห็นด�วย” “ไม�เห็นด�วย” และ “งดออกัเส่ียง” 
โดยจำัดส่�งในริูปูแบบจำดหม�ยข��วไปูยังต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�ง       
ปูริะเทศไทยและเผู้ยแพิ่ริ�บนเว็บไซีต์์ของบริิษััท ภั�ยในวันเดียวกััน 
หลังจำ�กักั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นเส่ริ็จำส่ิ�น

ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นมีกั�ริบันทึกักั�ริชี�แจำงขั�นต์อนกั�ริ 
ลงคะแนน และวิธีกั�ริแส่ดงผู้ลคะแนนให�ที�ปูริะช่มทริ�บกั�อน  
ดำ�เนินกั�ริปูริะช่ม ริวมทั�งกั�ริเปูิดโอกั�ส่ให�ผูู้�ถืือห่�นต์ั�งปูริะเด็น 
หริือซีักัถื�ม มีกั�ริบันทึกัคำ�ถื�มคำ�ต์อบ และผู้ลกั�ริลงคะแนน 
ในแต์�ละว�ริะว��มีผูู้�ถืือห่�น เห็นด�วย คัดค��น และงดออกัเส่ียง 
อย��งไริ ริวมทั�งมีกั�ริบันทึกัริ�ยชื�อกัริริมกั�ริผูู้�เข��ริ�วมปูริะช่ม 
และกัริริมกั�ริที�ล�ปูริะช่มด�วย

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�กั�ริจำัดส่�งส่ำ�เน�ริ�ยง�นกั�ริ         
ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�นให�ต์ล�ดหลักัทริัพิ่ย์แห�งปูริะเทศไทยภั�ยใน          
14 วันนับจำ�กัวันปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น โดยดูแลให�ริ�ยง�นกั�ริปูริะช่ม       
ผูู้�ถืือห่�นบันทึกัข�อมูลอย��งน�อยดังต์�อไปูนี�

•  ริ�ยชื�อกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริที�เข��ปูริะช่ม และส่ัดส่�วน 
กัริริมกั�ริที�เข��ริ�วมกั�ริปูริะช่ม ไม�เข��ริ�วมกั�ริปูริะช่ม

•  วิธีกั�ริลงคะแนนและนับคะแนน มต์ิที�ปูริะช่ม และผู้ลกั�ริ 
ลงคะแนน (เห็นชอบ ไม�เห็นชอบ งดออกัเส่ียง) ของแต์�ละ 
ว�ริะ

•  ปูริะเด็นคำ�ถื�มและคำ�ต์อบในที�ปูริะช่มที�ส่ำ�คัญ

8.		กิารปฏิิบััติิติามหล้ักิกิำากิับัดู้แล้กิิจกิารที�ด้ี	
ในเร่่องอ่�น	ๆ	

กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�มหลักักัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดีในเริื�องอื�น ๆ   ใน
เริื�องกั�ริปูกัปู้องส่ิทธิของผูู้�ถืือห่�น กั�ริปูฏิิบัต์ิต์�อผูู้�ถืือห่�น 
ท่กักัล่�มอย��งเท��เทียมกััน บทบ�ทของผูู้�มีส่�วนได�เส่ีย 
กั�ริเปูิดเผู้ยข�อมูลและคว�มโปูริ�งใส่ และคว�มริับผู้ิดชอบ 
ของคณะกัริริมกั�ริ มีดังนี�

  1.  โคริงส่ริ��งกั�ริถืือห่�นของบริิษััทกัล่�มบริิษััท ไม�มีกั�ริถืือห่�น        
ไขว�หรืิอกั�ริถืือห่�นแบบปิูริ�มิดในกัล่�มบริิษััท และไม�มี 
โคริงส่ริ��งแบบกัล่�มธ่ริกิัจำที�มีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว��งกััน 
ในลักัษัณะที�อ�จำมีคว�มขัดแย�งของผู้ลปูริะโยชน์

  2.  บริิษััทมีห่�น free float เกิันกัว��ริ�อยละ 15 ของห่�นที�ออกั 
แล�วทั�งหมด

  3.  บริิษััทเปิูดเผู้ยกั�ริถืือห่�นของกัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริทั�ง
ท�งต์ริงและท�งอ�อมไว� ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูีท่กัปูี และ 
คณะกัริริมกั�ริของบริิษััท ไม�มีกั�ริถืือห่�นริวมกัันเกัิน 
ริ�อยละ 25 ของห่�นที�ออกัแล�วทั�งหมด

  4.  คณะกัริริมกั�ริบริิษััทได�ดูแลให�บริิษััทเปิูดเผู้ยโคริงส่ริ��ง        
ผูู้�ถืือห่�นอย��งโปูริ�งใส่โดยแจำกัแจำงกัล่�มผูู้�ถืือห่�นริ�ยใหญ�
และส่ัดส่�วนของผูู้�ถืือห่�นส่�วนน�อยของบริิษััทได�อย��ง 
ชัดเจำน อีกัทั�งมีกั�ริเปิูดเผู้ยกั�ริถืือห่�นของกัริริมกั�ริและ          
ผูู้�บริิห�ริทั�งท�งต์ริงและท�งอ�อมไว�ในริ�ยง�นปูริะจำำ�ปีู 
ท่กัปูี  

  5.  ในกัริณีที�มีกั�ริซืี�อคืนห่�นของบริิษััท บริิษััทจำะไม�ละเลย
ต์�อกั�ริปูฏิิบัต์ิต์�อผูู้�ถืือห่�นอย��งเท��เทียมกััน

  6.  บริิษััทไม�มีกั�ริกีัดกัันหรืิอส่ริ��งอ่ปูส่ริริคในกั�ริเปิูดโอกั�ส่    
ให�ผูู้�ถืือห่�นส่�ม�ริถืต์ิดต์�อส่ื�อส่�ริริะหว��งกััน

  7.  บริิษััทไม�ละเลยต์�อกั�ริเปูิดเผู้ยถืึงข�อต์กัลงริะหว��ง 
ผูู้�ถืือห่�น (Shareholders agreement) ที�มีผู้ลกัริะทบ 
อย��งมีนัยส่ำ�คัญต์�อบริิษััทหริือผูู้�ถืือห่�นริ�ยอื�น (ถื��มี)

  8.  ปัูจำจ่ำบัน บริิษััทมีห่�นปูริะเภัทเดียว คือห่�นส่�มัญ ในกั�ริ 
ปูริะช่มผูู้�ถืือห่�น ผูู้�ถืือห่�นคนหนึ�งมีคะแนนเส่ียงเท��กัับ 
หนึ�งห่�นต์�อหนึ�งเส่ียง

  9.  ในปูีที�ผู้��นม� บริิษััทไม�มีริ�ยกั�ริที�เปู็นกั�ริให�คว�ม             
ช�วยเหลือท�งกั�ริเงินแกั�บริิษััทที�ไม�ใช�บริิษััทย�อย

  10. กัริริมกั�ริและผูู้�บริิห�ริของบริิษััท ไม�มีปูริะวัติ์กั�ริถืูกั 
ลงโทษัต์�มกัฎหม�ยที�เกัี�ยวกัับหลักัทริัพิ่ย์
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การกำากับดููแลกิจการ

	 	11.	ในปีีท่ี่�ผ่่านมา	บริิษััที่ไม่ม่กริณ่ีฝ่่าฝื่นหรืิอไม่ปีฏิิบัติิติาม	
หลัักเกณีฑ์์การิที่ำาริายการิริะหว่่างกัน	หริือหลัักเกณีฑ์์
การิซื้ื�อขายสิินที่ริัพย์

	 	12.	บริิษััที่ได้้จััด้ที่ำาริายงานคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อสิังคมเปี็น
สิ่ว่นหน่�งของริายงานปีริะจัำาปีี	โด้ยม่การิเปีิด้เผ่ย	GRI	
Index

	 	13.	แนว่ที่างการิปีฏิิบัติิติ่อผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยด้้านติ่าง	ๆ		เช่น	

	 		 	 1)	คณีะกริริมการิบริิษััที่ติริะหนักถึ่งคว่ามสิำาคัญใน									
เรืิ�องสุิขภาพอนามัยแลัะคว่ามปีลัอด้ภัยในการิที่ำางาน	
จั่งด้้แลัให้ม่การิกำาหนด้นโยบายแลัะแนว่ปีฏิิบัติ	ิ
เก่ �ยว่กับคว่ามปีลัอด้ภัย	 แลัะสิุขภาพอนามัยใน	
สิถึานที่่�ที่ำางาน	 แลัะเปีิด้เผ่ยสิถึิติิการิเกิด้อุบัติิเหติุ	
หรืิออัติริาการิหยุด้งานหรืิออัติริาการิเจ็ับป่ีว่ยจัากการิ
ที่ำางานอย่างสิมำ�าเสิมอ		ในปีี	2562	การิเกิด้อุบัติิเหตุิ
ถึ่งข่�นหยุด้งานของพนักงานบริิษััที่ย่อยแลัะค้่ธุุริกิจั	
จัำานว่น	0.29	ริาย	ต่ิอหน่�งล้ัานชั�ว่โมงการิที่ำางาน	แลัะ	
อุบัติิเหติุถึ่งขั�นเสิ่ยช่ว่ิติของค้่ธุุริกิจั	จัำานว่น	2	ริาย

	 		 	 2)	การิกำาหนด้ว่ิธุ่การิแลัะแนว่ปีฏิิบัติิในการิไม่ลัะเมิด้	
ติ่อเจั้าหน่�คณีะกริริมการิบริิษััที่ให้คว่ามสิำาคัญติ่อ	
ภาริะคว่ามริับผ่ิด้ชอบที่่�ม่ติ่อเจั้าหน่�ทีุ่กกลัุ่ม	บริิษััที่	
ย่ด้มั�นในการิด้ำาเนินธุุริกิจัเพื�อสิริ้างคว่ามเชื�อถึือ	
แลัะเป็ีนธุริริมให้แก่เจ้ัาหน่�	โด้ยม่นโยบายแลัะแนว่ที่าง
ปีฏิิบัติิติ่อเจั้าหน่�	ด้ังน่�	

	 		 	 	 (1)		 ปีฏิิบัติิติามพันธุสัิญญา	แลัะเงื�อนไขการิชำาริะหน่�	
ติ่าง	ๆ 	ที่่�ติกลังไว่้อย่างเคริ่งคริัด้	แลัะคริบถึ้ว่น	
ที่ั�งในแง่การิชำาริะคืนเงินก้้	 แลัะด้อกเบ่�ยติาม	
กำาหนด้เว่ลัา	ด้้แลัหลัักที่รัิพย์คำ�าปีริะกัน	ริว่มถ่ึง
ภาริะผ่้กพันแลัะหน่�สิินที่่�อาจัเกิด้ข่�น

	 		 	 	 (2)		 บริิหาริจััด้การิเงินทุี่นให้ม่โคริงสิร้ิางท่ี่�เหมาะสิม	
เพื�อให้เจั้าหน่�มั�นใจัในฐานะการิเงิน	แลัะคว่าม
สิามาริถึในการิชำาริะหน่�ที่่�ด้่ของบริิษััที่	

	 		 	 	 (3)		 หากเกิด้กริณี่ที่่�ไม่สิามาริถึปีฏิิบัติิติามเงื�อนไข
ข้อหน่�งข้อใด้ได้้	 หริือติามที่่�ติกลังไว่้	 บริิษััที่									
จัะแจั้งให้เจั้าหน่�ที่ริาบลั่ว่งหน้าโด้ยไม่ปีกปีิด้	
ข้อเที่็จัจัริิง	 เพื�อริ่ว่มกันพิจัาริณีาหาแนว่ที่าง	
แก้ไขปีัญหา

	 		 3)	 การิเคาริพสิิที่ธุิในที่ริัพย์สิินที่างปีัญญา

บริิษััที่ให้คว่ามสิำาคัญติ่อการิเคาริพสิิที่ธุิในที่ริัพย์สิิน	
ที่างปีัญญาของบุคคลัอื�น	 โด้ยม่นโยบายให้กริริมการิ	
ผ้้่บริิหาริ	พนักงานแลัะบุคคลัอื�นใด้ท่ี่�กริะที่ำาการิในนาม
ของบริิษััที่	 เคาริพแลัะปีกปี้อง	 แลัะหลั่กเลั่�ยงการิลั่ว่ง	
ลัะเมิด้สิิที่ธุิในที่ริัพย์สิินที่างปีัญญาของบุคคลัอื �น	
ขณีะเด้่ยว่กัน	กริริมการิ	ผ่้้บริิหาริ	พนักงาน	แลัะบุคคลั
อื�นใด้ท่ี่�กริะที่ำาการิในนามของบริิษััที่	จัะต้ิองปีกป้ีองแลัะ	
ติริว่จัสิอบด้้แลัที่ริัพย์สิินที่างปีัญญาของบริิษััที่	 เพื�อ	
ปีริะโยชน์ของบริิษััที่	 ที่ั�งน่�	 ติามที่่�กำาหนด้ไว่้ ในหลััก	
ในการิปีฏิิบัติิ	 “จัริริยาบริริณีที่างธุุริกิจั”	 ขององค์กริ									
ริว่มถึ่งกำาหนด้ไว่้ในนโยบายที่่�เก่�ยว่ข้อง	เช่น	นโยบาย
การิใช้งานที่ริัพย์สิินด้้านเที่คโนโลัย่สิาริสินเที่ศอย่าง	
เหมาะสิม	นโยบายการิจัำาแนกชั�นคว่ามลัับแลัะจััด้การิ
ข้อม้ลั	เปี็นติ้น

	 	14.	ติัว่ช่�ว่ัด้ผ่ลัการิด้ำาเนินงานของบริิษััที่ที่่�ไม่ใช่การิเงิน									
เพื�อให้ลั้กค้าเกิด้คว่ามมั�นใจัแลัะได้้ริับคว่ามพ่งพอใจั		
สิ้งสิุด้ในบริิการิ	บริิษััที่จััด้ให้ม่ศ้นย์บริิการิอินที่ริ่ที่่�ให้							
ข้อเสินอแนะเก่�ยว่กับสิินค้าแลัะบริิการิ	 ริว่มถึ่งการิให้	
คำาปีร่ิกษัาเก่�ยว่กับวิ่ธุ่การิแก้ปัีญหา	การิบริิการิหลัังการิ	
ขาย	ริว่มถึ่งริับข้อริ้องเริ่ยนติ่าง	ๆ 	เมื�อเกิด้ปีัญหา	แลัะ
จััด้ให้ม่กริะบว่นการิบริิหาริจััด้การิเพื�อสิริ้างสิัมพันธุ์	
ที่่�ด้่กับลั้กค้า	คือจััด้ให้ม่การิสิำาริว่จัว่ัด้ผ่ลัของคุณีภาพ
บริิการิต่ิอคว่ามผ้่กพันริะยะยาว่ของล้ักค้า	(Net	Promoter	
Score	หริือ	NPS)	 เพื�อนำามาปีริับปีริุงการิที่ำางานแลัะ								
การิให้บริิการิเพื�อยกริะด้บัคว่ามพ่งพอใจัของล้ักค้าให้
สิ้งข่�น	 แลัะคว่ามริ้้สิ่กโด้ยริว่มว่่าจัะสินับสินุนบริิษััที่	
ต่ิอไปีหรืิอไม่	ในริะดั้บใด้	ล้ักค้าของบริิษััที่	จ่ังมั�นใจัได้้ว่่า	
การิบริิการิหลัังการิขาย	 การิด้้แลัใกลั้ชิด้ติ่อคุณีภาพ	
สิินค้า	ที่ำาให้สิินค้าของบริิษััที่	เข้าไปีอย่้ในใจัของล้ักค้า	
จันเกิด้คว่ามภักด่้ต่ิอติริาสิินค้าของบริิษััที่	จัากริะดั้บการิ
เปี็นผ่้้สินับสินุนองค์กริ	 (Net	Promoter	 Score	หริือ	
NPS)	ของปีี	2562	ซื้่�งริักษัาริะด้ับที่่�ด้่ไว่้อย่างติ่อเนื�อง	

โปีริด้ด้้ริายลัะเอ่ยด้เพิ�มเติิมเก่�ยว่กับติัว่ช่�ว่ัด้ด้้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนในเว่็บไซื้ติ์ของบริิษััที่
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การพัฒนาอย�างยั�งยืน

การแข�งขัน
ทักษะว�ชาชีพช�างก�อสร�าง 

สาขางานปูน  ป� 2562

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ของเรา
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การพัฒนาอย�างยั�งยืน

การแข�งขัน
ทักษะว�ชาชีพช�างก�อสร�าง 

สาขางานปูน  ป� 2562

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ของเรา
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ติลัอด้ริะยะเว่ลัา	 50	 ปีี	 ของการิด้ำาเนินธุุริกิจัของบริิษััที่	
ป้ีนซ่ื้เมนต์ินคริหลัว่ง	จัำากัด้	(มหาชน)	ได้้ย่ด้มั�นการิด้ำาเนินกิจัการิ	
อย่้บนพื�นฐานหลัักธุริริมาภิบาลัท่ี่�ด่้ในการิด้ำาเนินธุุริกิจั		แลัะด้้ว่ย	
คว่ามรัิบผิ่ด้ชอบต่ิอสิังคม		สิิ�งแว่ด้ลั้อมติามแนว่ที่างการิพัฒนา	
อย่างยั�งยืน	เพื�อเสิริิมสิร้ิางคุณีค่าร่ิว่ม	ติอบสินองคว่ามคาด้หวั่ง	
ของผ้้่ม่ส่ิว่นได้้เส่ิยสิำาคัญทุี่กฝ่่าย	ซ่ื้�งบริิษััที่ฯ	เชื�อว่่าจัะเป็ีนริากฐานข
องการิเติิบโติ	ก้าว่หน้าของธุุริกิจัอย่างยั�งยืนติ่อไปีในอนาคติ	

บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิกำาหนด้นโยบายด้้านคว่ามรัิบผิ่ด้ชอบต่ิอสัิงคม	
ไว้่เป็ีนแนว่ที่างหลัักในการิด้ำาเนินงาน	ทัี่�งหมด้	7	ปีริะการิสิำาคัญ	
ด้ังน่�

1.	 การประกอบกิจการตามหลัักการกำากับดููแลักิจการท่ี่�ดู่	เพื�อ	
ให้เกิด้คว่ามโปีริ่งใสิ	 เคาริพในสิิที่ธุิมนุษัยชน	 แลัะปีฏิิบัติ	ิ						
อย่างเที่่าเที่่ยมเปี็นธุริริมกับผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยทีุ่กฝ่่าย	 อาที่ิ	
พนักงาน	ผ่้้ถึือหุ้น	ลั้กค้า	ค้่ค้า	แลัะชุมชน

2. การดููแลัพนัักงานัแลัะเคารพสิิที่ธิิมนุัษยชนัอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกันั 
ติามหลัักสิากลัว่่าด้้ว่ยสิิที่ธุิมนุษัยชน	แลัะกฎหมายแริงงาน	
ติ่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยว่ข้อง	

3.	 การดููแลัแลัะใสิ่ใจในัลัูกค้า	(Customer)	แลัะผูู้้จัดูหาสิินัค้า	
(Supplier)	โด้ยรัิบฟัังคว่ามคิด้เห็น	เพื�อติอบสินองต่ิอคว่าม	
ติ้องการิของลั้กค้า	แลัะสิริ้างคว่ามสิัมพันธุ์	คว่ามผ่้กพันกับ
ผ่้้จััด้หาสิินค้าอย่างยั�งยืนเพื�อเสิริิมสิริ้างม้ลัค่าริ่ว่มกัน

4.	 ความใสิ่ ใจในัสิิ �งแวดูลั้อมแลัะการพัฒนัาอย่างยั �งยืนั                 
ส่ิงเสิริิมแลัะให้คว่ามสิำาคัญกับการิปีกป้ีองสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	แลัะ	
ลัด้ผ่ลักริะที่บกับสิิ�งแว่ด้ลั้อม	แลัะชุมชน	 โด้ยย่ด้มาติริฐาน
สิ้งสิุด้ในการิบริิหาริจััด้การิด้้านสิิ�งแว่ด้ลั้อม

5.	 การใสิ่ใจในัชุมชนัแลัะการพัฒนัาสิังคม	 โด้ยการิสินับสินุน
การิพัฒนาชุมชนอย่างยั�งยืนในทุี่กชุมชนในพื�นท่ี่�ปีริะกอบการิ	
แลัะสิาธุาริณีชนโด้ยริว่ม	

6.	 การกำากับดููแลัแลัะรายงานั	ให้ม่การิติิด้ติามด้้แลัแลัะริายงาน	
กิจักริริมติ่าง	ๆ	ที่่�สิำาคัญติ่อการิด้ำาเนินงาน	ริว่มถึ่งที่างด้้าน	
สัิงคม	ให้สิาธุาริณีชนรัิบที่ริาบที่างช่องที่างต่ิาง	ๆ 	เพื�อรัิบฟััง	
ข้อคิด้เห็นของผ้้่ม่ส่ิว่นเก่�ยว่ข้อง	แลัะนำาข้อเสินอแนะเหล่ัานั�น	
มาพิจัาริณีาเพื�อปีริับปีริุงแลัะพัฒนาอย่างติ่อเนื�อง

7.	 การต่อต้านัทีุ่จริต	 แลัะคอร์รัปชันั	 โด้ยจัะด้ำาเนินธุุริกิจัด้้ว่ย	
คว่ามโปีริ่งใสิ	 แลัะม่จัริริยาบริริณี	 ริว่มถึ่งการิปีฏิิบัติิติาม	
ข้อกำาหนด้	ริะเบ่ยบปีฏิิบัติิติ่าง	ๆ	อย่างเคริ่งคริัด้

การให้้ความสำำาคัญและการส่ำงเสำริมความผููกพัน 
กับผูู้มีสำ่วนไดู้เสำีย

บริิษััที่ฯ	 เชื�อว่่า	 การิได้้ริับการิสินับสินุนที่่�ด้่จัากผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ย							
สิำาคัญถึือเปี็นริากฐานสิำาคัญของการิด้ำาเนินธุุริกิจั	 โด้ยบริิษััที่ฯ		
กำาหนด้ให้ม่ช่องที่างการิสิื�อสิาริริะหว่่างกันอย่างเปีิด้กว่้างแลัะ		
สิมำ�าเสิมอ	เพื�อให้ได้้มาซ่ื้�งข้อม้ลั	คว่ามคิด้เห็น	แลัะคว่ามผ้่กพัน	
ที่่�ด้่ติ่อกัน	 อันจัะเปี็นปีริะโยชน์อย่างมากติ่อการิด้ำาเนินธุุริกิจั	
ด้ังติ่อไปีน่�	

	 ริากฐานสิำาคัญให้ธุุริกิจัของบริิษััที่ฯ	ด้ำาเนินงานได้้อย่างเข้มแข็ง	

	 ที่ำาให้ธุุริกิจัสิามาริถึกำาหนด้นโยบาย	แผ่นงานต่ิาง	ๆ 	ได้้อย่าง	
เหมาะสิม	ม่ปีริะสิิที่ธุิภาพมากยิ�งข่�น	

	 คว่ามเห็นของผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ย	ช่ว่ยสิ่งเสิริิมให้เกิด้นว่ัติกริริม	
ใหม่	ๆ	ในการิที่ำางาน	หริือในการิแก้ไขปีัญหา

	 ช่ว่ยสิ่งเสิริิมภาพลัักษัณี์ที่่�ด้่ของธุุริกิจั	 แลัะช่ว่ยสินับสินุน	
การิด้ำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	

บริิษััที่ฯ	 ได้้ม่การิกำาหนด้	 แลัะว่ิเคริาะห์คว่ามติ้องการิของผ่้้ม่	
ส่ิว่นได้้เส่ิย	ริว่มถ่ึงการิสืิ�อสิาริสิร้ิางคว่ามผ้่กพันกับผ้้่ม่ส่ิว่นได้้เส่ิย
สิำาคัญไว่้เปี็นแนว่ที่าง	 แลัะม่การินำาข้อม้ลั	 คว่ามเห็นของผ่้้ม	่
สิ่ว่นได้้เสิ่ยเหลั่านั�น	มาใช้ปีริะโยชน์ในการิว่างแผ่นกลัยุที่ธุ์	แลัะ
กิจักริริมที่างธุุริกิจัให้ม่คว่ามเหมาะสิมมากข่�นอย่างสิมำ�าเสิมอ	

โด้ยสิริุปีบริิษััที่ฯ	ม่เปี้าหมายแลัะแนว่ที่างการิสิริ้างคว่ามผ่้กพัน
กับกลัุ่มผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยสิำาคัญ	ด้ังน่�
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• การสำรวจความคิดเห็นลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ
• การจัดการประชุมกลุ�มย�อย และการเยี�ยมเยียนลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ
•  การพัฒนาช�องทางการสื�อสาร การทำธุรกิจย�อยด�วยระบบออนไลน� 
 เพื�อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
•  การพัฒนาผลิตภัณฑ�

ลูกค�า
ตอบสนองทุกความต�องการ
เพ�อ่เป�นส�วนหนึ�งของ
ความสำเร�จลูกค�า

•  การพัฒนาให�ผู�บังคับบัญชามีภาวะผู�นำ ใส�ใจดูแลพนักงาน
•  การส�งเสริมการมีส�วนร�วม และการสื�อสารแบบสองทางในองค�กร
•  พัฒนาสภาพแวดล�อม และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
•  สำรวจความคิดเห็นพนักงานเป�นประจำ

พนักงาน
ดูแลพนักงานให�มีสภาพแวดล�อมและ
ความปลอดภัยที�ดีในการทำงาน รวมถึง
ความเป�นอยู�ที�ดี  ตลอดจนโอกาสในการ
พัฒนาความก�าวหน�าในการทำงาน

• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู�จัดหาสินค�าและบริการ 
 (Supplier Code of Conduct)
•  การประกาศนโยบายการจัดหาอย�างยั�งยืน และการนำไปปฏิบัติ 
 (Sustainable Procurement & Guidelines)
•  การจัดประชุมเพื�อการสื�อสารที�ดี และการฝ�กอบรมพัฒนาด�านต�างๆ

ผู�จัดหาสินค�าและบร�การ
ส�งเสร�มความร�วมมือ และให�การสนับสนุน
ที�ดีต�อกัน เพ�่อสร�างโอกาสทางธุรกิจ และ
ความเจร�ญก�าวหน�าเติบโตไปด�วยกัน

•  การสำรวจความคิดเห็นชุมชนอย�างเป�นทางการเป�นประจำ
•  การพัฒนาช�องทางสื�อสาร ทั�งที�เป�นทางการและไม�เป�นทางการ
•  การเป�ดให�ผู�นำชุมชน และประชาชนเข�าเยี�ยมชมโรงงาน
•  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำคัญต�างๆ
•  การจัดตั�งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนคณะกรรมการ  
 ที�ปรึกษา (Advisory Panel) ด�านการสร�างสัมพันธภาพกับชุมชน

ชุมชน
ดำเนินงานด�านความร�บผิดชอบต�อชุมชน
ทั�ง CSR-In Process คือ การป�องกันหร�อ
ลดผลกระทบ จากการดำเนินงานที�มีต�อ
ชุมชนรวมถึงการทำโครงการสนับสนุน
การพัฒนาอย�างยั�งยืนต�าง ๆ ของชุมชน หร�อ
ที�เร�ยกว�า CSR-After Process อย�างต�อเนื�อง

•  ศึกษากฎหมาย และการดำเนินงานทุกด�านให�สอดคล�องกับข�อกำหนดของ
 กฎหมาย
•  การเข�าร�วมประชุม สัมมนา แลกเปลี�ยนข�อคิดเห็นกับทางราชการพร�อมกับ
 การให�การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนาต�างๆ
• การมีส�วนร�วมสนับสนุน หรือดำเนินโครงการเพื�อสังคม ประเทศชาติของ
 ทางราชการ หรือองค�กรภายนอกต�างๆ เช�น มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคราชการ
และองค�กรภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให�ความ
ร�วมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส�วนร�วมให�การสนับสนุน
กิจกรรม หร�อโครงการต�าง ๆ ที�เป�นประโยชน� 
ต�อสังคมและประเทศชาติ

แนวทางการสร�างความผูกพันที�สำคัญผู�มีส�วนได�เสีย

•  การสนับสนุนข�อมูลข�าวสาร ผลการดำเนินงาน และความก�าวหน�าในโครงการ
 สำคัญต�างๆ ให�กับสื�อมวลชนอย�างสม่ำเสมอ
•  การเป�ดโอกาสให�สื�อมวลชนเข�าพบผู�บริหาร เยี�ยมชมโรงงาน รวมถึงการทำ
 กิจกรรมเพื�อสังคม และสิ่งแวดล�อมร�วมกันอยู�เสมอ

สื�อมวลชน
เพ�อ่ให�สื�อมวลชนต�าง ๆ มีความเข�าใจที�ดีต�อ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการสำคัญต�าง ๆ ทำให�สามารถ
สื�อสารได�ถูกต�อง และเหมาะสมต�อไปยัง
ผู�มีส�วนได�เสียและสังคมโดยทั�วไป

•  การประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�
• การสื�อสาร และการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส�วนร�วมในกิจกรรม CSR 
 หรือด�านอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมต�างๆ อย�างสม่ำเสมอ

ผู�ถือหุ�น
ดำเนินธุรกิจด�วยหลักธรรมาภิบาลพร�อมไปกับ
การสร�างความเจร�ญก�าวหน�าอย�างยั�งยืน
ให�กับองค�กร

Ne
ws
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ห้้้นยั�งยืน  Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำาปี 2562

จัากแนว่ที่างการิด้ำาเนินธุุริกิจัท่ี่�อย่้บนพื�นฐานของหลัักการิพัฒนา
อย่างยั�งยืนของบริิษััที่ฯ	 โด้ยคำาน่งถึ่งสิิ�งแว่ด้ลั้อม	สิังคม	 แลัะ		
หลัักธุริริมาภิบาลัที่่�ด้่ติลัอด้ริะยะเว่ลัาที่่�ผ่่านมา	 ที่ำาให้บริิษััที่	
ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่ง	 จัำากัด้	 (มหาชน)	 ได้้ริับการิคัด้เลัือกจัาก	
ติลัาด้หลัักที่ริัพย์แห่งปีริะเที่ศไที่ย	 ให้เปี็นบริิษััที่ที่่�อย้่ในริายชื�อ	
หุ้นยั�งยืน	หรืิอ	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	
ปีริะจัำาปีี	 2562	 ในกลัุ่มบริิษััที่จัด้ที่ะเบ่ยนที่่�ม่ม้ลัค่าหลัักที่ริัพย์	
ริะหว่่าง	30,000-100,000	ลั้านบาที่	โด้ยติลัาด้หลัักที่ริัพย์ฯ	ได้้
ที่ำาการิปีริะเมินแลัะว่ัด้ผ่ลัจัากการิด้ำาเนินงานด้้านคว่ามยั�งยืน				
ท่ี่�คริอบคลุัมทัี่�งมิติิด้้านสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	มิติิด้้านสัิงคม		แลัะมิติิเศริษัฐกิจั	
ริว่มถ่ึงบริริษััที่ภิบาลั	(Environment,	Social	Governance	:	ESG)	
ตัิ�งแต่ิการิกำาหนด้นโยบาย	การิตัิ�งเป้ีาหมาย	แลัะการินำานโยบาย	
ไปีปีฏิิบัติิ	เพื�อมุ่งสิริ้างริะบบนิเว่ศของการิลังทีุ่นอย่างยั�งยืน	

การดูำาเนินธุ้รกิจดู้วยห้ลักธุรรมาภิิบาลที่ี�ดูี 

บริิษััที่	ป้ีนซ่ื้เมนต์ินคริหลัว่ง	จัำากัด้	(มหาชน)	ย่ด้หลัักธุริริมาภิบาลั
ที่่�ด้่ในการิด้ำาเนินธุุริกิจั	 โด้ยให้คว่ามสิำาคัญกับคว่ามริับผ่ิด้ชอบ
ต่ิอสิังคมแลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม		ติลัอด้จันพยายามอย่างเต็ิมที่่�ในการิ
ติอบสินองติ่อคว่ามติ้องการิของผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ย	 โด้ยในช่ว่ง	
ปีีท่ี่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิพัฒนาการิบริิหาริจััด้การิแลัะส่ิงเสิริิม	
ธุริริมาภิบาลั	ด้ังน่�

ผูลการประเมินมาตรฐานการกำากบัดููแลกิจการ ระดูบั “ดีูเลิศ” 
เป็นปีที่ี� 4 ติดูต่อกัน

ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	ได้้รัิบผ่ลัการิปีริะเมินมาติริฐานการิกำากับด้้แลั	
กิจัการิ	ริะด้ับ	‘ด้่เลัิศ’	ติิด้ติ่อกันเปี็นปีีที่่�	4	จัากสิมาคมสิ่งเสิริิม	
สิถึาบันกริริมการิบริิษััที่ไที่ย	(IOD)

การเป็นสำมาชิิกแนวร่วมปฏิิบัติในการต่อต้านการที่้จริต 
คอร์รัปชิัน (CAC - Collective Action Coalition against 
corruption)

บริิษััที่ฯ	ได้้รัิบการิรัิบริองใหเ้ป็ีนสิมาชิก	“แนว่ร่ิว่มปีฏิิบัติิในการิ
ติ่อติ้านการิทีุ่จัริิติคอริ์ริัปีชัน”	เปี็นริะยะเว่ลัา	3	ปีี	ติั�งแติ่ว่ันที่่�	18	
สิิงหาคม	2560	ถึ่งว่ันที่่�	18	สิิงหาคม	2563	ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	
ยังคงให้คว่ามสิำาคัญในการิสืิ�อสิาริแลัะจััด้อบริมเก่�ยว่กับนโยบาย
การิติ่อติ้านการิทุี่จัริิติคอริ์ริัปีชัน	 โด้ยมุ่งเน้นให้พนักงานทีุ่กคน
ปีฏิิบัติิหน้าที่่�แลัะด้ำาเนินธุุริกิจักับผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยทีุ่กกลัุ่มอย่าง	
โปีริ่งใสิแลัะเปี็นไปีติามกฎหมาย

คู่มือจรรยาบรรณที่างธุ้รกิจ (Code of Business Conduct) 
- ก้ญแจสำำาคัญในการดูำาเนินธุ้รกิจในระดูับภิูมิภิาค

ในปีี	 2562	 บริิษััที่ฯ	 ได้้บังคับใช้ค้่มือจัริริยาบริริณีที่างธุุริกิจั	
อย่างติ่อเนื �อง	 กับบริิษััที่ฯ	 แลัะบริิษััที่ย่อยในปีริะเที่ศไที่ย	
ศริ่ลัังกา	 เว่่ยด้นาม	 บังกลัาเที่ศ	 แลัะอินโด้น่เซื้่ย	 นอกจัากน่�	
บริิษััที่ฯ	 ยังได้้จััด้อบริมค้่มือจัริริยาที่างธุุริกิจั	 ให้กับพนักงาน	
ที่่�เข้าใหม่ในทีุ่กริะด้ับ	 เพื�อให้พนักงานเข้าใจัถึ่งแนว่ปีฏิิบัติ	ิ												
ในการิที่ำาธุุริกิจักับผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยทีุ่กกลัุ่ม	 แลัะเพื�อให้มั�นใจัว่่า	
พนักงานของบริิษััที่ฯ	 จัะปีฏิิบัติิหน้าที่่�ด้้ว่ยคว่ามซื้ื�อสิัติย์สิุจัริิติ	
แลัะสิอด้คลั้องกับหลัักธุริริมาภิบาลั

แลัะเพื�อเป็ีนการิสินับสินุนคว่ามมุ่งมั�นในการิให้บริิการิแก่ล้ักค้า	
แลัะการิที่ำางานริ่ว่มกับพันธุมิติริของบริิษััที่ฯ	ด้้ว่ยคว่ามโปีริ่งใสิ	
ซืื้�อสัิติย์สุิจัริิติ	บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิกำาหนด้นโยบาย	“No-Gift	Policy”	
โด้ยขอคว่ามริ่ว่มมือจัากพนักงานแลัะผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	
ปีฏิิเสิธุการิริับของขว่ัญ	 ของที่่�ริะลั่ก	 หริือผ่ลัปีริะโยชน์อื�นใด้	
แลัะในกริณ่ีท่ี่�ได้้ม่การิรัิบของมา	พนักงานจัะต้ิองริายงานการิรัิบ
ของในช่องที่าง	 “E-Gift	Disclosure”	 เพื�อแสิด้งคว่ามโปีริ่งใสิ	
ของพนักงานเอง
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ชิ่องที่างร้องเรียนและแจ้งเบาะแสำในระดูับภิูมิภิาค (INSEE 
Speak Up)

ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	ยังคงด้ำาเนินการิให้บริิการิช่องที่างร้ิองเร่ิยน	
แลัะแจั้งเบาะแสิ	ที่่�เริ่ยกว่่า	“INSEE	Speak	Up”	คริอบคลัุมใน	
ทีุ่กปีริะเที่ศที่่�บริิษััที่ฯ	 ม่การิด้ำาเนินธุุริกิจัอย้่	 ช่องที่าง	 INSEE	
Speak	Up	ให้บริิการิโด้ยบุคคลัภายนอกที่่�เปี็นอิสิริะ	แลัะม่การิ
จััด้ติั�งคณีะกริริมการิกลัั�นกริองข้อริ้องเริ่ยน	 เพื�อติริว่จัสิอบ	
วิ่เคริาะห์	 แลัะสิอบสิว่นเรืิ�องท่ี่�ม่การิร้ิองเร่ิยนเข้ามาเพื�อปีรัิบปีรุิง	
กริะบว่นการิที่ำางาน	การิกำากับด้้แลั	แลัะว่ัฒนธุริริมของบริิษััที่ฯ	
ช่องที่าง	INSEE	Speak	Up	ยังคงให้คว่ามสิำาคัญกับคุณีค่าของ
องค์กริในการิ	“ที่ำาสิิ�งถึ้กติ้อง”	แลัะสิริ้างว่ัฒนธุริริมการิริายงาน
เมื�อเห็นการิกริะที่ำาท่ี่�ผิ่ด้กฎหมายหรืิอพฤติิกริริมท่ี่�ยอมรัิบไม่ได้้	
ติามที่่�กำาหนด้ไว่้ในจัริริยาบริริณีที่างธุุริกิจั	

การควบค้มกำากับดููแล

ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิกำาหนด้บที่บาที่แลัะคว่ามรัิบผิ่ด้ชอบ	
ของการิคว่บคุมกำากับด้้แลั	 ในการิปีฏิิบัติิติามกฎหมายแลัะ	
ริะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยว่ข้องในปีริะเที่ศไที่ย	แลัะบริิษััที่ย่อยในต่ิางปีริะเที่ศ	
นอกเหนือไปีจัากการิจััด้ริะบบการิคว่บคุมกำากับด้้แลัแลั้ว่	
บริิษััที่ฯ	 ได้้ที่ำาริายงานการิติริว่จัสิอบติิด้ติามผ่ลัการิปีฏิิบัติิติาม
กฏิหมายด้้านติ่าง	 ๆ	 ริว่มที่ั�งริายงานข้อม้ลัจัากการิเปีิด้เผ่ย									
คว่ามขัด้แย้งที่างผ่ลัปีริะโยชน์ปีริะจัำาปีีของผ้้่บริิหาริแลัะพนักงาน	
แลัะริายงานการิเข้าที่ำาริายการิริะหว่่างกันให้กับคณีะกริริมการิ
ติริว่จัสิอบที่ริาบปีริะจัำาไติริมาสิ

นอกจัากน่�	บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิจััด้หลัักส้ิติริฝึ่กอบริมด้้านการิคว่บคุม
กำากับด้้แลัอย่างติ่อเนื�อง	 เพื�อพัฒนาคว่ามริ้้คว่ามเข้าใจัในการิ	
ปีฏิิบัติิงานของพนักงานให้เปี็นไปีติามแนว่ที่าง	นโยบาย	 แลัะ						
สิามาริถึปีฏิิบัติิหน้าที่่�ได้้อย่างม่ปีริะสิิที่ธุิภาพโด้ยหลั่กเลั่�ยง									
คว่ามเส่ิ�ยงท่ี่�จัะม่การิฝ่่าฝื่นกฎหมาย	นอกจัากน่�	บริิษััที่ฯ	ยังพัฒนา
การิสืิ�อสิาริแลัะสืิ�อการิเร่ิยนร้้ิให้เข้าถ่ึงง่ายเพื�ออำานว่ยคว่ามสิะด้ว่ก
แก่พนักงาน	โด้ยเน้นการิสืิ�อสิาริผ่่านช่องที่างอิเล็ักที่ริอนิกส์ิมากข่�น

โครงการสำนับสำน้นพัฒนาการของสำังคม และ 
ชิ้มชินที่ี�สำำาคัญในปี 2562 

บริิษััที่	ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่ง	จัำากัด้	(มหาชน)	ม่คว่ามติริะหนัก	
แลัะใสิ่ใจัในคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อชุมชน	สิังคม	แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม	
โด้ยด้ำาเนินธุุริกิจัอย่้บนพื�นฐานของหลัักธุริริมาภิบาลั	(Corporate	
Governance)	 เพื�อมุ่งที่่�จัะสิริ้างคุณีค่าริ่ว่ม	 (Create	 Shared	
Value)	 แลัะคว่ามผ่้กพันที่่�ด้่กับผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยสิำาคัญทีุ่กฝ่่าย	
อย่างต่ิอเนื�องแลัะยั�งยืน	โด้ยให้คว่ามสิำาคัญกับการิพัฒนาสัิงคม		
ทัี่�งในริะดั้บปีริะเที่ศแลัะริะดั้บชุมชนโด้ยริอบหน่ว่ยผ่ลิัติในพื�นท่ี่�
ติ่างๆ	 แลัะในทีุ่กปีริะเที่ศที่่�บริิษััที่ฯ	 ได้้เข้าไปีด้ำาเนินการิ	ที่ั�งที่่�								
เปี็นกิจักริริมคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อสิังคมในกริะบว่นการิด้ำาเนิน	
ธุุริกิจั	 (CSR-In	 Process)	 ริว่มถึ่งกิจักริริมคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อ							
สิังคมที่่�ไม่เก่�ยว่ข้องกับกริะบว่นการิด้ำาเนินธุุริกิจั	 (CSR-After	
Process)	 โด้ยอาศัยคว่ามริ้้	 คว่ามชำานาญ	แลัะที่ริัพยากริของ	
บริิษััที่ฯ	เปี็นเคริื�องมือสิำาคัญในการิสินับสินุนให้เกิด้การิพัฒนา
อย่างยั�งยืน	

ริางว่ัลัด้้านคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อสิังคม	CSR-DIW	Continuous	
Award	 2019	 จััด้โด้ยกริมโริงงานอุติสิาหกริริม	 กริะที่ริว่ง	
อุติสิาหกริริม	มอบให้โริงงานในกลุ่ัมบริิษััที่ป้ีนซ่ื้เมนต์ินคริหลัว่ง	
ที่่�จัังหว่ัด้สิริะบุริ่	 ที่ั�งโริงงานผ่ลัิติปี้นซื้่เมนติ์ทีุ่กโริงงาน	 โริงงาน	
ผ่ลิัติอินที่ร่ิมอร์ิต้ิาร์ิ	แลัะโริงงานอินที่ร่ิ	อ่โคไซื้เคิลั	บริิษััที่	สิยามซิื้ต่ิ�	
พาว่เว่อริ์	จัำากัด้	(โริงไฟัฟั้าจัากลัมริ้อน)	ถึือเปี็นเคริื�องยืนยันใน
คว่ามสิำาเริ็จัด้้านคว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อสิังคมที่่�สิำาคัญของบริิษััที่	
ในกลัุ่มบริิษััที่ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่ง

โครงการความรับผูิดูชิอบต่อสำังคมสำังคมที่ี�สำำาคัญ

โครงการความรับผู้ิดูชอบต่อสิังคมแลัะชุมชนัในัประเที่ศไที่ย	

	 โครงการ	“โรงเร่ยนัสิ่เขี่ยว”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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บริิษััที่ฯ	 ริ่ว่มมือกับกองบัญชาการิติำาริว่จัติริะเว่นชายแด้น	
ในการิสิริ้างสิถึานศ่กษัาให้กับเด้็ก	เยาว่ชนในพื�นที่่�ห่างไกลั
แลัะม่คว่ามขาด้แคลัน	 โด้ยได้้ด้ำาเนินการิอย่างติ่อเนื�องมา	
เปี็นปีีที่่�	10		ซื้่�งในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	ได้้ก่อสิริ้างสิถึานศ่กษัา
แห่งใหม่ที่่�บ้านห้ว่ยปีุ้ม	 อำาเภอเช่ยงคำา	 จัังหว่ัด้พะเยา	 โด้ย		
มุ่งหว่ังให้เปี็นสิถึานศ่กษัาที่่�ม่คุณีภาพแก่เด้็กในชุมชน	แลัะ
เปี็นศ้นย์การิเริ่ยนริ้้ของชุมชนในการิด้้แลัริักษัาที่ริัพยากริ	
ธุริริมชาติิ	 สิิ�งแว่ด้ล้ัอม	 โด้ยโริงเร่ิยนติำาริว่จัติริะเว่นชายแด้น	
อินที่ริ่อาสิาที่่�บ้านห้ว่ยปีุ้มน่�	 ถึือเปี็นสิถึานศ่กษัาแห่งที่่�	 31	
ติลัอด้ริะยะเว่ลัาท่ี่�ผ่่านมาของโคริงการิฯ	 ม่เด็้กท่ี่�อาศัยอย่้ใน
พื�นที่่ �ห่างไกลัคว่ามเจัริิญมากกว่่า	 52,000	 คน	 ได้้ริับ	
ปีริะโยชน์จัากโคริงการิน่�	แลัะเปี็นศ้นย์กลัางของการิเริ่ยนริ้้
ผ่่านการิม่สิ่ว่นริ่ว่มจัากหลัากหลัายภาคสิ่ว่น	 เช่น	 จัาก	
หน่ว่ยงานภาครัิฐแลัะเอกชน	ริว่มไปีถ่ึงพนักงานของบริิษััที่ฯ	
ในการิไปีออกค่าย	“อินที่ริ่อาสิา”	เพื�อช่ว่ยสิริ้างโริงเริ่ยน	

	 โครงการ	“สิวนัมิ�งมงคลั	เฉลิัมพระชนัมพรรษา	84	พรรษา”	

เพื�อเปี็นการิเฉลัิมพริะเก่ยริติิพริะบาที่สิมเด้็จัพริะเจั้าอย้่หัว่	
รัิชกาลัท่ี่�	9	เนื�องในว่โริกาสิเฉลิัมพริะชนมพริริษัาคริบ	7	ริอบ		
84	พริริษัา	ในปีี	2554	แลัะเพื�อสิะท้ี่อนถ่ึงค่านิยมองค์กริของ			
กลัุ่มบริิษััที่ฯ	ที่่�ใสิ่ใจัชุมชน	สิังคม	แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม	บริิษััที่ฯ	
จ่ังได้้จััด้สิร้ิางสิว่นมิ�งมงคลัฯ	ข่�นบนพื�นท่ี่�ติิด้กับถึนนมิติริภาพ		
อำาเภอแก่งคอย	 จัังหว่ัด้สิริะบุริ่	 ให้เปี็นสิว่นสิาธุาริณีะเพื�อ			
ปีริะชาชนได้้ ใช้ออกกำาลัังกายแลัะที่ำากิจักริริมสิันที่นาการิ	
ติ่าง	ๆ	 เปี็นจัุด้พักริถึให้กับปีริะชาชนที่่�เด้ินที่าง	 ช่ว่ยสิริ้าง								
คุณีค่าให้กับชุมชนท้ี่องถิึ�นในการินำาสิินค้า	OTOP	มาจัำาหน่าย	
เพื�อเพิ�มริายได้้	 ติลัอด้จันเปี็นสิว่นสิาธุาริณีะติ้นแบบด้้าน	
คว่ามเป็ีนมิติริกับสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	 เป็ีนห้องเร่ิยนส่ิเข่ยว่ขนาด้ใหญ่
ที่่�ให้คว่ามริ้้	 แลัะสิ่งเสิริิมจัิติสิำาน่กริักษั์สิิ�งแว่ด้ลั้อมให้กับ	
ปีริะชาชน	 แลัะเยาว่ชนที่ั�ว่ไปี	 โด้ยสิว่นมิ�งมงคลัฯ	 ถึือเปี็น	
สิว่นสิาธุาริณีะติ้นแบบที่่�ได้้ริับริางว่ัลั	 Thailand	 Energy	
Awards	 จัากกริะที่ริว่งพลัังงาน	 แลัะ	 ASEAN	 Energy	

Awards	 ในปีี	 2558	 ริะด้ับด้่เด้่นด้้านอนุริักษั์พลัังงาน	
ปีริะเภที่อาคาริสิริ้างสิริริค์	 เพื�อการิอนุริักษั์พลัังงานอาคาริ
ออกแบบ	สิำาหริับภ้มิอากาศริ้อนชื�น	(Tropical	Building)

	 โครงการ	“อินัที่ร่ปะการัง	สิร้างสิรรค์อย่างยั�งยืนั”	

บริิษััที่	 ฯ	 ได้้ริ่ว่มมือกับกริมที่ริัพยากริที่างที่ะเลัแลัะชายฝ่ั�ง	
กริะที่ริว่งที่รัิพยากริธุริริมชาติิแลัะสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	ตัิ�งแต่ิปีี	2559	
ในการิด้ำาเนินโคริงการิ	 “อินที่ริ่ปีะการิัง	 สิริ้างสิริริค์อย่าง	
ยั�งยืน”	 ซื้่�งเปี็นโคริงการิเพื�อฟัื�นฟั้ที่ริัพยากริสิัติว่์นำ�าติาม	
แนว่ชายฝั่�งที่ะเลั	ให้ม่คว่ามอุด้มสิมบ้ริณ์ีข่�นอย่างเป็ีนร้ิปีธุริริม	
โด้ยนำาคอนกริ่ติผ่สิมเสิร็ิจัที่่�เหลัือจัากการินำาไปีสิ่งให้ลั้กค้า
มาเที่ใสิ่แบบหลั่อที่่�เติริ่ยมไว่้เพื�อที่ำาเปี็นบ้านปีะการิังเที่่ยม	
ติามแนว่คิด้	CSR	ท่ี่�เร่ิยกว่่า	การิสิร้ิางคณุีคา่ร่ิว่ม	(Creating	
Shared	Value)	 เพื�อให้ได้้ปีริะโยชน์ที่ั�งด้้านลัด้การิกำาจััด้			
ของเส่ิยแลัะเพื�ออนุรัิกษ์ัที่รัิพยากริธุริริมชาติิแลัะสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	
คืนคว่ามสิมบ้ริณ์ีให้ท้ี่องที่ะเลัไที่ย	โด้ยในปีี	2562	ที่างบริิษััที่ฯ	
ได้้ที่ำาการิผ่ลิัติปีะการัิงเท่ี่ยมจัากเศษัคอนกร่ิติเหลืัอคืนจัาก
ลั้กค้า	 จัำานว่น	 105	 แที่่ง	 	 แลัะม่แผ่นงานที่่�จัะสิ่งมอบให้											
กริมที่รัิพยากริที่างที่ะเลัแลัะชายฝั่�งได้้นำาไปีว่างใต้ิท้ี่องที่ะเลั
บริิเว่ณีเกาะลั้าน	จัังหว่ัด้ชลับุริ่	ในช่ว่งติ้นปีี	2563	เพื�อเปี็น
แหลั่งที่่�อย้่อาศัยของปีลัาแลัะสิัติว่์ที่ะเลัติ่อไปี

	 โครงการ	 “อินัที่ร่ผูู้้เช่�ยวชาญ	 แบ่งปันัความรู้”	 	 ประกอบ	
ไปดู้วย	2	กิจกรรมหลัักๆ	คือ	

อินัที่ร่ห่วงใย...ปลัอดูภััยไปดู้วยกันั	

บริิษััที่ฯ	ได้้มอบหมายให้เจ้ัาหน้าท่ี่�คว่ามปีลัอด้ภัยของบริิษััที่ฯ	
เปี็นว่ิที่ยากริไปีด้ำาเนินการิอบริม	ให้คว่ามริ้้	แลัะสิริ้างคว่าม
ติริะหนักเก่�ยว่กับคว่ามปีลัอด้ภัยในการิที่ำางานแลัะช่ว่ิติ	
ปีริะจัำาว่ัน	 ให้กับนักศ่กษัาของว่ิที่ยาลััยเที่คนิคในสิังกัด้	
กริะที่ริว่งศ่กษัาธุิการิ	ที่่�จัะติ้องฝ่ึกงานในภาคอุติสิาหกริริม	
แลัะภาคธุุริกิจั	 เช่น	 การิสิว่มใสิ่อุปีกริณี์ปี้องกันอันติริาย	
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สิ่ว่นบุคคลั	(PPE)	ให้คว่ามริ้้เบื�องติ้นเก่�ยว่กับการิก้้ช่พด้้ว่ย
วิ่ธุ่ปัี�มหัว่ใจั	(CPR	)	การิใช้ถัึงดั้บเพลิัง	การิหน่ไฟั	แลัะการิขับข่�	
ปีลัอด้ภัย	 ริว่มถึ่งการิจััด้อบริมให้กับช่างฝ่ีมือแริงงาน	ณี	
สิถึาบันพัฒนาฝ่ีมือแริงงาน	 ของกริมพัฒนาฝ่ีมือแริงงาน	
กริะที่ริว่งแริงงาน	ริว่มจัำานว่น	10	แห่ง	โด้ยปีี	2562	น่�	เป็ีนปีีท่ี่�	
3	ของโคริงการิ	ม่ผ้้่ผ่่านการิอบริมไปีแล้ัว่กว่่า	2,000	คน		

อินัที่ร่ช่างก่อสิร้าง	4.0		

โคริงการิฝึ่กทัี่กษัะฝี่มือด้้านงานก่อสิร้ิาง	การิใช้วั่สิดุ้ก่อสิร้ิาง	
ต่ิางๆ	เช่น	ป้ีนซ่ื้เมนต์ิ	อิฐมว่ลัเบาอบไอนำ�า	แลัะวั่สิดุ้ที่ด้แที่น	
ไม้คอนว่้ด้	 โด้ยได้้ริับคว่ามริ้ ้ที่ั �งภาคที่ฤษัฎ่แลัะปีฏิิบัติิ	
หลัักส้ิติริวิ่ชาช่พ	18	ชั�ว่โมง	เพื�อเสิริิมสิร้ิางทัี่กษัะฝี่มือ	สิามาริถึ	
นำาไปีต่ิอยอด้แลัะสิร้ิางโอกาสิในการิที่ำาอาช่พเสิริิม	 เพิ�มริายได้้	
ให้ผ่้้ม่ริายได้้น้อย	 เปี็นการิสินองติอบติ่อนโยบายภาคริัฐ							
ในการิพัฒนาที่ักษัะฝ่ีมือแริงงานด้้านว่ิชาช่พก่อสิริ้างเพื�อ			
ยกริะด้ับฝ่ีม ือแริงงานริองริับไที่ยแลันด้์	 4.0	 โด้ยม่	
คร้ิวิ่ที่ยาลััยเที่คนิค	ช่างโยธุาในสัิงกัด้	อบติ.	แลัะช่างก่อสิร้ิาง	
ที่ั�ว่ไปี	ที่่�ผ่่านการิอบริมในปีีน่�แลั้ว่กว่่า	500	คน	

	 โครงการ	 “สินัับสินัุนัการแขี่งขีันัที่ักษะวิชาช่พช่างก่อสิร้าง
ที่ักษะงานัปูนั	แลัะงานัคอนักร่ต”										 

บริิษััที่ฯ	 ให้การิสินับสินุนสิำานักงานคณีะกริริมการิการิ	
อาช่ว่ศ่กษัา	กริะที่ริว่งศ่กษัาธิุการิ	อย่างต่ิอเนื�องมากว่่า	20	ปีี	
ในการิจััด้การิแข่งขันที่ักษัะว่ิชาช่พริะด้ับอาช่ว่ะศ่กษัา	สิาขา	
ช่างก่อสิริ้าง	 ที่ักษัะงานปี้นแลัะงานคอนกริ่ติ	 ที่ั�งในริะด้ับ	
ภ้มิภาคแลัะริะด้ับปีริะเที่ศ	 เพื�อสินับสินุนการิพัฒนาที่ักษัะ	
สิริ้างปีริะสิบการิณี์การิที่ำางานจัริิงให้กับนักศ่กษัาว่ิที่ยาลััย	
เที่คนิค	สิาขาช่างก่อสิร้ิางทัี่�ว่ปีริะเที่ศ	ให้ม่ฝี่มือท่ี่�ได้้มาติริฐาน	
โด้ยปีี	 2562	น่�	 บริิษััที่ฯ	 สินับสินุนการิด้ำาเนินงานแข่งขัน	
ริว่มที่ั�งผ่ลัิติภัณีฑ์์ปี้นซื้่เมนติ์	 เงินริางว่ัลั	 แลัะของริางว่ัลั	
ริว่มม้ลัค่ากว่่า	800,000	บาที่	ริว่มทัี่�งจััด้ฝึ่กอบริมให้นักศ่กษัา	

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ได้้เริ่ยนริ้ ้การิใช้งานไฮด้ริอลัิกซื้่เมนติ์	 หริือปี้นอินที่ริ่	
เพชริพลััสิ	ซ่ื้�งเป็ีนผ่ลิัติภัณีฑ์์ใหม่ก่อนเข้าส่้ิสินามการิแข่งขัน	
อ่กด้้ว่ย

	 โครงการฉลัาดูคิดูพิชิตขียะ....	Think	Waste	Wise	

เปี็นโคริงการิที่่�	บริิษััที่	อินที่ริ่	อ่โคไซื้เคิลั	จัำากัด้	แลัะบริิษััที่	
ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่ง	จัำากัด้	(มหาชน)	ริ่ว่มกับ	กริมสิ่งเสิริิม	
คุณีภาพสิิ�งแว่ด้ลั้อม	 กริะที่ริว่งที่ริัพยากริธุริริมชาติิแลัะ	
สิิ�งแว่ด้ล้ัอม		เพื�อเผ่ยแพร่ิคว่ามร้้ิแลัะส่ิงเสิริิมด้้านการิจััด้การิ
ขยะที่่�ถึ้กติ้องติามหลัักว่ิชาการิ	 ม่การินำาขยะกลัับไปีใช	้														
ปีริะโยชน์ส้ิงสุิด้แลัะลัด้ปีริิมาณีขยะให้น้อยลังให้กับเยาว่ชน		
โด้ยในปีี	2562	ได้้เริิ�มด้ำาเนินโคริงการิกับ	3	โริงเร่ิยน	ได้้แก่	
โริงเริ่ยนชุมชนนิคมที่ับกว่างสิงเคริาะห์	 1	 โริงเริ่ยนนิคม	
ที่ับกว่างสิงเคริาะห์	 2	 อำาเภอแก่งคอย	 จัังหว่ัด้สิริะบุริ่	
แลัะโริงเริ่ยนบ้านเขาติะแบก	อำาเภอศริ่ริาชา	 จัังหว่ัด้ชลับุริ่		
กิจักริริมหลัักของโคริงการิคริอบคลัุม	 การิให้คว่ามริ้้ด้้าน	
การิบริิหาริจััด้การิขยะ	 สิื�อการิเริ่ยนริ้้	 ริว่มที่ั�งสินับสินุน	
อุปีกริณ์ีต่ิาง	ๆ 	เช่น	ถัึงขยะส่ิ	การิจััด้ตัิ�งธุนาคาริขยะ	เป็ีนต้ิน		
ติลัอด้จันการินำาติัว่แที่นคริ้แลัะนักเริ่ยน	 ไปีศ่กษัาด้้งาน											
โริงเริ่ยนปีลัอด้ขยะที่่�ปีริะสิบคว่ามสิำาเริ็จั	

	 โครงการหมู่บ้านัสิ่เขี่ยว	(INSEE	Green	Village)

เป็ีนโคริงการิด้้านคว่ามรัิบผิ่ด้ชอบต่ิอสัิงคมท่ี่�ที่ำากับชุมชนท่ี่�
ตัิ�งอย่้ริอบโริงงานผ่ลิัติป้ีนซ่ื้เมนต์ิของบริิษััที่ฯ	ท่ี่�จัังหวั่ด้สิริะบุร่ิ		
ซื้่ �งด้ำาเนินการิมาติั�งแติ่ปีี	 2554	 โด้ยได้้ม่การิขยายผ่ลั														
โคริงการิภายใติ้บริิบที่แลัะคว่ามติ้องการิของหม้่บ้านที่่�						
แติกติ่างกันออกไปี	 กิจักริริมปีริะกอบด้้ว่ย	 การิอบริม	
ให้คว่ามริ้ ้	 “สิ่เข่ยว่”	 การิปีลั้กติ้นไม้เพิ �มพื �นที่่ �สิ่เข่ยว่	
การิจััด้การิริะบบนำ�าด้ื�มนำ�าใช้	 การิคัด้แยกขยะแลัะจััด้ติั�ง	
ธุนาคาริขยะของหม้่บ้าน

ในปีี	2562	ได้้ขยายผ่ลักิจักริริมเพิ�มเติิมคือการิจััด้การิขยะ
พลัาสิติิกเพื�อเปี็นสิ่ว่นหน่�งในการิริณีริงค์การิลัด้ขยะติั�งแติ่
ติ้นที่างแลัะเน้นการิจััด้การิขยะแบบคริบว่งจัริ	กิจักริริมน่�ม่	
ผ้้่เข้าร่ิว่มทัี่�งสิิ�น	35	ครัิว่เรืิอน	แลัะจัะขยายผ่ลัอย่างต่ิอเนื�อง	
ในปีีต่ิอ	ๆ 	ไปี	อ่กหน่�งกิจักริริมคอื	“เรืิอนเพาะชำากลัา้ไม้เพื�อ	
การิฟัื�นฟั้เหมืองแริ่	ปี้นอินที่ริ่”	ซื้่�งด้ำาเนินการิเปี็นปีีที่่�	2	โด้ย
ติ้นกลั้าไม้ที่่�ผ่ลัิติได้้จัะถึ้กสิ่งมอบสิ้่โคริงการิฟัื�นฟั้เหมืองแริ่
ของปี้นอินที่ริ่หลัังสิิ�นสิุด้การิที่ำาเหมือง	 ถึือเปี็นการิสิริ้าง	
ริายได้้ ให้แก่ชุมชนได้้อ่กที่างหน่�ง	 กิจักริริม	 “บ้านน่าอย้่	
ค้ผั่่กปีลัอด้สิาริ”	ได้ด้้ำาเนินการิที่่�หม่้ที่่�	5	ติำาบลัที่บักว่าง	เป็ีน	
การิสิ่งเสิริิมการิออกแบบพื�นที่่�ใช้สิอยที่่�ม่จัำากัด้เพื�อจััด้ที่ำา	
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แปีลังปีลั้กผั่กสิว่นครัิว่ปีลัอด้สิาริพิษั	พร้ิอมนำาว่ัสิดุ้เหลัือใช้
มาด้ัด้แปีลังติกแติ่งแปีลังปีลั้ก	 นอกจัากน่�	 ยังม่กิจักริริม	
“คริอบคริัว่นักอนุริักษั์”	ซื้่�งด้ำาเนินการิที่่�เปี็นปีีที่่�	2	ที่่�หม้่ที่่�	2	
แลัะขยายผ่ลัไปียังหม้่ที่่�	 8	 ติำาบลัที่ับกว่าง	 โด้ยริ่ว่มมือกับ	
บริิษััที่	สิยามซิื้ต่ิ�	พาว่เว่อร์ิ	จัำากัด้	ให้คว่ามร้้ิแนะแนว่คิด้เรืิ�อง	
การิลัด้ใช้พลัังงานไฟัฟ้ัาในครัิว่เรืิอนจัากการิปีรัิบพฤติิกริริม	
ในช่ว่ิติปีริะจัำาว่ัน	โด้ยจััด้การิปีริะกว่ด้การิลัด้ใช้ไฟัฟั้า

	 โครงการอินัที่ร่อาสิาพัฒนัาโรงเร่ยนัแลัะศาสินัสิถานั	

เปี็นโคริงการิที่่�ถึ้กออกแบบเพื�อสิ่งเสิริิมการิม่สิ่ว่นริ่ว่มของ
พนักงานปี้นอินที่ริ่	 โด้ยอาศัยคว่ามริ้ ้	 คว่ามเช่ �ยว่ชาญ	
เฉพาะที่าง	เช่น	ด้้านงานช่าง	งานไฟัฟ้ัา	งานออกแบบโคริงสิร้ิาง	
งานสิ่	 งานปีริับปีริุงภ้มิที่ัศน์	 เปี็นติ้น	 เพื�อติอบสินองติ่อ	
คว่ามติ้องการิของโริงเริ่ยน	 ชุมชน	หริือศาสินสิถึานติ่างๆ	
ริอบพื�นท่ี่�โริงงาน	ในปีี	2562	น่�	ป้ีนอินที่ร่ิ	ได้้ด้ำาเนินโคริงการิ	
อินที่ริ่อาสิา	ปีริับปีริุงโริงเริ่ยน	 จัำานว่น	 3	 แห่ง	 แลัะว่ัด้อ่ก											
2	แห่ง

โครงการความรับผู้ิดูชอบต่อสิังคมแลัะชุมชนัขีองกลัุ่มบริษัที่	
ปูนัซี่เมนัต์นัครหลัวงในัภัูมิภัาค

โครงการ	“เดู็กหนั่�งคนั	หนั่�งต้นัไม้”	โดูยอินัที่ร่ซี่เมนัต์	ลัังกา

การิเด้ินที่างสิ่เข่ยว่	 เพื�อมุ่งสิ้่การิสิริ้างผ่้้นำาในอนาคติที่่�ริักษั์	
สิิ�งแว่ด้ลั้อม

อินที่ร่ิซ่ื้เมนต์ิ	ลัังกาได้้ขยายโคริงการิท่ี่�เป็ีนเอกลัักษัณ์ี	“เด็้กหน่�งคน	
หน่�งติ้นไม้”	 ให้มากยิ�งข่�นไปีอ่กในปีีน่�	 โด้ยการิริ่ว่มกับแผ่นการิ	
โคลััมโบ	(Colombo	Plan)	อินที่ร่ิซ่ื้เมนต์ิ	ลัังกาจัะร่ิว่มเฉลิัมฉลัอง	
การิเกิด้ของเด้็ก	 ๆ	 ทีุ่กคนด้้ว่ยการิมอบของขว่ัญซื้่�งเปี็นการิ	
ติั�งชื�อติ้นผ่ลัไม้ติ่าง	ๆ	 เปี็นชื�อของเด้็ก	ๆ	 โคริงการิน่�มุ่งหว่ังที่่�							
จัะสิริ้างแริงบันด้าลัใจัแลัะจัุด้ปีริะกายให้กับเยาว่ชนที่่�ม่อายุ	
ริะหว่่าง	5-15	ปีี

โคริงการิของอินที่ร่ิซ่ื้เมนต์ิ	ลัังกาในแผ่นงานโคลััมโบปีีน่�	ถ้ึกขยาย	
ออกไปีเพื�อให้เข้าถึ่งเยาว่ชนมากยิ�งข่�นในพื�นที่่�เขติพุที่ธุาริาม	
(Puttalam)	แลัะอนุริาธุปีุริะ	(Anuradhapura)	โด้ยริ่ว่มมือกับ	
ม้ลันิธิุที่าริานา	(Tarana	Foundation)	แลัะกองทุี่นเด็้ก	ศร่ิลัังกา	
(Child	 Fund	 Sri	 Lanka)	 ในการิสิริ้างคุณีค่าริ่ว่มกันเพื�อให้												
เกิด้ปีริะโยชน์กับนักเริ่ยนในพื�นที่่�	 อินที่ริ่ซื้่เมนติ์	 ลัังกายังได้	้									
ด้ำาเนินการิริ่ว่มกับเขติการิศ่กษัาพุที่ธุาริาม	นักบว่ชแลัะคริ้ใน	
ชุมชนเพื�อด้ำาเนินการิในโคริงการิน่�	 บริิษััที่ฯ	 ยังได้้ ให้นักศ่กษัา	
จัากมหาวิ่ที่ยาลััยต่ิาง	ๆ 	เข้ามาม่ส่ิว่นร่ิว่มกับบริิษััที่ฯ	ในโคริงการิ	

โด้ยคาด้หวั่งว่่านักศ่กษัาเหล่ัาน่�จัะปีฏิิบัติิติามในลัักษัณีะเด่้ยว่กัน	
เพื�อเปี็นผ่้้นำาในอนาคติ

โคริงการิน่�เปี็นติัว่อย่างที่่�ด้่เย่�ยมในการิริ่ว่มมือกันของภาคริัฐ	
แลัะภาคเอกชน	(Public	Private	Partnership	-	PPP)	อย่างม่
ปีริะสิิที่ธิุภาพเพื�อให้เกิด้ปีริะโยชน์ต่ิอสิิ�งแว่ด้ล้ัอมแลัะคนรุ่ินหลััง	
อย่างเป็ีนร้ิปีธุริริม	ในปีีน่�บริิษััที่ฯ	ได้้เข้าถ่ึงเด็้กนักเร่ิยนปีริะมาณี	
4,660	คน	จัาก	11	โริงเริ่ยนในเขติพุที่ธุาริาม	แลัะ	1,156	คน	
จัาก	 16	 โริงเริ่ยนในเขติอนุริาธุปีุริะ	 ซื้่�งในปีี	 2561	 บริิษััที่ฯ	
ได้้ที่ำากิจักริริมริ่ว่มกับเยาว่ชนกว่่า	 706	คน	ที่่�มาจัากโริงเริ่ยน	
ปีริะถึมศ่กษัา	10	แห่ง	ในเขติอนุริาธุปีุริะ

จัุด้เด้่นของโคริงการิ	 คือ	 บริิษััที่ฯ	 ได้้จััด้ติั�งริะบบติิด้ติามแลัะ	
ข้อม้ลัที่างภ้มิศาสิติร์ิ	(Geographic	Information	System-GIS)	
ซ่ื้�งเป็ีนริะบบติิด้ติามท่ี่�ได้้รัิบการิสินับสินุนจัากม้ลันิธิุเด็้กศร่ิลัังกา	
แลัะ	‘ว้่อยซ์ื้’	(Voice)	พันธุมิติริจัากชมุชนที่อ้งถิึ�น	ในการิติิด้ติาม	
การิเจัริิญเติิบโติของสิว่นผ่ลัไม้ด้้ว่ยริะบบดิ้จิัทัี่ลัผ่่านแอปีพลิัเคชัน	
ก้เกิ�ลั	แมพส์ิ	(Google	map)	โด้ยม่การิสินับสินุนแลัะปีริะสิานงาน	
ภายในอย่างใกลั้ชิด้จัากเด้็กนักเริ่ยน	 ผ่้้ปีกคริอง	 แลัะคุณีคริ้	
ด้้านสิิ�งแว่ด้ล้ัอมของโริงเร่ิยนต่ิาง	ๆ 	ท่ี่�เข้าร่ิว่มโคริงการิติามลัำาดั้บ	
ด้้ว่ยโคริงการิ	“เด้็กหน่�งคน	หน่�งติ้นไม้”	น่�	อินที่ริ่ซื้่เมนติ์	ลัังกา
ได้้ว่างแผ่นที่่�จัะนำาเสินอไปียังโริงเริ่ยนติ่าง	 ๆ	 ที่ั�ว่ที่ั�งศริ่ลัังกา	
ในปีีติ่อ	ๆ	ไปี	เนื�องด้้ว่ยการิเปี็นองค์กริที่่�ม่คว่ามริับผ่ิด้ชอบติ่อ
สิังคม	บริิษััที่ฯ	ม่คว่ามเชื�อมั�นในการิสิริ้างสิิ�งแว่ด้ลั้อมที่่�ด้่อย่าง
ยั�งยืนในอนาคติให้กับคนริุ่นหลัังติ่อไปี
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการสิร้างชุมชนัสิุขีภัาพดู่ขีองอินัที่ร่ซี่เมนัต์	ลัังกา

บริิษััที่ฯ	ม่คว่ามมุ่งมั�นที่่�จัะสินับสินุนชุมชนติ่าง	ๆ	ที่่�ด้้อยโอกาสิ	
ในเขติพุที่ธุาริาม	(Puttalam)	แลัะ	Aruwakkalu	โด้ยม่เป้ีาหมาย	
ท่ี่�จัะปีรัิบปีรุิงคุณีภาพ	ยกริะดั้บสิาธุาริณีสุิขแลัะคว่ามเป็ีนอย่้ของ	
ชาว่บ้านหลัายริ้อยคนที่่�อย้่ในพื�นที่่�เหลั่าน่�	 โด้ยสิ่ว่นหน่�งของ	
คว่ามพยายามน่�	บริิษััที่ฯ	จััด้ให้ม่ศ้นย์การิแพที่ย์สิองแห่งสิำาหรัิบ	
ให้คำาปีร่ิกษัาด้้านการิแพที่ย์แลัะจ่ัายยาให้กับชาว่บ้านโด้ยไม่คิด้
ค่าใช้จ่ัาย	 โด้ยม่การิให้บริิการิด้้านการิแพที่ย์สิองครัิ�งต่ิอสัิปีด้าห์	
แก่ชุมชนในเขติ	 Eluwankulam	พุที่ธุาริาม	 แลัะชุมชนด้้อย	
โอกาสิอื�น	ๆ	อ่กสิองถึ่งสิามแห่งในบริิเว่ณีโด้ยริอบ	นอกจัากน่�	
บริิษััที่ฯ	 ได้้จััด้ให้ม่หน่ว่ยแพที่ย์ออกติริว่จัเย่�ยมปีีลัะคริั�งในเขติ
พุที่ธุาริาม	Aruwakkalu	 แลัะกอลัลั์	 เพื�อให้บริิการิการิติริว่จั										
ริักษัาแลัะให้คำาปีริ่กษัาด้้านการิแพที่ย์โด้ยไม่คิด้ค่าใช้จั่ายแก่	
ชุมชนโด้ยริอบของบริิษััที่ฯ	ด้้ว่ย	แลัะจัากการิขอคว่ามช่ว่ยเหลืัอ	
ของแพที่ย์ปีริะจัำาอินที่ริ่ซื้่เมนติ์	ลัังกา	Dr.	S.	Dematapitiya	ได้้
ม่แพที่ย์เฉพาะที่างอ่กหลัายที่่านเสินอติัว่เข้าริ่ว่มเพื�อให้การิ								
สินับสินุนโคริงการิน่�ท่ี่�จััด้เป็ีนปีริะจัำาทุี่กปีีของอินที่ร่ิซ่ื้เมนต์ิ	ลัังกา	
อ่กด้้ว่ย

ผ่ลังานท่ี่�เกิด้ข่�น	:	ชาว่บ้านกว่่าร้ิอยคนได้้รัิบบริิการิที่างการิแพที่ย์
โด้ยไม่เสิ่ยค่าใช้จั่ายใด้	ๆ	ทีุ่กสิัปีด้าห์ภายใติ้โคริงการิน่�

กิจกรรมเพื�อสัิงคมขีอง	ชิป	มง	อินัที่ร่ซ่ีเมนัต์	คอร์ปอเรชั�นั	กัมพูชา

บริิษััที่	ชิปี	มง	อินที่ริ่ซื้่เมนติ์	คอริ์ปีอเริชั�น	เริิ�มที่ำากิจักริริมเพื�อ
สัิงคมในช่ว่งต้ินปีี	2560	เพ่ยงไม่ก่�เดื้อนหลัังจัากเริิ�มการิก่อสิร้ิาง	
โริงงาน	แลัะเป็ีนเว่ลัาหน่�งปีีก่อนท่ี่�จัะม่การิเปิีด้โริงงานอย่างเป็ีน	
ที่างการิในเดื้อนกุมภาพันธ์ุปีี	2561	กิจักริริมเพื�อสัิงคมท่ี่�บริิษััที่ฯ	
นำามาด้ำาเนินการิจัะอย่้บนริากฐานของคว่ามต้ิองการิด้้านต่ิาง	ๆ 	
ของชุมชน	 ผ่่านการิปีริะเมินคว่ามติ้องการิที่ั�งภายนอกแลัะ	
ภายในชุมชน	บริิษััที่ฯ	 ได้้ด้ำาเนินการิในลัักษัณีะน่�เพื�อให้เกิด้										
คว่ามมั�นใจัว่่ากิจักริริมเพื �อสิังคมของบริิษััที่ฯ	 จัะสิามาริถึ			
ติอบสินองคว่ามติ้องการิของชุมชนติ่าง	ๆ	ได้้อย่างแที่้จัริิง

บริิษััที่ฯ	ม่คว่ามมุ่งมั�นท่ี่�จัะให้การิบริิหาริจััด้การิแลัะการิใช้ที่รัิพยากริ	
ธุริริมชาติิของกัมพ้ชาเป็ีนไปีอย่างเหมาะสิมแลัะม่ปีริะสิิที่ธิุภาพ	
ติลัอด้จันม่การิใช้ที่รัิพยากริบุคคลัท่ี่�ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญซ่ื้�งม่อย่าง	
มากมายในองค์กริเพื �อให้บริริลัุถึ่งเปี้าหมายน่�	 นอกจัากน่�	
บริิษััที่ฯ	ยังคงมุ่งมั�นท่ี่�จัะหาแนว่ที่างต่ิาง	ๆ 	ท่ี่�ม่นวั่ติกริริมในการิ	
ช่ว่ยลัด้ผ่ลักริะที่บจัากการิปีลัด้ปีลั่อยก๊าซื้คาริ์บอนได้ออกไซื้ด้	์
ด้้ว่ยโคริงการิอนุริักษั์นำ�า	 (net	water	 positive)	 แลัะที่ำาให้ได้	้
ผ่ลิัติภัณีฑ์์แลัะบริิการิท่ี่�ม่คุณีภาพเพื�อติอบสินองต่ิอคว่ามต้ิองการิ
ของปีริะชาชนโด้ยไม่ให้คนรุ่ินหลัังได้้รัิบผ่ลักริะที่บโคริงการิแลัะ	
กิจักริริมเพื�อสิังคมหลัักของบริิษััที่ฯ	จัะเก่�ยว่กับเริื�องการิศ่กษัา	
การิใช้ถึนนอย่างปีลัอด้ภัย	 สิิ �งแว่ด้ลั้อม	 สิาธุาริณีสิุข	 แลัะ	
การิพัฒนาด้้านสิาธุาริณี้ปีโภคติ่าง	 ๆ	 ของชุมชน	 ซื้่ �งเปี็น																		
แนว่ที่างเด้่ยว่กันกับเปี้าหมายด้้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนของ	
องค์การิสิหปีริะชาชาติิ

สิุด้ที่้ายน่�	 ชิปี	 มง	 อินที่ริ่ซื้่เมนติ์	 คอริ์ปีอเริชั�น	 ม่คว่ามมุ่งมั�น									
อย่างมากท่ี่�จัะพัฒนาธุุริกิจัแลัะการิด้ำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	ด้้ว่ยการิ
สิริ้างคว่ามสิมดุ้ลัริะหว่่างปีัจัจััยที่างด้้านเศริษัฐกิจั	 สิังคม	
แลัะสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	ท่ี่�ต้ิองพ่�งพาซ่ื้�งกันแลัะกันในมิติิของการิพัฒนา	
อย่างยั�งยืน	 แลัะด้้ว่ยสิิ�งเหลั่าน่�	 จั่งที่ำาให้บริิษััที่ฯ	 ได้้ริับริางว่ัลั	
ชนะเลิัศในการิ	ปีริะกว่ด้ด้้านกิจักริริมเพื�อสัิงคมของ	Eurocham	
ในเด้ือนมิถึุนายน	2562
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แผูนงานดู้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน 
(SD Roadmap)

บริิษััที่ฯ	 ได้้ม่การิกำาหนด้แผ่นงานการิพัฒนาอย่างยั�งยืน	 โด้ยกำาหนด้	
เป้ีาหมายริะยะยาว่	แลัะแผ่นงานสิำาคัญด้้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนทัี่�งหมด้	
6	หัว่ข้อ	ตัิ�งแต่ิปีี	2552	เพื�อติอบสินองคว่ามคาด้หวั่งของผ้้่ม่ส่ิว่นได้้เส่ิย	
แลัะเพื�อเสิริิมสิริ้างคุณีค่าริ่ว่มด้้านเศริษัฐกิจั		สิังคม	แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อมให้
กับผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยทีุ่กฝ่่ายมากข่�นอย่างเปี็นริ้ปีธุริริม	

โด้ยในช่ว่งที่่�ผ่่านมาแผ่นงานโด้ยริว่มม่คว่ามก้าว่หน้าไปีในที่ิศที่างที่่�	
น่าพอใจั	สิามาริถึบริริลัุเปี้าหมายที่่�กำาหนด้ได้้ในบางหัว่ข้อ	 แลัะในบาง	
หัว่ข้อม่ผ่ลังานติำ�ากว่่าแผ่นงานที่่�กำาหนด้อันเนื�องมาจัากปีัจัจััยภายนอก
ท่ี่�ม่คว่ามท้ี่าที่ายมากข่�น	แลัะยากต่ิอการิคว่บคุม		อย่างไริก็ติาม	บริิษััที่ฯ	
ยังคงม่คว่ามใสิ่ใจั	 แลัะมุ่งมั�นที่่�จัะด้ำาเนินการิอย่างติ่อเนื�องติ่อไปี	 เพื�อ	
ให้แผ่นงานการิพัฒนาอย่างยั�งยืนของเริาม่คว่ามก้าว่หน้าอย่างต่ิอเนื�อง
ติ่อไปีในอนาคติ	

   การลดูปริมาณก๊าซคาร์บอน
   ไดูออกไซดู์สำู่อากาศ 

ในปีี	2562	ที่่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ม่อัติริาการิ
ปีลัด้ปีล่ัอยก๊าซื้คาร์ิบอนได้ออกไซื้ด์้เท่ี่ากับ	
693	กิโลักรัิมต่ิอตัินซ่ื้เมนต์ิ		ซ่ื้�งด่้ข่�นกว่่าปีี	
2561	เล็ักน้อย	โด้ยปัีจัจััยขับเคลืั�อนสิำาคัญ	
ยังคงมาจัากการิมุ่งเน้นการิใช้เชื�อเพลัิง	
ที่ด้แที่นที่ด้แที่น	 (Alternative	 Fuels)					
ให้มากข่�น	จัากโคริงการิรืิ�อร่ิอนขยะพลัาสิติิก	
จัากหลุัมฝั่งกลับขยะชุมชน	(RDF	Project)	
มาใช้เปี็นเชื �อเพลัิงที่ด้แที่น	 ซื้่ �งม่คว่าม	
ก้าว่หน้าเปี็นอย่างด้่		แลัะปีัจัจััยขับเคลัื�อน
ที่่�สิำาคัญอ่กปีริะการิหน่�งมาจัากนว่ัติกริริม
การิผ่ลิัติป้ีนซ่ื้เมนต์ิท่ี่�เป็ีนมิติริกับสิิ�งแว่ด้ล้ัอม	
ท่ี่�เร่ิยกว่่า	 ป้ีนซ่ื้เมนต์ิไฮด้ริอลิัก	 (Hydraulic	
Cement)	ซื้่�งม่อัติริาสิ่ว่นผ่สิมของป้ีนเม็ด้	
(percent	Clinker	Factor)	ที่่�ลัด้ลัง	ที่ำาให้
ม่คว่ามเป็ีนมิติริกับสิิ�งแว่ด้ล้ัอมมากข่�นแลัะ
ม่คุณีสิมบัติิการิใช้งานท่ี่�ด่้ข่�น	ซ่ื้�งได้้รัิบการิ		
ติอบริับจัากลั้กค้าทีุ่กภาคสิ่ว่นเปี็นอย่างด้่
ในช่ว่งปีีที่่�ผ่่านมา	

โด้ยสิรุิปีริว่ม	ผ่ลังานการิลัด้การิปีลัด้ปีล่ัอย	
ก๊าซื้คาริ์บอนได้ออกไซื้ด้์สิ้่อากาศ	ติั�งแติ่	
ปีีฐาน	 2550	ที่่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	 สิามาริถึ	
ลัด้ได้้แลัว้่	57	กิโลักรัิมต่ิอตัินซ่ื้เมนต์ิ	หรืิอ	
ลัด้ลังแลั้ว่ริ้อยลัะ	 7.5	 ซื้่�งถึ่งแม้ว่่าจัะยัง								
ห่างจัากเป้ีาหมายท่ี่�ต้ิองการิให้ลัด้ลังร้ิอยลัะ	
20	 ภายในปีี	 2563	 ก็ติาม	 โด้ยบริิษััที่ฯ	
ยังคงม่คว่ามมุ่งมั�น	 ใสิ่ใจัที่่�จัะด้ำาเนินงาน	
เริื�องน่�ให้ด้่ยิ�งข่�นติ่อไปี	ด้้ว่ยการิคิด้ริิเริิ�ม	
โคริงการิต่ิาง	ๆ 		ติลัอด้จันการิแลักเปีล่ั�ยน	
เริ่ยนริ้้แนว่ที่างการิด้ำาเนินการิเริื�องน่�กับ	
องค์กริที่่�เก่�ยว่ข้องในริะด้ับสิากลั	

   การสำ่งเสำริมจิตสำำานึกรักษ์์
   สิำ�งแวดูล้อมให้้กบัผูู้มีส่ำวนไดู้เสีำย

แนว่คิด้	“โลักน่าอย่้	ค่้หัว่ใจัส่ิเข่ยว่”	(Green	
Heart)	 ได้้ถึ้กกำาหนด้ข่�น	 เพื�อใช้ริณีริงค	์						
เสิริิมสิร้ิางจิัติสิำาน่กรัิกษ์ัสิิ�งแว่ด้ล้ัอมให้กับ
พนักงาน	 ลั้กค้า	 ค้ ่ค้า	 ติลัอด้จันชุมชน	
มาติั�งแติ่ปีี	 2552	 ซื้่ �งม่การิด้ำาเนินงาน	
อย่างต่ิอเนื�อง	ที่ำาให้บริิษััที่ฯ	ได้้รัิบการิยอมรัิบ	
ว่่าเปี็น	 ผ่้ ้ผ่ลัิติปี้นซื้่เมนติ์ริายแริกของ											
ปีริะเที่ศไที่ยที่่�ได้้ริับการิริับริองมาติริฐาน	
อุติสิาหกริริมสิ่เข่ยว่	 ริะด้ับ	 5	 “เคริือข่าย	
ส่ิเข่ยว่”	(Green	Industry	Level	5-	Green	
Network)	 สิำาหริับทีุ่กโริงงานผ่ลัิติในปีี	
2557	แลัะม่การิพัฒนาอย่างต่ิอเนื�องที่ำาให้
ได้้ริับการิติ่ออายุมาติริฐานอุติสิาหกริริม	
ริะด้ับ	5	ในปีี	2561	ซื้่�งที่ำาให้บริิษััที่ฯ	ได้้ม่	
โอกาสิแบ่งปีันคว่ามริ้้	ปีริะสิบการิณี์ให้กับ	
หน่ว่ยงานติ่าง	ๆ	 จัำานว่นมาก	ที่ั�งภาคริัฐ		
ภาคเอกชน	ท่ี่�มาเย่�ยมชม	ด้้งานติลัอด้ช่ว่ง	
เว่ลัาที่่�ผ่่านมาจันถึ่งปีัจัจัุบัน

ในปีี	2562	ท่ี่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ได้้เข้าร่ิว่มเป็ีน	
สิมาชิกเคริือข่ายอนุริักษั์สิิ �งแว่ด้ลั้อมที่่�	
สิำาคัญ	 ชื �อว่่า	 B-DNA	 (Bio-Diversity	
Network	Alliance)	ซ่ื้�งได้้รัิบการิสินับสินุน	
การิจััด้ติั�งโด้ย	 IUCN	 (International	
Union	for	Conservation	of	Nature)	แลัะ	
หน่ว่ยงานสิำาคัญภาคริัฐที่่�ด้้แลังานด้้าน	
สิิ�งแว่ด้ลั้อม	ติลัอด้จันบริิษััที่เอกชนชั�นนำา	
ติ่าง	ๆ	 เพื�อจัะเสิริิมสิริ้างคว่ามริ่ว่มมือกัน
ทุี่กฝ่่ายให้ม่คว่ามเข้มเข็ง	เพื�อส่ิงเสิริิมการิ
อนุริักษั์ธุริริมชาติิแลัะสิิ �งแว่ด้ลั้อมของ	
ปีริะเที่ศไที่ย	ติลัอด้จันสินับสินุนเป้ีาหมาย	
SDGs	ขององค์การิสิหปีริะชาชาติิ	

   การมีส่ำวนร่วม
   และการพฒันาช้ิมชิน

บริิษััที่ฯ	 กำาหนด้ให้ทีุ่กหน่ว่ยผ่ลัิติของทีุ่ก	
บริิษััที่ฯ	ในกลุ่ัมบริิษััที่ป้ีนซ่ื้เมนต์ินคริหลัว่ง	
ปีริะเที่ศไที่ย	ติ้องม่การิจััด้ที่ำาแผ่นงานการิ
สิริ้างคว่ามผ่้กพันกับชุมชน	 เปี็นปีริะจัำาปีี	
ทีุ่กปีี		โด้ยคริอบคลัุมที่ั�ง	CSR-In	Process	
กับ	CSR-After	 Process	 ริว่มถึ่งให้ม่การิ	
สืิ�อสิาริท่ี่�ด่้กับชุมชน	การิเปิีด้กว้่างส่ิงเสิริิม
ให้ชุมชนม่ส่ิว่นร่ิว่มในการิกำาหนด้โคริงการิ	
แลัะการิด้ำาเนินกิจักริริมเพื�อการิพัฒนา	
ชุมชนติ่าง	ๆ		

โด้ยในปีี	2562	ที่่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ได้้จััด้ให้
ม่การิปีริะชุมเชิงปีฏิิบัติิการิให้กับกลัุ ่ม							
พนักงานเจั้าหน้าที่่�ที่่�ริับผ่ิด้ชอบงานด้้าน						
คว่ามรัิบผิ่ด้ชอบต่ิอสัิงคมแลัะชุมชนสัิมพันธ์ุ
ทัี่�งหมด้	เพื�อเสิริิมสิร้ิางคว่ามร้้ิ	คว่ามเข้าใจั	
แลัะแลักเปีลั่�ยนปีริะสิบการิณี์	 ติลัอด้จัน							
เย่ �ยมชมด้้งานชุมชนติัว่อย่างที่่ �ม่คว่าม										
เข้มแข็งแลัะปีริะสิบคว่ามสิำาเริ็จัด้้านการิ	
พัฒนาชุมชนอย่างยั�งยืน	

นอกจัากนั�น	 โริงงานผ่ลัิติปี้นซื้่เมนติ์ของ	
บริิษััที่ฯ	 ที่่�จัังหว่ัด้สิริะบุริ่	 ยังได้้ริับริางว่ัลั	
CSR-DIW	Continuous	Awards	ปีริะจัำาปีี	
2562	จัากกริมโริงงาน	กริะที่ริว่งอุติสิาหกริริม	
ซื้่�งถึือเปี็นติัว่ช่�ว่ัด้คว่ามสิำาเริ็จัสิำาคัญอย่าง
หน่�งของงานด้้านคว่ามรัิบผิ่ด้ชอบต่ิอสัิงคม
แลัะการิสิริ้างคว่ามผ่้กพันกับชุมชนของ	
บริิษััที่ฯ	
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การพัฒนาอย่างยั�งยืน 

   การลดูของเสำียจากการผูลิต
   ที่ี�ไปฝัังกลบให้้เป็นศูนย์ 

บริิษััที่ฯ	ติริะหนักถ่ึงคว่ามสิำาคัญของปัีญหา	
ขยะแลัะของเส่ิย	ซ่ื้�งจัะส่ิงผ่ลักริะที่บสิำาคัญ	
ติ่อสิิ�งแว่ด้ลั้อมแลัะสิุขอนามัยของผ่้้คน

โด้ยได้้ม่การิกำาหนด้เปี้าหมายการิลัด้ของ
เสิ่ยจัากการิผ่ลัิติไปีฝ่ังกลับให้เปี็นศ้นย์	
แลัะขับเคลัื�อนด้้ว่ยแนว่คิด้	 3Rs	 ได้้แก่		
Reduce	Reuse	Recycle		โด้ยโริงงานผ่ลิัติ	
ปี้นซื้่เมนติ์	โริงงานคอนว่้ด้	แลัะโริงเติริ่ยม
เชื �อเพลัิงที่ด้แที่นของบริิษััที่ฯ	 สิามาริถึ	
บริริลัุเปี้าหมายน่�แลั้ว่ติั�งแติ่ปีี	 2554	 ซื้่�ง									
ปีัจัจัุบันคว่ามที่้าที่ายอย้่ที่่�ธุุริกิจัคอนกริ่ติ	
ผ่สิมเสิร็ิจั	ซ่ื้�งเศษัของเส่ิยท่ี่�เกิด้ข่�นส่ิว่นใหญ่	
มาจัากคอนกร่ิติท่ี่�ล้ักค้าสัิ�งซืื้�อเกินกว่่าคว่าม	
ติ้องการิแลั้ว่เหลัือคืนกลัับมาให้บริิษััที่ฯ	
ต้ิองบริิหาริจัดั้การิ	โด้ยนอกเหนือจัากการิ
จััด้การิติามแนว่คิด้	3Rs	แลัะการิขอคว่าม
ริ่ว่มมือจัากลั้กค้าแลั้ว่นั�น	 บริิษััที่ฯ	 ได้้ม่								
การิติิด้ติั�งเคริื�องริ่ไซื้เคิลัคอนกริ่ติให้กับ	
หน่ว่ยผ่ลัิติที่่�ม่ปีริิมาณีการิผ่ลัิติสิ้งในเขติ	
กริุงเที่พแลัะภาคติะว่ันออก	 ริว่มที่ั�งหมด้	
14	 หน่ว่ยผ่ลัิติ	 ซื้่ �งสิามาริถึช่ว่ยลัด้การิ									
ปีริิมาณีของเสิ่ยที่่�จัะนำาไปีฝ่ังกลับได้้มาก	
แลัะยังเป็ีนการิใช้ที่รัิพยากริธุริริมชาติิอย่าง	
ริ้้คุณีค่ามากข่�น	 เช่น	 การินำาหินแลัะที่ริาย	
กลัับมาใช้เปี็นว่ัติถึุด้ิบได้้ใหม่อ่กด้้ว่ย

โด้ยภาพริว่มผ่ลังานของการิบริิหาริจััด้การิ
ของเส่ิยของอินที่ร่ิคอนกร่ิติ		ตัิ�งแต่ิปีีเริิ�มต้ิน	
2552	ถึ่งปีี	 2562	ที่่�ผ่่านมานั�น	 	 บริิษััที่ฯ			
สิามาริถึลัด้ปีริิมาณีของเส่ิยคอนกร่ิติได้้แล้ัว่	
ริ้อยลัะ	62.2	หริือ	ลัด้ลังจัากริ้อยลัะ	2.89	
ของปีีฐาน	2552	เหลัือเพ่ยงริ้อยลัะ	1.09		
ในปีี	2562	ที่่�ผ่่านมา		

   การพัฒนาสำินค้าและบริการ
   ที่ี�เป็นมิตรกับสำิ�งแวดูล้อม 

กลัุ่มบริิษััที่ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่ง	ม่คว่าม		
มุ่งมั�นที่่�จัะพัฒนาผ่ลัิติภัณีฑ์์	 แลัะบริิการิที่่�
เป็ีนมิติริกับสิิ�งแว่ด้ล้ัอมอย่างต่ิอเนื�อง	เพื�อ	
ติอบสินองคว่ามติ้องการิของลั้กค้า	 แลัะ	
สิังคม	ภายใติ้ริะบบการิริับริองฉลัากหัว่ใจั
ส่ิเข่ยว่	(Green	Heart	Label)	ติามมาติริฐาน	
การิจััด้การิสิิ�งแว่ด้ลั้อม	ISO14021	

โด้ยในช่ว่งท่ี่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิพัฒนา	
แลัะแนะนำาป้ีนซ่ื้เมนต์ิไฮด้ริอลิักออกส่้ิติลัาด้		
ซื้่�งปี้นซื้่เมนติ์ไฮด้ริอลัิกน่�ม่อัติริาสิ่ว่นของ
ปี้นเม็ด้น้อยกว่่าปี้นซื้่เมนติ์ปีอริ์ติแลันด้์	
ช่ว่ยลัด้การิใช้ที่ริัพยากริธุริริมชาติิ	 ลัด้	
การิใช้พลัังงานในกริะบว่นการิผ่ลิัติ		ส่ิงผ่ลั
ให้ช่ว่ยลัด้การิปีลัด้ปีล่ัอยก๊าซื้เรืิอนกริะจัก
ได้้อ่กด้้ว่ย	 โด้ยบริิษััที่ฯ	 ได้้ริับการิติอบริับ	
เปี็นอย่างด้่จัากลั้กค้าทีุ่กภาคสิ่ว่นที่ั �ง	
ภาคเอกชนแลัะภาคริาชการิ	แลัะม่สัิด้ส่ิว่น
ยอด้ขายที่่�สิ้งข่�นอย่างมากในช่ว่งปีี	 2562	
ที่่�ผ่่านมา	 	 บริิษััที่ฯ	 ได้้ผ่ลัักด้ันการิขาย	
ปี้นซื้่เมนติ์ชนิด้ถึุง	ภายใติ้แบรินด้์	 อินที่ริ่	
เพชริพลััสิ	 ซื้่�งเปี็นปี้นซื้่เมนติ์ไฮด้ริอลัิก									
ที่ั�ว่ปีริะเที่ศแลัะที่ด้แที่นการิจััด้จัำาหน่าย	
ป้ีนซ่ื้เมนต์ิปีอร์ิติแลันด์้	เพื�อเป็ีนการิเน้นยำ�า	
ถ่ึงคว่ามมุ่งมั�นในการิพัฒนาติลัาด้ป้ีนซ่ื้เมนต์ิ	
ที่่�เปี็นมิติริกับสิิ�งแว่ด้ลั้อม	

นอกจัากปี้นซื้่เมนติ์ชนิด้บริริจัุถึุงแลั้ว่	
บริิษััที่ฯ	ยังได้้พัฒนาแลัะจัำาหน่ายผ่ลิัติภัณีฑ์์	
ป้ีนอินที่ร่ิเพชริ	Quick	Cast		ซ่ื้�งเป็ีนป้ีนซ่ื้เมนต์ิ	
ไฮด้ริอลิักแบบผ่งเพื�อจัำาหน่ายให้กับล้ักค้า
ที่่�ผ่ลัิติชิ�นสิ่ว่นติอนกริ่ติสิำาเริ็จัริ้ปี	 โด้ยม่								
จุัด้เด่้นเรืิ�องการิชว่่ยเพิ�มปีริะสิิที่ธิุภาพแลัะ
คุณีภาพของชิ�นงานได้้ด่้ยิ�งข่�น	ซ่ื้�งได้้รัิบผ่ลั	
ติอบริับจัากติลัาด้เปี็นอย่างด้่

โด้ยในปีี	 2562	ที่่�ผ่่านมานั�น	 บริิษััที่ฯ	 ม่									
ยอด้ขายริว่มที่ั�งหมด้จัากผ่ลัิติภัณีฑ์์หัว่ใจั
สิ่เข่ยว่คิด้เปี็นสิัด้สิ่ว่นปีริะมาณีริ้อยลัะ	48	
จัากริายได้้ริว่มของกลุ่ัมบริิษััที่ฯ	ในปีริะเที่ศไที่ย	
ซื้่�งที่ำาให้บริิษััที่ฯ	 สิามาริถึบริริลัุเปี้าหมาย		
สัิด้ส่ิว่นยอด้ขายของผ่ลิัติภัณีฑ์์แลัะบริิการิ	
ท่ี่�เป็ีนมิติริกับสิิ�งแว่ด้ล้ัอมภายใต้ิฉลัากหัว่ใจั
ส่ิเข่ยว่	(Green	Heart	Label)	ท่ี่�ร้ิอยลัะ	40	
ก่อนถึ่งปีีเปี้าหมายที่่�กำาหนด้	2563

   การจัดูการและการอน้รักษ์์
   ที่รัพยากรนำ�า 

ที่ริัพยากรินำ�า	 ถึือเปี็นที่ริัพยากริที่่�บริิษััที่ฯ	
ติริะหนักด้่ถึ่งคว่ามสิำาคัญของการิอนุริักษั์
แลัะใช้อย่างริ้้คุณีค่า	 โด้ยที่่�ผ่่านมาบริิษััที่ฯ	
สิามาริถึลัด้อัติริาการิใช้นำ�าติ่อการิผ่ลัิติได้้	
แล้ัว่ถ่ึงร้ิอยลัะ	20		คือ	จัาก	276	ลิัติริต่ิอตัิน	
ซ่ื้เมนต์ิในปีีฐาน	2555		ลัด้ลังเหลืัอน้อยกว่่า	
220	ลัิติริติ่อติันซื้่เมนติ์ได้้แลั้ว่ในปีี	2561	
ท่ี่�ผ่่านมา		ซ่ื้�งบริิษััที่ฯ	จัะพยายามรัิกษัาอัติริา	
การิใช้นำ�าในริะด้ับน่�ไว่้ติ่อไปีในอนาคติ

โด้ยบริิษััที่ฯ	 ได้้กำาหนด้เปี้าหมายใหม่ของ
การิอนุริักษั์นำ�า	 เปี็นการิมุ่งเน้นการิใช้นำ�า	
ผ่ิว่ด้ิน	 (surface	water)	 มากข่�น	 โด้ยม่	
เปี้าหมายให้ได้้มากกว่่า	 ริ้อยลัะ	 50	ของ	
ปีริิมาณีการิใช้นำ�าที่ั�งหมด้ภายในปีี	 2566	
เมื�อเท่ี่ยบกับอัติริาการิใช้นำ�าผิ่ว่ดิ้นของปีีฐาน	
2561	ซื้่�งอย้่ที่่�ริ้อยลัะ	25

ซื้่�งในปีี	 2562	ที่่�ผ่่านมา	บริิษััที่ฯ	ม่อัติริา		
การิใช้นำ�าผิ่ว่ดิ้นเพิ�มข่�นเป็ีนร้ิอยลัะ	29	หรืิอ	
ม่การินำานำ �าผ่ิว่ด้ินมาใช้ ได้้เพิ �มมากข่ �น	
323,607	ลั้กบาศก์เมติริ	

จัากการิท่ี่�บริิษััที่ฯ	ได้้ม่การิขยายกิจัการิ
จัากปีริะเที่ศไที่ยไปีสิ้่ริะด้ับภ้มิภาคใน	
ช่ว่งที่่�ผ่่านมานั�น	 ที่ำาให้บริิษััที่ฯ	 กำาลััง							
ศ่กษัาปีริะเด้็นสิำาคัญด้้านคว่ามยั�งยืนที่่�
บริิษััที่ฯ	คว่ริมุ่งเน้น	พริ้อมกับกำาหนด้	
เปี้าหมายในริะยะยาว่	 สิำาหริับที่ั�งกลัุ่ม	
บริิษััที่ปี้นซื้่เมนติ์นคริหลัว่งข่ �นใหม	่							
ซื้่ �งคาด้ว่่าจัะได้้ริับการิพิจัาริณีาแลัะ		
ปีริะกาศใช้อย่างเปี็นที่างการิภายในปี	ี
2563	น่�	เพื�อเพิ�มพ้นคุณีค่าให้กับสัิงคม
แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม	 ติลัอด้จันติอบสินอง	
คว่ามคาด้หวั่งของผ้้่ม่ส่ิว่นได้้เส่ิยสิำาคัญ
ให้ด้่ยิ�งข่�นติ่อไปี				
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สิำาหรับรายลัะเอ่ยดูขีองขี้อมูลั	 ตัวช้่วัดูสิำาคัญดู้านัการพัฒนัาอย่างยั�งยืนั	 (SD	 Data)	 ในัดู้านัเศรษฐกิจ	 (Economic																						
Performance	Index)	ดู้านัสิังคม	(Social	Performance	Index)	แลัะดู้านัสิิ�งแวดูลั้อม	(Environmental	Performance	
Index)	ต่าง	ๆ	ที่่านัสิามารถศ่กษารายลัะเอ่ยดูเพิ�มเติมไดู้จากเว็บไซีต์ขีองบริษัที่ฯ	www.siamcitycement.com

บริิษััที่ฯ	 ม่คว่ามติั�งใจัที่่�จัะพัฒนาอย่างติ่อเนื�องในการิบริิหาริ										
จััด้การิด้้านคว่ามยั�งยืนให้ม่มาติริฐานเปี็นที่่�ยอมริับในริะด้ับ						
สิากลัจัากการิที่่�บริิษััที่ฯ	 ได้้เข้าเปี็นสิมาชิกของ	WBCSD-CSI	
(World	Business	Council	for	Sustainable	Development	
-Cement	Sustainability	Initiative)	ตัิ�งแต่ิเดื้อนตุิลัาคม	2558	
นั�น	 ได้้ช่ว่ยที่ำาให้บริิษััที่ฯ	 ได้้เริ่ยนริ้้แลัะปีรัิบปีริุงการิด้ำาเนินงาน	
ด้้านคว่ามยั�งยืนต่ิาง	ๆ 	ให้สิอด้คล้ัองกับมาติริฐาน	CSI		ซ่ื้�งเป็ีนท่ี่�	
ยอมรัิบในริะดั้บสิากลั	เช่น	การิลัด้ผ่ลักริะที่บด้้านการิเปีล่ั�ยนแปีลัง
สิภาพภ้มิอากาศ	การิจััด้การิเชื�อเพลัิงแลัะว่ัติถึุด้ิบ	 การิจััด้การิ		
ด้้านอาช่ว่อนามัยแลัะคว่ามปีลัอด้ภัยในการิที่ำางาน	การิจััด้การินำ�า	
การิสิ่งเสิริิมคว่ามหลัากหลัายที่างช่ว่ภาพ	แลัะด้้านการิริายงาน
การิเปิีด้เผ่ยข้อม้ลัผ่ลังานด้้านคว่ามยั�งยืนท่ี่�สิำาคัญ	เป็ีนต้ิน	ริว่มถ่ึง
การิได้้ริับการิติริว่จัสิอบแลัะปีริะเมินจัากผ่้้เช่�ยว่ชาญของ	CSI	
ในปีี	2561	ที่่�ผ่่านมา	ซื้่�งผ่ลัการิด้ำาเนินงานด้้านคว่ามยั�งยืนของ	
บริิษััที่ฯ	โด้ยส่ิว่นใหญ่อย่้ในเกณีฑ์์เฉล่ั�ยแลัะส้ิงกว่่าเมื�อเท่ี่ยบกับ	
บริิษััที่สิมาชิก	CSI	อื�น	ๆ	

ที่ั�งน่�	CSI	ได้้ม่การิปีิด้ติัว่ลังในสิิ�นปีี	2561	ที่่�ผ่่านมา	ด้้ว่ยคว่าม	
เห็นชอบของสิมาชิกซ่ื้�งเป็ีนบริิษััที่ผ้้่ผ่ลิัติป้ีนซ่ื้เมนต์ิแลัะคอนกร่ิติ	
ชั�นนำาของโลัก	โด้ยได้้ม่การิก่อติั�งองค์กริคว่ามริ่ว่มมือในริะด้ับ
สิากลัของอุติสิาหกริริมปี้นซื้่เมนติ์แลัะคอนกริ่ติข่�นใหม่ชื�อว่่า	
“Global	 Cement	 and	 Concrete	 Association”	 หริือ	

การพัฒนาอย่างยั�งยืน 

การพัฒนามาตรฐานการจัดูการดู้านความยั�งยืนสำู่ระดูับสำากล

ม่ชื�อย่อว่่า	GCCA	โด้ยมุ่งหวั่งท่ี่�จัะเป็ีนตัิว่แที่นของอุติสิาหกริริมน่�	
เพื�อสิื�อสิาริในริะด้ับโลัก	 แลัะที่ำาให้เห็นว่่าธุุริกิจัปี้นซื้่เมนติ์แลัะ	
คอนกร่ิติเป็ีนธุุริกิจัท่ี่�ด้ำาเนินงานด้้ว่ยคว่ามรัิบผิ่ด้ชอบ	พร้ิอมไปีกับ
การิสิ่งเสิริิมพัฒนามาติริฐานการิด้ำาเนินงานด้้านการิพัฒนา	
อย่างยั�งยืน	 	 โด้ยเฉพาะเริื�องการิมุ่งเน้นการิลัด้การิปีลัด้ปีลั่อย	
ก๊าซื้เรืิอนกริะจัก		ติลัอด้จันการิส่ิงเสิริิมการิสิร้ิางนวั่ติกริริมเพื�อ
สิริ้างคุณีค่าให้กับสิังคมแลัะผ่้้ม่สิ่ว่นได้้เสิ่ยทีุ่กฝ่่าย	 ซื้่�งบริิษััที่ฯ	
ได้้สิมัคริเข้าเป็ีนสิมาชิกของ	GCCA	ตัิ�งแต่ิปีี	2561	แลัะได้้เข้าร่ิว่ม	
การิปีริะชุม	แลัะการิด้ำาเนินงานต่ิาง	ๆ 	เพื�อให้ได้้ติามมาติริฐานท่ี่�	
GCCA	กำาหนด้ซื้่�งเปี็นที่่�ยอมริับในริะด้ับสิากลั			

(ภาพถึ่ายจัากงานปีริะชุม	Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	ปีริะจัำาปีี	2562	
ซื้่�งบริิษััที่เปี็นสิมาชิก	แลัะสินับสินุนการิปีริะชาสิัมพันธุ์กิจักริริมของ	GCCA)
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คั่ญอ่�น

ข้้อมููลทั่่�วไป 
1)	 ช่ื่�อ	สถานท่ี่�ต้ั้�งสำาน้กงานใหญ่่	ประเภที่ธุุรกิจ	เลขที่ะเบ่ียนบีริษ้ัที่	โที่รศ้ัพท์ี่	โที่รสาร	เว็็บีไซต์ั้	จำานว็นและชื่นิดของหุ�นท่ี่�จำาหน่ายได�แล�ว็	

ท้ี่�งหมดของบีริษ้ัที่	

ชื่่�อบริิษั่ทั่	 บีริษั้ที่	ปูนซ่เมนตั้์นครหลว็ง	จำาก้ด	(มหาชื่น)

ชื่่�อย่่อ SCCC

ทั่ะเบีย่นเลข้ทั่ี�	 0107536001346	(เลขที่ะเบี่ยนเดิม	บีมจ.	208)

ปริะเภทั่ธุุริกิิจ	 อุตั้สาหกรรมผลิตั้และจำาหน่ายปูนซ่เมนตั้์	

สำำ�น่กิง�นใหญ่ 	 อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10-12	เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
	 เขตั้คลองเตั้ย	กรุงเที่พมหานคร	ประเที่ศัไที่ย	10110

โริงง�น 	โรงงาน	1	และโรงงาน	3	เลขที่่�	99	หมู่ที่่�	9	ถนนมิตั้รภาพ	กิโลเมตั้รที่่�	129	
	 	 ตั้ำาบีลที่้บีกว็าง	อำาเภอแก่งคอย	จ้งหว็้ดสระบีุร่	18260	ประเที่ศัไที่ย	
 
 	โรงงาน	2	เลขที่่�	219	หมู่ที่่�	5	ถนนมิตั้รภาพ	กิโลเมตั้รที่่�	131	
	 	 ตั้ำาบีลที่้บีกว็าง	อำาเภอแก่งคอย	จ้งหว็้ดสระบีุร่	18260	ประเที่ศัไที่ย

 	โรงงานมอร์ตั้าร์	เลขที่่�	41/2	หมู่ที่่�	5	ถนนมิตั้รภาพ	กิโลเมตั้รที่่�	129		
	 	 ตั้ำาบีลที่้บีกว็าง	อำาเภอแก่งคอย	จ้งหว็้ดสระบีุร่	18260	ประเที่ศัไที่ย

 	โรงเตั้ร่ยมเชื่่�อเพลิงผสม	(AFR	Platform)	เลขที่่�	301	หมู่ที่่�	5	ถนนมิตั้รภาพ	
	 	 กิโลเมตั้รท่ี่�	133	ตั้ำาบีลท้ี่บีกว็าง	อำาเภอแก่งคอย	จ้งหว้็ดสระบุีร่	18260	ประเที่ศัไที่ย

โทั่ริศั่พทั่์	 +	66	2	797	7000

โทั่ริสำ�ริ	 +	66	2	797	7001	-	2

เว็บไซต์์	 http://www.siamcitycement.com

จำ�นวนและชื่นิดข้องหุ้นทั่ี�จำ�หน่�ย่	 หุ�นสาม้ญ่จำานว็น	298,000,000	หุ�น	มูลค่าที่่�ตั้ราไว็�หุ�นละ	10	บีาที่
ได้แล้วทั่่�งหมูดข้องบริิษั่ทั่

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คั่ญอ่�น
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2)	 ชื่่�อ	 สถานที่่�ตั้้�งสำาน้กงานใหญ่่	ประเภที่ธุุรกิจ	 โที่รศั้พที่์	 โที่รสาร	 จำานว็นและชื่นิดของหุ�นที่่�จำาหน่ายได�แล�ว็ที่้�งหมดของนิติั้บีุคคลที่่�	
บีริษั้ที่ถ่อหุ�นตั้้�งแตั้่ร�อยละ	10	ข้�นไปของจำานว็นหุ�นที่่�จำาหน่ายได�แล�ว็ที่้�งหมดของนิตั้ิบีุคคลน้�น	ณ	ว็้นที่่�	31	ธุ้นว็าคม	2562

ชื่่�อและข้้อมููลบริิษั่ทั่
ปริะเภทั่ธุุริกิิจ / 

ผลิต์ภ่ณฑ์
ทัุ่นจดทั่ะเบีย่น

(ล้�นบ�ทั่)

จำ�นวนหุ้นสำ�มู่ญ
ทั่ี�ออกิจำ�หน่�ย่

(ล้�นหุ้น)

สำ่ดสำ่วนกิ�ริ
ถ่อหุ้นโดย่ต์ริง

(ริ้อย่ละ)

ถ่อหุ้นโดย่บริิษั่ทั่

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด
อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10	-	12	
เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
เขตั้คลองเตั้ย	
กรุงเที่พมหานคร	10110	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7555	
โที่รสาร				+	66	2	797	7005

คอนกร่ตั้ผสมเสร็จ
และหินที่ราย

2,500 25.00 100.00

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำ�กัด
อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10	-	12	
เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
เขตั้คลองเตั้ย	
กรุงเที่พมหานคร	10110	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7000	
โที่รสาร				+	66	2	797	7001-2

ผลิตั้ภ้ณฑ์คอนกร่ตั้
มว็ลเบีา

500 5.00 100.00

บริษัท คอนวูด จำ�กัด
Crystal	Design	Center
อาคารL1	(แอลหน้�ง)	ห�องเลขที่่�	111	ชื่้�นที่่�	1	
เลขท่ี่�	1448/14	ซอยลาดพร�าว็	87	(จ้นที่ราสุข)	
แขว็งคลองจ้�น	เขตั้บีางกะปิ	กรุงเที่พมหานคร	
10240	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7444		
โที่รสาร				+	66	2		797	7004

ว็้สดุก่อสร�าง 300 3.00 100.00

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำ�กัด
อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10	-	12
เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
เขตั้คลองเตั้ย	
กรุงเที่พมหานคร	10110	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7000	
โที่รสาร				+	66	2	797	7001-2

กำาจ้ดกากอุตั้สาหกรรม
และจำาหน่ายเชื่่�อเพลิง	
และว็้สดุที่ดแที่นและ
บีริการที่ำาคว็ามสะอาด
สำาหร้บีอุตั้สาหกรรม

400 4.00 100.00

บริษัท สย�มซิตี้ พ�วเวอร์ จำ�กัด
อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10	–	12
เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
เขตั้คลองเตั้ย	
กรุงเที่พมหานคร	10110	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7000	
โที่รสาร				+	66	2	797	7001-2

ผลิตั้ไฟฟ้าจาก
ลมร�อนที่ิ้ง

2,000 20.00 100.00
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คั่ญอ่�น

ชื่่�อและข้้อมููลบริิษั่ทั่
ปริะเภทั่ธุุริกิิจ / 

ผลิต์ภ่ณฑ์
ทัุ่นจดทั่ะเบีย่น

(ล้�นบ�ทั่)

จำ�นวนหุ้นสำ�มู่ญ
ทั่ี�ออกิจำ�หน่�ย่

(ล้�นหุ้น)

สำ่ดสำ่วนกิ�ริ
ถ่อหุ้นโดย่ต์ริง

(ริ้อย่ละ)

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด
อาคารชื่ินว็้ตั้รที่าว็เว็อร์	3	ชื่้�น	32	เลขที่่�	1010	
ถนนว็ิภาว็ด่ร้งสิตั้	แขว็งจตัุ้จ้กร	เขตั้จตัุ้จ้กร	
กรุงเที่พมหานคร	10900	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7000

ให�บีริการด�านเที่คนิค	
การจ้ดการและพ้ฒนา

ระบีบีข�อมูล

700 7.00 100.00

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด
48/1หมู่ที่่�	5	ถนนที่างหลว็งหมายเลข	21	
ตั้ำาบีลหน�าพระลาน	อำาเภอเฉลิมพระเก่ยรตั้ิ	
จ้งหว็้ดสระบีุร่	18240	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	36	218	000	
โที่รสาร				+	66	36	335	015

ผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ 701 7.01 100.00

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
อาคารคอล้มน์ที่าว็เว็อร์	ชื่้�น	3,	10	-	12
เลขที่่�	199	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งคลองเตั้ย	
เขตั้คลองเตั้ย	กรุงเที่พมหานคร	10110	
ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	797	7000	
โที่รสาร				+	66	2	797	7001-2

นำาเข�าและส่งออก
ผลิตั้ภ้ณฑ์ซ่เมนตั้์
และผลิตั้ภ้ณฑ์อ่�น

ที่่�เก่�ยว็ข�อง

10 1.00 100.00

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด
Tower	52	(9th	Floor),	Road-11,	Block-C
Banani	Model	Town,	Dhaka-1213,	
Bangladesh
โที่รศั้พที่์			+	88	09609	011	200
โที่รสาร				+	88	02	9891981

ผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ 2,800	
ล�านตั้ากา

48.74 100.00

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังก�) จำ�กัด
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โที่รศั้พที่์			+	94	11	7	800800
โที่รสาร				+	94	11	2	555433

ผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ 1,663	ล�าน	
ศัร่ล้งการูปี

165.80 98.95

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด
Etown	Central	-	11	Doan	Van	Bo,	Ward	
12,	District	4,	Ho	Chi	Minh	City,	
Vietnam
โที่รศั้พที่์			+	84	28	73	017	018	
โที่รสาร				+	84	28	73	036	038

ผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ 3,030.4	
พ้นล�านดอง

ไม่ได�แบี่งเป็นหุ�น 65.00

บริษัท ล�นน� รีซอร์สเซส จำ�กัด (มห�ชน)
888/99	อาคารมหาทีุ่นพลาซ่า	ชื่้�น	9
ถนนเพลินจิตั้	แขว็งลุมพิน่	เขตั้ปทีุ่มว็้น	
กรุงเที่พมหานคร	10330	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	253	8080	
โที่รสาร				+	66	2	253	5014,	
															+	66	2	253	6822

ถ่านหิน 525 525.00 44.99
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ชื่่�อและข้้อมููลบริิษั่ทั่
ปริะเภทั่ธุุริกิิจ / 

ผลิต์ภ่ณฑ์
ทัุ่นจดทั่ะเบีย่น

(ล้�นบ�ทั่)

จำ�นวนหุ้นสำ�มู่ญ
ทั่ี�ออกิจำ�หน่�ย่

(ล้�นหุ้น)

สำ่ดสำ่วนกิ�ริ
ถ่อหุ้นโดย่ต์ริง

(ริ้อย่ละ)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (มห�ชน)
888/114	อาคารมหาทีุ่นพลาซ่า	ชื่้�น	11	
ถนนเพลินจิตั้	แขว็งลุมพิน่	เขตั้ปทีุ่มว็้น	
กรุงเที่พมหานคร	10330	ประเที่ศัไที่ย
โที่รศั้พที่์			+	66	2	627	3890-94	,	
															+	66	2	255	4380-84
โที่รสาร				+	66	2	627	3889

เอที่านอล 1,000 1,000.00 4.72

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรชั่น 
ANINA	Building,	No.	240,	Street	271,	
Sangkat	Boeung	Tumpun,	
Khan	Mean	chey,	Phnom	Penh,	
Cambodia
โที่รศั้พที่์			+	855	23	216	380	
โที่รสาร				+	855	23	215	497

ซ่เมนตั้์ 150	ล�าน
เหร่ยญ่สหร้ฐ

0.08 40.00

ถ่อหุ้นโดย่บริิษั่ทั่ คัอนวูด จำ�กิ่ด

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

ว็้สดุก่อสร�าง 78.3	ล�าน
เหร่ยญ่สหร้ฐ

78.30 100.00

ถ่อหุ้นโดย่บริิษั่ทั่ สำย่�มู ซิต์ี้ ซีเมูนต์์ (ล่งกิ�) จำ�กิ่ด

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังก� (ไพรเวท) จำ�กัด
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โที่รศั้พที่์			+	94	11	7	800800
โที่รสาร				+	94	11	2	555433

บีริการกำาจ้ดกาก
ของเส่ยอุตั้สาหกรรม

1,460	ล�าน	
ศัร่ล้งการูปี

146.01 100.00

บริษัท มห�เวลี ม�รีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำ�กัด
413,	R.A.	De	Mel	Mawatha	Colombo	03	
Sri	Lanka
โที่รศั้พที่์			+	94	11	7	800800
โที่รสาร				+	94	11	2	555433

จำาหน่ายปูนซ่เมนตั้์ 48	ล�าน	
ศัร่ล้งการูปี

4.80 90.00

ถ่อหุ้นโดย่บริิษั่ทั่ สำย่�มู ซิต์ี้ ซีเมูนต์์ (เวีย่ดน�มู) จำ�กิ่ด

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จำ�กัด
Ong	Keo	Industrial	zone,	Phuoc	Khanh,	
Nhon	Trach,	Dong	Nai	province,	Vietnam
โที่รศั้พที่์			+	84	3570	017

ผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ 812.1	
พ้นล�านดอง

812.10 100.00
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คั่ญอ่�น

3)	 ชื่่�อ	สถานที่่�ตั้้�ง	โที่รศั้พที่์	โที่รสารของบีุคคลอ�างอิงอ่�น	ๆ	

 น�ย่ทั่ะเบีย่นหุ้น	 บีริษั้ที่	ศัูนย์ร้บีฝากหล้กที่ร้พย์	(ประเที่ศัไที่ย)	จำาก้ด
	 	 เลขที่่�	93	อาคารตั้ลาดหล้กที่ร้พย์แห่งประเที่ศัไที่ย	
	 	 ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	แขว็งดินแดง	เขตั้ดินแดง	
	 	 กรุงเที่พมหานคร	10400	ประเที่ศัไที่ย
	 	 โที่รศั้พที่์		 +66	2	009	9000	
	 	 โที่รสาร		 +66	2	009	9991	
	 	 Call	Center	 +66	2	009	9999

 น�ย่ทั่ะเบีย่นหุ้นกิู้	 ธุนาคารกรุงศัร่อยุธุยา	จำาก้ด	(มหาชื่น)
	 	 1222	ถนนพระราม	3	แขว็งบีางโพงพาง	เขตั้ยานนาว็า	
	 	 กรุงเที่พมหานคร	ประเที่ศัไที่ย	10120	
	 	 โที่รศั้พที่์		 +	66	2	296	4494
	 	 โที่รสาร		 +	66	2	683	1389

 ผู้แทั่นผู้ถ่อหุ้นกิู้ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 3000	ถนนพหลโยธุิน	แขว็งจอมพล	เขตั้จตัุ้จ้กร
	 	 กรุงเที่พมหานคร	ประเที่ศัไที่ย	10900	
	 	 โที่รศั้พที่์		 +	66	2	230	5449
	 	 โที่รสาร		 +	66	2	266	9779

  ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 1222	ถนนพระราม	3	แขว็งบีางโพงพาง	เขตั้ยานนาว็า	
	 	 กรุงเที่พมหานคร	ประเที่ศัไที่ย	10120	
	 	 โที่รศั้พที่์		 +	66	2	296	4494
	 	 โที่รสาร		 +	66	2	683	1389

  ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
	 	 333	ถนนส่ลม	บีางร้ก	
	 	 กรุงเที่พมหานคร	ประเที่ศัไที่ย	10500	
	 	 โที่รศั้พที่์		 +	66	2	231	4333
	 	 โที่รสาร		 +	66	2	231	4742

 ผู้สำอบบ่ญชื่ ี น�งส�วศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง
	 	 ผู�สอบีบี้ญ่ชื่่ร้บีอนุญ่าตั้	ใบีอนุญ่าตั้เลขที่่�	5906
  น�ยวิช�ติ โลเกศกระวี
	 	 ผู�สอบีบี้ญ่ชื่่ร้บีอนุญ่าตั้	ใบีอนุญ่าตั้เลขที่่�	4451
  น�งสรินด� หิรัญประเสริฐวุฒิิ
	 	 ผู�สอบีบี้ญ่ชื่่ร้บีอนุญ่าตั้	ใบีอนุญ่าตั้เลขที่่�	4799
	 	 บีริษั้ที่	สำาน้กงาน	อ่ว็าย	จำาก้ด	(ได�ร้บีการร้บีรองจากสำาน้กงาน	ก.ล.ตั้.)
	 	 ชื่้�น	33	อาคารเลคร้ชื่ดา	193/136-137	ถนนร้ชื่ดาภิเษัก	
	 	 แขว็งคลองเตั้ย	เขตั้คลองเตั้ย
	 	 กรุงเที่พมหานคร	10110	ประเที่ศัไที่ย	
	 	 โที่รศั้พที่์		 +	66	2	264	9090
	 	 โที่รสาร		 +	66	2	264	0789	-	90
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ข้้อมููลหล่กิทั่ริัพย่์และผู้ถ่อหุ้น 

1.  จำ�นวนทัุ่นจดทั่ะเบีย่นและทัุ่นชื่ำ�ริะแล้ว

	 (1)		บีริษั้ที่ม่ทีุ่นจดที่ะเบี่ยน	2,980,000,000	บีาที่	เร่ยกชื่ำาระแล�ว็	2,980,000,000	บีาที่	เป็นหุ�นสาม้ญ่	298,000,000	หุ�น	มูลค่า	
หุ�นละ	10	บีาที่	จดที่ะเบี่ยนในตั้ลาดหล้กที่ร้พย์แห่งประเที่ศัไที่ย

	 (2)		หุ�นประเภที่อ่�นที่่�ม่สิที่ธุิหร่อเง่�อนไขแตั้กตั้่างจากหุ�นสาม้ญ่	
		 	 -ไม่ม่-

2.  ผู้ถ่อหุ้น

	 (1)	 รายชื่่�อผู�ถ่อหุ�นใหญ่่	ณ	ว็้นที่่�	14	สิงหาคม	25621	ม่ด้งน่�

เลข้ทั่ี� ชื่่�อผู้ถ่อหุ้น จำ�นวนหุ้นทั่ี�ถ่อ ริ้อย่ละ2

1. บีริษั้ที่	ซ้นไรส์	อ่คิว็ตั้่�	จำาก้ด3 106,612,288 35.78

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

3. บีริษั้ที่	กรุงเที่พโที่รที่้ศัน์และว็ิที่ยุ	จำาก้ด3 28,091,034 9.43

4. บีริษั้ที่	ไที่ยเอ็นว็่ด่อาร์	จำาก้ด4 5,262,123 1.77

5. กองทีุ่นรว็ม	ว็ายุภ้กษั์หน้�ง	โดย	บีลจ.	เอ็มเอฟซ่	จำาก้ด	(มหาชื่น) 2,920,399 0.98

6. กองทีุ่นรว็ม	ว็ายุภ้กษั์หน้�ง	โดย	บีลจ.	กรุงไที่ย	จำาก้ด	(มหาชื่น) 2,920,399 0.98

7. นางศัศัิธุร	ร้ตั้นร้กษั์ 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. กองทีุ่นเปิด	อเบีอร์ด่น	สแตั้นดาร์ด	หุ�นระยะยาว็ 1,745,295 0.59

14. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 1,570,930 0.53

15. กองทีุ่นเปิด	อเบีอร์ด่น	สแตั้นดาร์ด	โกรที่ 1,530,231 0.51

16. กองทีุ่นเปิด	บี้ว็หลว็งหุ�นระยะยาว็ 1,502,700 0.50

17. น.ส.สุดธุิดา	ร้ตั้นร้กษั์ 1,500,000 0.50
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	 (2)		ส้ดส่ว็นการถ่อหุ�น

หม�ยเหตุ 
1.	 บีริษั้ที่กำาหนดรายชื่่�อผู�ถ่อหุ�นที่่�ม่สิที่ธุิได�ร้บีเงินปันผลระหว็่างกาลใน	ว็้นที่่�	14	สิงหาคม	2562	และรว็บีรว็มรายชื่่�อโดยว็ิธุ่ปิดสมุดที่ะเบี่ยนพ้กการโอนหุ�น	ในว็้นที่่�	15	

สิงหาคม	2562	และในระหว็่างปีผู�ถ่อหุ�นสามารถดูข�อมูลที่่�เป็นปัจจุบี้นได�จาก	www.siamcitycement.com	ห้ว็ข�อข�อมูลน้กลงทีุ่น	
2.	 การคำานว็ณส้ดส่ว็นของการถ่อหุ�นโดยผู�ถ่อหุ�นรายใหญ่่ด้งกล่าว็คำานว็ณจากจำานว็นหุ�นท่ี่�ออกและเร่ยกชื่ำาระแล�ว็จำานว็น	298,000,000	หุ�นมูลค่าท่ี่�ตั้ราไว็�ต่ั้อหุ�น	10	บีาที่	

โดยม่ข�อจำาก้ดการถ่อหุ�นของบุีคคลต่ั้างด�าว็	(Foreign	Limit)	ร�อยละ	49	ซ้�ง	ณ	ว้็นท่ี่�	14	สิงหาคม	2562	ม่ส้ดส่ว็นการถ่อหุ�นของบุีคคลต่ั้างด�าว็คิดเป็นร�อยละ	31.49
3.	 ผู�ถ่อหุ�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤตั้ิการณ์ม่อิที่ธุิพลตั้่อการกำาหนดนโยบีาย	การจ้ดการหร่อการดำาเนินงานของบีริษั้ที่อย่างม่น้ยสำาค้ญ่
4.	 บีริษั้ที่	ไที่ยเอ็นว็่ด่อาร์	จำาก้ด	เป็นผู�ถ่อหุ�นที่างที่ะเบี่ยนและตั้ามกฎหมาย	ซ้�งถ่อใบีแสดงสิที่ธุิในผลประโยชื่น์ที่่�เกิดจากหล้กที่ร้พย์อ�างอิง	(Non-Voting	Depository	

Receipt	-	NDVR)	จ้งไม่ม่สิที่ธิุออกเส่ยงในฐานะผู�ถ่อหุ�น	ท้ี่�งน่�เว็�นแต่ั้เป็นกรณ่ท่ี่�เร่ยกประชุื่มเพ่�อพิจารณาการเพิกถอนหล้กที่ร้พย์ออกจากการเป็นหล้กที่ร้พย์จดที่ะเบ่ียน	
ในตั้ลาดหล้กที่ร้พย์	ข�อมูลน้กลงทีุ่นใน	บีริษั้ที่	ไที่ยเอ็นว็่ด่อาร์	จำาก้ด	สามารถ	ดูได�ที่่�เว็็บีไซตั้์		www.set.or.th

46.34% 25.54% 28.12% 100%

กิลุ่มูริัต์นริักิษั์
จำ�นวน 138,089,419 หุ้น

กิลุ่มูจ�ริ์ดีน
จำ�นวน 76,107,368 หุ้น

ผู้ถ่อหุ้นอ่�น
จำ�นวน 83,803,213 หุ้น

ริวมู
จำ�นวน 298,000,000 หุ้น

ชืุ่ดทั่ี� 2 ชืุ่ดทั่ี� 3 ชืุ่ดทั่ี� 4 ชืุ่ดทั่ี� 5

ประเภทหุ้นกู้ หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

อ�ยุของหุ้นกู้   7	ปี 8	ปี 10	ปี 3	ปี

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2	พ้นล�านบีาที่ 2	พ้นล�านบีาที่ 2	พ้นล�านบีาที่ 1	พ้นล�านบีาที่

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2	ล�านหน่ว็ย 2	ล�านหน่ว็ย 2	ล�านหน่ว็ย 1	ล�านหน่ว็ย

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่

วันที่ออกหุ้นกู้ 14	มิถุนายน	2556 29	เมษัายน	2559 29	เมษัายน	2559 9	พฤษัภาคม	2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน 14	มิถุนายน	2563 29	เมษัายน	2567 29	เมษัายน	2569 9	พฤษัภาคม	2563

อัตร�ดอกเบี้ย ร�อยละ	4.30	ตั้่อปี ร�อยละ	2.46	ตั้่อปี ร�อยละ	2.70	ตั้่อปี ร�อยละ	2.49	ตั้่อปี

ก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ         A A A A

3.  กิ�ริออกิหล่กิทั่ริัพย่์ข้องบริิษั่ทั่

  หล่กิทั่ริัพย่์ปริะเภทั่หนี้:
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ชืุ่ดทั่ี� 6 ชืุ่ดทั่ี� 7 ชืุ่ดทั่ี� 8

ประเภทหุ้นกู้ หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

หุ�นกู�ไม่ด�อยสิที่ธุิและ
ไม่ม่หล้กประก้น

อ�ยุของหุ้นกู้   7	ปี 10	ปี 12	ปี

มูลค่�รวมของหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2.5	พ้นล�านบีาที่ 5	พ้นล�านบีาที่ 4.5	พ้นล�านบีาที่

จำ�นวนหุ้นกู้ที่เสนอข�ย 2.5	ล�านหน่ว็ย 5	ล�านหน่ว็ย 4.5	ล�านหน่ว็ย

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่

ร�ค�ที่เสนอข�ยต่อหน่วย 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่ 1,000	บีาที่

วันที่ออกหุ้นกู้ 9	พฤษัภาคม	2560 9	พฤษัภาคม	2560 9	พฤษัภาคม	2560

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน 9	พฤษัภาคม	2567 9	พฤษัภาคม	2570 9	พฤษัภาคม	2572

อัตร�ดอกเบี้ย ร�อยละ	3.65	ตั้่อปี ร�อยละ	4.08	ตั้่อปี ร�อยละ	4.26	ตั้่อปี

ก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ         A A A

  หล่กิทั่ริัพย่์ปริะเภทั่ทัุ่น:
	 	 หุ�นจดที่ะเบี่ยน	 หุ�นสาม้ญ่	298	ล�านหุ�น	มูลค่าที่่�ตั้ราไว็�หุ�นละ	10	บีาที่
	 	 หุ�นที่่�ออกจำาหน่ายแล�ว็	 หุ�นสาม้ญ่	298	ล�านหุ�น
	 	 หุ�นที่่�ออกจำาหน่ายแล�ว็และถ่ออยู่โดยผู�ถ่อหุ�น	 หุ�นสาม้ญ่	298	ล�านหุ�น
  
  หล่กิทั่ริัพย่์อนุพ่นธุ์:
	 	 ไม่ม่
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4. นโย่บ�ย่กิ�ริจ่�ย่เงินปันผลข้องบริิษั่ทั่

“บีริษั้ที่ฯ	 จะจ่ายเงินปันผลอย่างน�อยในอ้ตั้ราร�อยละ	 60	
ของกำาไรสุที่ธิุของงบีการเงินรว็ม	แต่ั้ในกรณ่ท่ี่�ม่สถานะที่าง
การเงินไม่ด่	คณะกรรมการบีริษ้ัที่อาจเสนอจ่ายเงินปันผลใน	
อ้ตั้ราที่่�ตั้ำ�ากว็่า	ตั้ามที่่�เห็นสมคว็รก้บีสถานการณ์เชื่่นน้�นได�”	

คัำ�อธุิบ�ย่: 

นโยบีายการจ่ายเงินปันผลน่�	ได�ผ่านการอนุม้ติั้โดยท่ี่�ประชุื่ม	
สาม้ญ่ประจำาปีผู�ถ่อหุ�น	คร้�งที่่�	17	เม่�อ	9	เมษัายน	2553	ซ้�ง	
เป็นนโยบีายท่ี่�กำาหนดไว็�เป็นหล้กการเบ่ี�องตั้�น	อย่างไรก็ตั้าม	
ในการเสนอจำานว็นเงินปันผลเพ่�อให�ผู�ถ่อหุ�นอนุม้ติั้น่�	บีริษ้ัที่	
ตั้�องดำาเนินการให�เป็นไปตั้ามกฎหมาย	 ซ้�งกฎหมายได�															
กำาหนดว่็าการจ่ายเงินปันผลตั้�องจ่ายจากกำาไรสุที่ธิุของบีริษ้ัที่
ตั้ามงบีการเงินเฉพาะกิจการของบีริษ้ัที่	 ด้งน้�น	หากกำาไรสุที่ธิุ	
ของบีริษั้ที่ม่ไม่เพ่ยงพอตั้่อการจ่ายเงินปันผล	 การเสนอ									
จ่ายเงินปันผลก็ตั้�องพิจารณาให�สอดคล�องก้บีสถานการณ์
น้�นด�ว็ย

ระหว่็างปี	2560	-	2562	บีริษ้ัที่ฯ	ม่การจ่ายเงินปันผลด้งต่ั้อไปน่�

 ปี 2562 บริิษั่ทั่จ่�ย่เงินปันผล หุ้นละ 8 บ�ทั่ 

 	 คณะกรรมการบีริษ้ัที่อนุม้ติั้การจ่ายเงินปันผลระหว่็างกาล	
เม่�อว็้นที่่�	31	กรกฎาคม	2562	จำานว็น	4	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 คณะกรรมการบีริษั้ที่เสนอให�ผู�ถ่อหุ�นพิจารณาอนุม้ตั้ิ	
การจ่ายเงินปันผลสำาหร้บีคร้�งหล้งของปี	2562	ในว้็นท่ี่�	
26	ม่นาคม	2563	จำานว็น	4	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 บีริษั้ที่ฯ	จ่ายเงินปันผลรว็ม	2,384	ล�านบีาที่	อยู่ที่่�ระด้บี	
ร�อยละ	75.5

 ปี 2561 บริิษั่ทั่จ่�ย่เงินปันผล หุ้นละ 8 บ�ทั่  

 	 คณะกรรมการบีริษ้ัที่อนุม้ติั้การจ่ายเงินปันผลระหว่็างกาล	
เม่�อว็้นที่่�	24	กรกฎาคม	2561	จำานว็น	4	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 ผู�ถ่อหุ�นอนุม้ติั้การจ่ายเงินปันผลสำาหร้บีคร้�งหล้งของปี	
2561	ในว็้นที่่�	26	ม่นาคม	2562	จำานว็น	4	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 บีริษั้ที่ฯ	จ่ายเงินปันผลรว็ม	2,384	ล�านบีาที่	อยู่ที่่�ระด้บี	
ร�อยละ	78.9

 ปี 2560 บริิษั่ทั่จ่�ย่เงินปันผล หุ้นละ 10 บ�ทั่ 

 	 คณะกรรมการบีริษ้ัที่อนุม้ติั้การจ่ายเงินปันผลระหว่็างกาล	
เม่�อว็้นที่่�	2	สิงหาคม	2560	จำานว็น	6	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 ผู�ถ่อหุ�นอนุม้ติั้การจา่ยเงินปันผลสำาหร้บีคร้�งหล้งของปี	
2560	ในว็้นที่่�	30	ม่นาคม	2561	จำานว็น	4	บีาที่ตั้่อหุ�น

 	 บีริษั้ที่ฯ	จ่ายเงินปันผลรว็ม	2,980	ล�านบีาที่	อยู่ที่่�ระด้บี	
ร�อยละ	151.7

นโย่บ�ย่กิ�ริจ่�ย่เงินปันผลข้องบริิษั่ทั่ย่่อย่

การจ่ายเงินปันผลของบีริษั้ที่ย่อยตั้�องได�ร้บีการอนุม้ตั้ิจาก
ที่่ �ประชืุ่มผู �ถ่อหุ �นของบีริษั้ที่ย่อย	 ซ้ �งจะพิจารณาจาก	
งบีการเงินเฉพาะของบีริษั้ที่น้�น	 และตั้�องดำาเนินการให�เป็น	
ไปตั้ามกฎหมายและกฎระเบ่ียบีท่ี่�เก่�ยว็ข�อง	และบีริษ้ัที่ย่อย
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่็างกาลให�ผู�ถ่อหุ�นเป็นคร้�งคราว็เม่�อ
คณะกรรมการบีริษ้ัที่เห็นว่็าม่กำาไรสมคว็รพอท่ี่�จะที่ำาเช่ื่นน้�น	

การจ่ายเงินปันผลทุี่กคร้�ง	บีริษ้ัที่ฯ	ตั้�องจ้ดสรรเงินทุี่นสำารอง	
ไว็�ตั้ามกฎหมายอย่างน�อยหน้�งในย่�สิบีของเงินกำาไรสุที่ธุิ	
ซ้ �งบีริษั้ที่ฯ	 ที่ำามาหาได�จากกิจการของบีริษั้ที่ฯ	 จนกว็่า															
ทีุ่นสำารองน้�นจะม่จำานว็นถ้งหน้�งในสิบีของจำานว็นทีุ่นของ	
บีริษั้ที่ฯ	หร่อมากกว็่าน้�น
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น�ย่พอล 
ไฮนซ์ ฮูเกินโทั่เบลอริ์
ปริะธุ�นกิริริมูกิ�ริ 
อ�ยุ่ 70 ปีี

ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่13	สิงหาคม	2541	

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ประก�ศนียบัตร: 	 หล้กสูตั้รผู�บีริหารระด้บีสูงนานาชื่าตั้ิ
	 ฮาร์ว็าร์ด	บีิซิเนส	สคูล	สหร้ฐอเมริกา

คุณวุฒิิเทียบเท่�ปริญญ�โท:	 เศัรษัฐศัาสตั้ร์และธุุรกิจ	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยเซนตั้์แกลเลน
	 สว็ิตั้เซอร์แลนด์

ปริญญ�ตรี:	 ว็ิศัว็กรรมโยธุา	
	 สถาบี้นเที่คโนโลย่แห่งสว็ิตั้	ซูริค
	 สว็ิตั้เซอร์แลนด์	

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ม่.ค.	2560	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการ
ก.ค.	2557-		ปัจจุบี้น	 ประธุานคณะกรรมการสรรหาและ
	 พิจารณาค่าตั้อบีแที่น
ก.ค.	2557	-	พ.ค.	2560	 กรรมการธุรรมาภิบีาลและคว็ามเส่�ยง
2544	-	ม่.ค.	2560	 รองประธุานกรรมการ

บรษิทั ล�นน� รซีอร์สเซส จำ�กดั (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยถ่�นหิน
2543	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บริษัท โฮลซิม จำ�กัด / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์
2545	-	ก.พ.	2557	 สมาชื่ิกคณะผู�บีริหาร

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผู้สมเสร็จ
และหินทร�ย
ก.ค.	2560	-	พ.ค.	2562	 ประธุานกรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตและ 
จำ�หน่�ยปูนซเีมนต์และวัสดุก่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	พ.ค.	2562	 ประธุานกรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กดั (บรษัิทย่อย) / ข�ยปนูซีเมนต์
และวัตถุดิบผู้ลิตปูนซีเมนต์
ม่.ค.	2560	-	พ.ค.	2562	 ประธุานกรรมการ		

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) /
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2559	-	พ.ค.	2562	 ประธุานกรรมการ

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	พ.ค.	2562	 ประธุานกรรมการ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูช�)
ธุ.ค.	2558	-	พ.ค.	2562	 กรรมการ

ปริะวัต์ิอบริมู

โดย INSEAD, Fontainebleau, ฝรั่งเศส: 
ปี	2558	 Leading	from	the	Chair	
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ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

น�ย่วันชื่่ย่ 
โต์สำมูบุญ
กิริริมูกิ�ริ 
อ�ยุ่ 70 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่14	มิถุนายน	2547

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 บีริหารธุุรกิจ	Asian	Institute	of	
	 Management	ฟิลิปปินส์

ปริญญ�ตรี:	 นิตั้ิศัาสตั้ร์	มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 *(0.0330)	
*ถ่อโดยตั้รง	98,456	หุ�น	ไม่ม่ถ่อโดยอ�อมหร่อบีุคคลอ่�นถ่อแที่น

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการธุรรมาภิบีาลและคว็ามเส่�ยง
	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตั้อบีแที่น
ม.ค.	2555	-	ปัจจุบี้น	 ที่่�ปร้กษัาบีริษั้ที่
มิ.ย.	2547	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บรษิทั ล�นน� รซีอร์สเซส จำ�กดั (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยถ่�นหิน
ม.ค.	2542	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูช�)
ธุ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) / บริษัทหลักทรัพย์  
ส.ค.	2557	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการอิสระและกรรมการตั้รว็จสอบี

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	พ.ค.	2562			 กรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังก�) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	พ.ค.	2562					 กรรมการ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ก.พ.	2545	-	ม่.ค.	2559	 กรรมการ	

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2558	 Corporate	Governance	for	Capital	
	 Market	Intermediaries	
	 รุ่นที่่�	10/2015	(CGI)	
ปี	2558	 Advanced	Audit	Committee	
	 Program	รุ่นที่่�	19/2015	(AACP)	
ปี	2547	 Director	Accreditation	Program	
	 รุ่นที่่�	7/2004	(DAP)	
ปี	2544	 Director	Certificate	Program	
			 รุ่นที่่�	7/2001	(DCP)	

โดย International Institute of Management Development 
(IMD) สวิตเซอร์แลนด์: 
ปี	2549	 Senior	Management	Program
ปี	2545	 Breakthrough	Program	for	Senior	
	 Executives
ปี	2543	 Managing	Corporate	Resources
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บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด / พัฒิน�อสังห�ริมทรัพย์  
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ซี.เค.อ�ร์ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ไทยลำ�เลียง จำ�กัด / ก�รจัดก�รหลักทรัพย์ก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ไทยแป้งมันผู้ลิตกรรม จำ�กัด / ก�รเช่�และก�รดำ�เนินก�ร
เกี่ยวกับอสังห�ริมทรัพย์
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท เข�เขียวคันทรี่คลับ จำ�กัด / สน�มกอล์ฟ
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท สย�มภูริมงคล จำ�กัด / อสังห�ริมทรัพย์
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำ�กัด / อสังห�ริมทรัพย์
ธุ.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด / สถ�นีโทรทัศน์
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท มห�กิจ โฮลดิ้ง จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ� และก�รลงทุน
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�
เม.ย.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

BBTV Alliance Company Limited / ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

BBTV Bond Street Building Company Limited / ลงทุนใน
อสังห�ริมทรัพย์
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำ�กัด / ที่ปรึกษ�ด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ส.ค.	2555	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)	

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด / 
สถ�นฟ้�นฟูสุขภ�พผูู้้สูงอ�ยุ
เม.ย.	2554	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

BBTV International Holdings Company Limited / 
บริษัทเพื่อก�รลงทุน
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

น�งสำ�วนพพริ 
ต์ิริวัฒินกิุล 
กิริริมูกิ�ริ 
อ�ยุ่ 65 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่23	เมษัายน	2555

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 พาณิชื่ยศัาสตั้ร์และการบ้ีญ่ช่ื่	(สาขาบ้ีญ่ช่ื่)
	 มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์
ปริญญ�ตรี:	 บี้ญ่ชื่่บี้ณฑิตั้	(สาขาการบี้ญ่ชื่่)	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการธุรรมาภิบีาลและคว็ามเส่�ยง
	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตั้อบีแที่น
เม.ย.	2555	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
ม.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการกำาก้บีนโยบีายคว็ามเส่�ยง
	 และธุรรมาภิบีาล
ม.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)
เม.ย.	2553	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตั้อบีแที่น
เม.ย.	2553	-	ม.ค.	2557	 กรรมการ

บรษิทั แกรนด์ ค�แนล แลนด์ จำ�กดั (มห�ชน) / พฒัิน�อสงัห�รมิทรพัย์
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ
พ.ค.	2558	-	เม.ย.	2559	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒิน์ จำ�กัด (มห�ชน) / โรงพย�บ�ล
ตั้.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) (เดิมชื่อ บริษัท 
ศรีอยุธย� แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)) / ประกันภัยและประกันชีวิต
พ.ค.	2556	-	ปัจจุบ้ีน			 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตั้อบีแที่น
เม.ย.	2556	-	ปัจจุบี้น		 กรรมการ	 	

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จำ�กัด / ธุรกิจโฆษณ�และ
ก�รลงทุน
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด / บริษัทเพื่อก�รลงทุน
พ.ค.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)	
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ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด / ให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
ก.ย.	2553	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ	(ผู�ม่อำานาจลงนาม)

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD): 
ปี	2561	 National	Director	Conference	
	 “Rising	Above	Disruptions:	A	Call	
	 for	Action”	
ปี	2560	 National	Director	Conference	
	 “Steering	Governance	in	a	
	 Changing	World”	
ปี	2558	 Risk	Management	Program	for	
	 Corporate	Leaders	รุ่นท่ี่�	1/2015	(RCL)	
ปี	2556	 Anti-Corruption	for	Executive	
	 Program	รุ่นที่่�	7/2013	(ACEP)	
ปี	2554	 Financial	Institutions	Governance	
	 Program	รุ่นที่่�	2/2011	(FGP)	
ปี	2553	 Audit	Committee	Program	
	 รุ่นที่่�	31/2010	(ACP)	
ปี	2553	 Director	Certification	Program
			 รุ่นที่่�	135/2010	(DCP)	
ปี	2552	 Role	of	the	Compensation	
	 Committee	รุ่นที่่�	8/2009	(RCC)	
ปี	2546	 Director	Accreditation	Program	
			 รุ่นที่่�	5/2003	(DAP)	

โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้�ส์คูเปอส์ (PwC):
ปี	2559	 Training	on	International	Financial	
	 Reporting	Standard	9	(IFRS9)	

โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
ปี	2559	 CG	Forum	2/2559	“สุจริตั้	ระม้ดระว้็ง	
	 เกราะคุ�มก้นกรรมการ”	

โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำ�กัด:
ปี	2560	 Strategic	IT	Governance	(for	Non-IT)	
ปี	2559	 ส้มมนาห้ว็ข�อ	“Cyber	Security	
	 Awareness	Training	for	Senior	
	 Executive”

อื่น ๆ 
ปี	2562										 Agile	Leadership	for	Board	of	
	 Directors
ปี	2562											 Bangkok	Sustainable	Banking	
	 Forum	“An	Industry	Wake-up	Call”
ปี	2562											 ส้มมนาเชื่ิงปฏิิบี้ตั้ิการด�าน	Cyber	
	 Resilience
ปี	2561											 IT	Security	Trend	Update
ปี	2561										 Future	Customer	Experience	in	
	 Financial	and	Banking	Services	

น�ย่พงศั์พินิต์ 
เดชื่ะคัุปต์์
กิริริมูกิ�ริ 
อ�ยุ่ 65 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่26	กุมภาพ้นธุ์	2553

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท: 	 บีริหารธุุรกิจ	มหาว็ิที่ยาล้ยด่ที่รอยด์	
	 ร้ฐมิชื่ิแกน	สหร้ฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 การบี้ญ่ชื่่	จุฬาลงกรณ์มหาว็ิที่ยาล้ย

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการธุรรมาภิบีาลและ
			 คว็ามเส่�ยง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ
เม.ย.	2554	-	ก.ค.	2557	 ประธุานกรรมการตั้รว็จสอบี
ก.พ.	2553	-	ก.ค.	2557	 กรรมการอิสระ
ก.พ.	2553	-	เม.ย.	2554	 กรรมการตั้รว็จสอบี

บรษัิท  อสีเทอร์น สต�ร์ เรียล เอสเตท จำ�กดั (มห�ชน) / อสงัห�ริมทรพัย์
ส.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 รองประธุานกรรมการ
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการ

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
2548	-	2556	 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) / ประกันชีวิต
พ.ค.	2561	-	ปัจจุบ้ีน		 กรรมการอิสระและกรรมการตั้รว็จสอบี
2546	-	เม.ย.	2561	 กรรมการ

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	พ.ค.	2562						 กรรมการ

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำ�กัด / ผู้ลิตร�ยก�รโทรทัศน์
พ.ค.	2558	-	ก.พ.	2561	 ประธุานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด / สถ�นีโทรทัศน์
พ.ค.	2557	-	เม.ย.	2560	 กรรมการ
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น�ย่เบนจ�มูิน 
เฮอริ์เรินเดน เบิริ์กิสำ
กิริริมูกิ�ริ 
อ�ยุ่ 46 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่1	ตัุ้ลาคม	2562

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�ตรี:	 ศัิลปศัาสตั้รบี้ณฑิตั้	(เก่ยรตั้ินิยม)	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยเซนตั้์แอนดรูส์	
	 สกอตั้แลนด์

ประก�ศนียบัตร:	 หล้กสูตั้รการจ้ดการที่้�ว็ไป
	 ฮาร์ว็าร์ด	บีิซิเนส	สคูล	
	 สหร้ฐอเมริกา

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ตั้.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น									 กรรมการ					
ตั้.ค.	2562	-	ปัจจุบ้ีน		 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตั้อบีแที่น

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท จ�ร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จำ�กัด/ ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตั้.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการผู�จ้ดการกลุ่ม

บริษัท จ�ร์ดีน อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ จำ�กัด / ธุรกิจรถยนต์ 
(จดทะเบียนในฮ่องกง)
ม.ค.	2562	-	ก.ย.	2562			 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

กลุ่ม ซัง ฟู/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในฮ่องกง)
2559	-	2561																				 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

บริษัท จ�ร์ดีน แปซิฟิก จำ�กัด/ ธุรกิจบริก�ร (จดทะเบียนในฮ่องกง)
2555	-	2559								 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

บริษัท อิเกีย จำ�กัด/ เฟอร์นิเจอร์ (จดทะเบียนในฮ่องกง)
2551	-	2555							 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2556									 Risk	Management	Committee	
	 Program	รุ่นที่่�	1/2013	(RMP)	
ปี	2556	 Anti-Corruption	for	Executive	
	 Program	รุ่นที่่�	7/2013	(ACEP)	
ปี	2556	 How	to	Develop	a	Risk	Management	
	 Plan	รุ่นที่่�	4/2013	(HRP)	
ปี	2556	 Chartered	Director	Class	
			 รุ่นที่่�	7/2013	(CDC)	
ปี	2555	 Role	of	the	Compensation	
	 Committee	รุ่นที่่�	14/2012	(RCC)	
ปี	2555	 Role	of	the	Nomination	and	
	 Governance	Committee	
	 รุ่นที่่�	2/2012	(RNG)
ปี	2554	 The	Board’s	Roles	in	Merger	&	
	 Acquisitions	รุ่นที่่�	1/2011	(M&A)	
ปี	2553	 Monitoring	Fraud	Risk	Management
			 รุ่นที่่�	2/2010	(MFM)	
ปี	2553	 Monitoring	of	the	Quality	of	
	 Financial	Reporting	รุ่นที่่�	10/2010	
	 (MFR)
ปี	2553	 Monitoring	the	Internal	Audit	
	 Function	รุ่นที่่�	7/2010	(MIA)	
ปี	2553	 Monitoring	the	system	of	Internal	
	 Control	and	Risk	Management	
	 รุ่นที่่�	9/2010	(MIR)
ปี	2553	 Financial	Institutions	Governance	
	 Program	รุ่นที่่�	1/2010	(FGP)	
ปี	2553	 Successful	Formulation	&	
	 Execution	of	Strategy	
	 รุ่นที่่�	7/2010	(SFE)	
ปี	2553	 Advanced	Audit	Committee	
	 Program	รุ่นที่่�	30/2010	(ACP)	
ปี	2552	 Director	Certification	Program	
			 รุ่นที่่�	126/2009	(DCP)	
ปี	2551	 Director	Accreditation	Program	
			 รุ่นที่่�	71/2008	(DAP)	

โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ปี	2561							 Inaugural	Corporate	Governance	
	 Conference	2018	เม่�อ	19	ก้นยายน	
	 2561
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โดยมห�วิทย�ลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์: 
ปี	2546	 Course	on	Good	Corporate	
	 Governance

โดยสถ�บันวิทย�ก�รธุรกิจและอุตส�หกรรม: 
หล้กสูตั้รน้กบีริหารระด้บีสูงด�านการพ้ฒนาธุุรกิจอุตั้สาหกรรมและ
การลงทีุ่น	รุ่นที่่�	1

โดยสถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น: 
ประกาศัน่ยบี้ตั้ร	รุ่นที่่�	2

โดยสถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน: 
ประกาศัน่ยบี้ตั้ร	รุ่นที่่�	11

ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

ดริ. (กิิต์ต์ิมูศั่กิดิ�) 
ฮ�ริ�ลด์ ลิงคั์
กิริริมูกิ�ริอิสำริะ 
อ�ยุ่ 64 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่24	ก้นยายน	2541

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�
ปริญญ�เอก: บีริหารธุุรกิจดุษัฎ่บี้ณฑิตั้กิตั้ตั้ิมศั้กดิ�	
	 (การจ้ดการ)	
	 มหาวิ็ที่ยาล้ยเที่คโนโลย่ราชื่มงคลศัร่วิ็ช้ื่ย
คุณวุฒิิเทียบเท่�ปริญญ�โท: 	บีริหารธุุรกิจ	มหาวิ็ที่ยาล้ยเซนต์ั้แกลเลน	
	 สว็ิตั้เซอร์แลนด์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 *(0.0153)
*ถ่อโดยตั้รง	45,598	หุ�น	ไม่ม่ถ่อโดยอ�อมหร่อบีุคคลอ่�นถ่อแที่น

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ก.ค.	2557	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตั้อบีแที่น
ก.ย.	2541	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการอิสระ
ก.ค.	2557	-	มิ.ย.	2558	 ประธุานกรรมการตั้รว็จสอบี
2541	-	2552	 กรรมการตั้รว็จสอบี

บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่  จำ�กดั (มห�ชน) / เทคโนโลยสี�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร
ก.ย	2560	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานคณะกรรมการกำาหนด
	 ค่าตั้อบีแที่นและสรรหากรรมการ
2553	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการอิสระ
2543	-	2553	 กรรมการ

บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ทรัพย�กร พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

กลุ่ม บี.กริม 
2530	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการ

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):  
ปี	2560	 Director	Accreditation	Program
			 รุ่นที่่�	134/2017	(DAP)	

โดยวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร: 
ปี	2547	 ปริญ่ญ่าบี้ตั้รหล้กสูตั้รการป้องก้น
	 ราชื่อาณาจ้กรภาคร้ฐร่ว็มเอกชื่น	
	 (ปรอ.17)

ดริ.สำุนีย่์ 
ศัริไชื่ย่ธุนะสำุข้
กิริริมูกิ�ริอสิำริะและปริะธุ�นกิริริมูกิ�ริต์ริวจสำอบ
อ�ยุ่ 57 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่10	มิถุนายน	2558

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�เอก:  สาขาการจ้ดการการส่�อสาร	
	 หล้กสูตั้รการจ้ดการดุษัฎ่บี้ณฑิตั้
	 มหาว็ิที่ยาล้ยราชื่ภ้ฏิสว็นดุสิตั้
ปริญญ�โท: สาขาว็ิชื่าธุุรกิจอุตั้สาหกรรม
	 มหาว็ิที่ยาล้ยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�า
	 พระนครเหน่อ
ประก�ศนียบัตร:	 ประกาศัน่ยบ้ีตั้รช้ื่�นสูงที่างการสอบีบ้ีญ่ช่ื่
	 มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์
	 ผู�สอบีบี้ญ่ชื่่ร้บีอนุญ่าตั้	และม่สิที่ธุิ
	 ประกอบีวิ็ชื่าช่ื่พสอบีบ้ีญ่ช่ื่	เลขท่ี่�	3733
ปริญญ�ตรี:	 สาขาการบ้ีญ่ช่ื่		มหาวิ็ที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
มิ.ย.	2558	-	ปัจจุบี้น		 ประธุานกรรมการตั้รว็จสอบีและ
	 กรรมการอิสระ

บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ทรัพย�กร พลังง�นและ
ส�ธ�รณูปโภค
เม.ย.	2561	-	ปัจจุบ้ีน							 กรรมการตั้รว็จสอบีและกรรมการอิสระ
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น�ย่ปริะด�ป 
พิบูลสำงคัริ�มู
กิริริมูกิ�ริอิสำริะและกิริริมูกิ�ริต์ริวจสำอบ
อ�ยุ่ 70 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่21	เมษัายน	2554

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�ตรี:  ร้ฐศัาสตั้ร์	/	เศัรษัฐศัาสตั้ร์	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยโอ๊คแลนด์	นิว็ซ่แลนด์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2554	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการตั้รว็จสอบีและกรรมการอิสระ

บรษัิท ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริ�ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) / 
ที่ปรึกษ�ด้�นวิศวกรรมและสิ�งแวดล้อม
2554	-	ปัจจุบี้น	 ที่่�ปร้กษัาอาว็ุโส

บริษัทอื่น ๆ

กรมอ�เซียน กระทรวงก�รต่�งประเทศ
ตั้.ค.	2559	-	ปัจจุบี้น		 ที่่�ปร้กษัา

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ติดต�มและประเมินผู้ลชุดโครงก�รวิจัย              
ด้�นโลจสิตกิส์ร่วมระหว่�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 
และสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.)
2556	-	2562	 กรรมการ

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม / สถ�นศึกษ�
ม่.ค.	2554	-	2562										 ผู�ที่รงคุณว็ุฒิ

คณะกรรมก�รประส�นง�นว่�ด้วยก�รเชื่อมโยงในอ�เซียน
ม.ค.	2554	-	ม่.ค.	2559	 ผู�แที่นไที่ย

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2561	 Strategic	Board	Master	
	 Class	5/2018	(SBM)	
ปี	2560	 Board	Matters	and	Trends	
	 รุ่นที่่�	2/2017	(BMT)
ปี	2557	 How	to	Measure	the	Success	of	
	 Corporate	Strategy	รุ่นที่่�	4/2014	
	 (HMS)	

บริษัท น�มยง เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน) / ให้บริก�รท่�เทียบเรือ
เพื่อก�รส่งออก นำ�เข้�รถยนต์ และสินค้�ทั่วไป
2559	-	ปัจจุบี้น										 ประธุานคณะกรรมการตั้รว็จสอบีและ
	 กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น ๆ

บรษัิท ซพีีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จำ�กดั / บญัชแีละก�รตรวจสอบ 
บัญชี
2558	-	ปัจจุบี้น							 กรรมการ

บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด / จำ�หน่�ย
เครื่องมืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
ม่.ค.	2556	-	ปัจจุบี้น		 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

ปริะวัต์ิอบริมู

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

ปี	2556	 Successful	Formulation	and	
	 Execution	of	Strategy	
	 รุ่นที่่�	17/2013	(SFE)	
ปี	2556	 Anti-Corruption	for	Executive	
	 Program	รุ่นที่่�	8/2013	(ACEP)	
ปี	2555	 Monitoring	the	System	of	Internal	
	 Control	and	Risk	Management	
	 รุ่นที่่�	12/2012	(MIR)	
ปี	2555	 Monitoring	the	Quality	of	
	 Financial	Reporting	รุ่นที่่�	14/2012	
	 (MFR)	
ปี	2555	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	
			 รุ่นที่่�	8/2012	(MFM)	
ปี	2555	 Monitoring	the	internal	Audit	
	 Function	รุ่นที่่�	13/2012	(MIA)	
ปี	2554	 Audit	Committee	Program
	 รุ่นที่่�	37/2011	(ACP)	
ปี	2554	 Financial	Statements	for	Directors
			 รุ่นที่่�	14/2011	(FSD)	
ปี	2554	 Directors	Certification	Program	
		 รุ่นที่่�	149/2011	(DCP)	

น�ย่ชื่ริินทั่ริ์ 
สำ่จจญ�ณ
กิริริมูกิ�ริอิสำริะและกิริริมูกิ�ริต์ริวจสำอบ
อ�ยุ่ 53 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่7	เมษัายน	2559

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�
ปริญญ�โท:	 หล้กสูตั้รบีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	
	 (สำาหร้บีผู�บีริหาร)
			 สถาบ้ีนบ้ีณฑิตั้บีริหารธุุรกิจศัศิันที่ร์แห่ง
			 จุฬาลงกรณ์มหาว็ิที่ยาล้ย

	 นิตั้ิศัาสตั้รมหาบี้ณฑิตั้	(น้กเร่ยนทีุ่น
	 ในโครงการ	Fulbright	Scholarship)	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยคอร์เนล	สหร้ฐอเมริกา
ประก�ศนียบัตร:	 ประกาศัน่ยบี้ตั้รกฎหมายธุุรกิจ
	 มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์
ปริญญ�ตรี: นิตั้ิศัาสตั้รบี้ณฑิตั้	(เก่ยรตั้ินิยม)
	 มหาว็ิที่ยาล้ยรามคำาแหง

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62 	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการตั้รว็จสอบีและกรรมการอิสระ
พ.ค.	2560	-	พ.ค.	2561	 กรรมการธุรรมาภิบีาลและคว็ามเส่�ยง

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด / บริก�รท�งกฎหม�ย
2554	-	ปัจจุบี้น		 หุ�นส่ว็นผู�จ้ดการ

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2559	 Board	that	Make	a	Difference	
			 รุ่นที่่�	2/2016	(BMD)	
ปี	2559	 Family	Business	Governance	for	
	 Sustainability	รุ่นที่่�	5/2016	(FBG)	
ปี	2557	 Directors	Certification	Program	
			 รุ่นที่่�	196/2014	(DCP)	
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น�ย่เอเดน 
จอห์น ไลน่มู 
กิริริมูกิ�ริและปริะธุ�นเจ้�หน้�ทั่ี�บริิห�ริกิลุ่มู
อ�ยุ่ 59 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่26	ม่นาคม	2562

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท: บีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	สถาบี้น	IMD	
	 เม่องโลซาน	ประเที่ศัสว็ิตั้เซอร์แลนด์
ปริญญ�ตรี:	 ว็ิศัว็กรรมศัาสตั้รบี้ณฑิตั้	
	 สาขาว็ิชื่าเคร่�องกล	
	 มหาวิ็ที่ยาล้ยด้บีลิน	ประเที่ศัไอร์แลนด์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62 	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ม่.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น		 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหารกลุ่ม	
	 (Group	CEO)
ม่.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น				 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผู้สมเสร็จ 
และหินทร�ย
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น					 ประธุานกรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กดั (บรษัิทย่อย) / ข�ยปนูซีเมนต์ 
และวัตถุดิบผู้ลิตปูนซีเมนต์
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 ประธุานกรรมการ

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น							 กรรมการ

บรษิทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (เวยีดน�ม) จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 ประธุานกรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (บงักล�เทศ) จำ�กดั (บรษัิทย่อย) /ผู้ลิตปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 ประธุานกรรมการ

บรษัิท ชปิ มง อนิทรี ซเีมนต์ คอร์ปอเรชัน่ / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูช�)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ
2558	-	พ.ค.	2562														 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ให้บริก�รด้�นเทคนิค 
ก�รจัดก�รและพัฒิน�ระบบข้อมูล
2560	-	พ.ย.	2562					 ประธุานกรรมการ

น�ย่สำต์ีเฟน 
แพทั่ริิกิ กิอริ์  
กิริริมูกิ�ริ
อ�ยุ่ 47 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่1	เมษัายน	2562

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�ตรี: ศัิลปศัาสตั้รบี้ณฑิตั้	(เก่ยรตั้ินิยม)	
	 สาขาการเม่อง	ปร้ชื่ญ่า	และเศัรษัฐศัาสตั้ร์	
	 มหาวิ็ที่ยาล้ยออกซ์ฟอร์ด	สหราชื่อาณาจ้กร

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62 	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น	 กรรมการธุรรมาภิบีาลและคว็ามเส่�ยง
เม.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท จ�ร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จำ�กัด / ลงทุนด้วยก�รถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
2562	-	ปัจจุบ้ีน													 กรรมการและผู�จ้ดการสายงานการเงิน
	 กลุ่มบีริษั้ที่

จ�ร์ดนี แปซิฟิก แอนด์ จ�ร์ดีน มอเตอร์ / ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียน
ในฮ่องกง)
2560	-	2562																					 CFO

ธน�ค�รแห่งอเมริก� เมอร์ริล ลินช์ / ธุรกิจธน�ค�ร (จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริก�)
2555	-	2560																					 กรรมการผู�จ้ดการ

UBS AG/ ธน�ค�ร (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)                             
2552	-	2555						 กรรมการผู�จ้ดการ
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น�ย่ศัิวะ 
มูห�สำ่นทั่นะ
กิริริมูกิ�ริและปริะธุ�นเจ้�หน้�ทั่ี�บริิห�ริ 
บริิษั่ทั่ ปูนซีเมูนต์์นคัริหลวง จำ�กิ่ด (มูห�ชื่น)
อ�ยุ่ 57 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รเมื่อวันที	่7	เมษัายน	2559

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 บีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	สาขาการเงิน
	 และการลงทีุ่น	(น้กเร่ยนด่เด่น)
	 มหาว็ิที่ยาล้ย	จอร์ชื่	ว็อชื่ิงตั้้น
	 สหร้ฐอเมริกา
ประก�ศนียบัตร:	 หล้กสูตั้รการบีริหารการจ้ดการข้�นสูง
	 ฮาร์ว็าร์ด	บีิซิเนส	สคูล	สหร้ฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 ว็ิศัว็กรรมเคร่�องกล
	 จุฬาลงกรณ์มหาว็ิที่ยาล้ย

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 *(0.0728)
*ถ่อโดยตั้รง	216,926	หุ�น	ไม่ม่ถ่อโดยอ�อมหร่อบีุคคลอ่�นถ่อแที่น

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ม่.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 สมาชื่ิกคณะเจ�าหน�าที่่�บีริหารกลุ่ม	-	
	 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร	
	 บีริษั้ที่	ปูนซ่เมนตั้์นครหลว็ง	จำาก้ด	
	 (มหาชื่น)	(CEO	SCCCTH)
เม.ย.	2559	-	ปัจจุบ้ีน	 กรรมการและประธุานเจ�าหน�าท่ี่�บีริหาร
ก.พ.	2558	-	เม.ย.	2559		 รองประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร
ก.พ.	2558	-	ก.พ.	2559	 รองประธุานอาวุ็โส	(สายงานการตั้ลาด
	 และการขาย)
ม.ค.	2555	-	ม.ค.	2558		 รองประธุานอาว็ุโส	(กิจการสระบีุร่)

บริษัท ล�นน� รีซอสเซส จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยถ่�นหิน
2559	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

บริษัท โฮลซิม จำ�กัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ล�ฟ�ร์จโฮลซิม จำ�กัด) / 
ผู้ลติปนูซเีมนต์และวสัดุก่อสร้�ง (จดทะเบยีนในประเทศสวติเซอร์แลนด์)
2553	-	2558														 ผู�จ้ดการเขตั้	และสมาชื่ิกฝ่ายบีริหาร
																																 อาว็ุโส

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2562							 Director	Accreditation	Program	
	 รุ่นที่่�	166	(DAP)

บริษัทอื่น ๆ

บรษิทั สย�มซติี ้พ�วเวอร์ จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตไฟฟ้�จ�กลมร้อนทิง้
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 ประธุานกรรมการ
พ.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น											 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร
ม่.ค.	2559	-	ม่.ค.	2560						 ประธุานกรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตร�ลูกโลก จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตปูนซีเมนต์
ก.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น											 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร
พ.ค.	2559	-	ปัจจุบี้น		 ประธุานกรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดน�ม) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
เม.ย.	2560	-	ปัจจุบี้น		 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จำ�กดั (บรษัิทย่อย) /ข�ยปนูซเีมนต์
และวัตถุดิบผู้ลิตปูนซีเมนต์
ม่.ค.	2560	-	ปัจจุบี้น			 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผู้สมเสร็จ
และหินทร�ย
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบี้น		 กรรมการ
ก.พ.	2558	-	ก.ค.	2560	 ประธุานกรรมการ
2547	-	ม.ค.	2555	 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

บรษัิท อนิทรี ดจิิตอล จำ�กดั (บรษัิทย่อย) / ให้บรกิ�รด้�นเทคนิคก�ร
จัดก�รและพัฒิน�ระบบข้อมูล
ก.ค.	2560	-	ปัจจุบี้น		 กรรมการ
ม่.ค.	2559	-	ก.ค.	2560			 ประธุานกรรมการ

บรษิทั อนิทร ีซุปเปอร์บลอ็ก จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตภณัฑ์์คอนกรีต
มวลเบ�
ม่.ค.	2559	-	ปัจจุบี้น		 กรรมการ

สม�คมอุตส�หกรรมปูนซเีมนต์ไทย / หน่วยง�นประส�นง�นระหว่�ง 
ผูู้้ผู้ลิตปูนซีเมนต์กับหน่วยง�นอื่นๆ
ก.พ.	2558	-	ปัจจุบี้น	 นายกสมาคม

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ก.พ.	2558	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการ

บรษิทั พที ีคอนวดู อนิโดนีเซยี จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
วสัดุตกแต่งเพ่ือง�นสถ�ปัตยกรรม (จดทะเบยีนในประเทศอนิโดนเีซยี)
เม.ย.	2558	-	ปัจจุบี้น	 President	Commissioner

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2559	-	พ.ค.	2562						 กรรมการ

บรษิทั อนิทร ีอโีคไซเคลิ จำ�กดั (บริษทัย่อย) / กำ�จัดก�กอุตส�หกรรม 
และจำ�หน่�ยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด
สำ�หรับอุตส�หกรรม
ม่.ค.	2559	-	พ.ค.	2562					 ประธุานกรรมการ

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
ส.ค.	2559	-	พ.ค.	2562						 กรรมการ
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ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
เม.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น					 สมาชื่ิกคณะเจ�าหน�าที่่�บีริหารกลุ่ม	-
																																								 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร	กลุ่มงาน
																											 การเงิน	(Group	CFO)

บริษัทอื่น ๆ

บรษัิท อนิทรี ดจิิตอล จำ�กดั (บรษัิทย่อย) / ให้บรกิ�รด้�นเทคนิคก�ร
จัดก�รและพัฒิน�ระบบข้อมูล
พ.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น	 ประธุานกรรมการ

บรษิทั พที ีคอนวดู อนิโดนีเซยี จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
วัสดุตกแต่งเพื่อง�นสถ�ปัตยกรรมสถ�ปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย)
มิ.ย.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บรษิทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (เวยีดน�ม) จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (บงักล�เทศ) จำ�กดั (บรษัิทย่อย) / ผู้ลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จำ�กัด/ ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์และ 
วัสดุก่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
2558	-	ก.พ.	2562												 ประธุานเจ�าหน�าที่่�ฝ่ายการเงิน

บรษัิท โฮลซมิ (บร�ซลิ) จำ�กัด / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยปูนซีเมนต์และวสัดุ
ก่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศบร�ซิล)
2557	-	2558																	 ประธุานเจ�าหน�าที่่�ฝ่ายการเงิน

บรษิทั โฮลซมิ เซอร์วิสเซส (สวติเซอร์แลนด์) จำ�กัด / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
2553	-	2557																 Head	Corporate	Holding

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ปี	2562	 หล้กสูตั้ร	e-Leaning	CFO’s	Orientation		

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2562								 Director	Accreditation	Program	
	 รุ่นที่่�	166	(DAP)	

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี		2561	 หล้กสูตั้ร	Role	of	the	Chairman	
	 Program	(RCP)			
ปี	2558	 หล้กสูตั้ร	Corporate	Governance	for	
	 Executive	รุ่นที่่�	SCCC/2015	(CGE)	
ปี	2558	 หล้กสูตั้ร	Directors	Certification	
	 Program	รุ่นที่่�	206/2015	(DCP)	

โดยสถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.):
ปี	2558	 หล้กสูตั้รผู�บีริหารระด้บีสูง
	 ด�านว็ิที่ยาการพล้งงานรุ่น	7	(ว็พน.7)

โดย Institute of Management Development (IMD)
สวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2550	 Senior	Leadership	Program
ปี	2548	 Senior	Management	Program

น�ย่มู�ริ์กิ 
อน�โต์ล ชื่มูิดต์์
ปริะธุ�นเจ้�หน้�ทั่ี�บริิห�ริ - กิลุ่มูง�นกิ�ริเงิน
อ�ยุ่ 49 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผูู้้บริห�รเมื่อวันที	่1	เมษัายน	2562

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 บีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	สาขาการเงิน	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยไฟรบีว็ร์ค	
	 ประเที่ศัสว็ิตั้เซอร์แลนด์
ประก�ศนียบัตร:	 Swiss	Certified	Accountant,	
	 Expert	Suisse,	เม่องซูริค	
	 ประเที่ศัสว็ิตั้เซอร์แลนด์		
 
	 Advanced	Management	Program	
	 ฮาร์ว็าร์ด	บิีซิเนส	สคูล	เม่องเคมบีริดจ์	
	 สหร้ฐอเมริกา		

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)
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โดย IOSH:
ปี	2559								 Managing	Safely	Course

โดย IMD เมืองโลซ�น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์:
ปี	2558								 Holcim	Future	Leadership	Course	

โดยสถ�บัน LEAN ประเทศบร�ซิล:
ปี	2557								 LEAN	management

โดย State Accountancy Board เมืองวิลมิงตัน สหรัฐอเมริก�:
Certified	Public	Accountant	Examination

ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

น�ย่ฟิลลิป 
เบอน�ริ์ด ริิชื่�ริ์ทั่
ปริะธุ�นเจ้�หน้�ทั่ี�บริิห�ริ 
บริิษั่ทั่ สำย่�มู ซิต์ี้ ซีเมูนต์์ (เวีย่ดน�มู) จำ�กิ่ด 
อ�ยุ่ 53 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผูู้้บริห�รเมื่อวันที	่1	ม่นาคม	2562

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 บีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	
	 สาขาธุุรกิจระหว็่างประเที่ศั	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยจอร์จ	ว็อชื่ิงตั้้น	
	 เม่องว็อชื่ิงตั้้น	ด่ซ่	สหร้ฐอเมริกา	
ปริญญ�ตรี:	 ว็ิศัว็กรรมศัาสตั้รบี้ณฑิตั้สาขาโยธุา	
	 มหาว็ิที่ยาล้ย	Ecole	des	Hautes	
	 Etudes	Industrielles	เม่องล่ล	
	 ประเที่ศัฝร้�งเศัส	

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62	 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
2562	-	ปัจจุบี้น																		 สมาชื่ิกคณะเจ�าหน�าที่่�บีริหารกลุ่ม	-
	 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร
	 บีริษั้ที่	สยาม	ซิตั้่�	ซ่เมนตั้์	(เว็่ยดนาม)	
	 จำาก้ด	(CEO	SCCVN)

บริษัทอื่น ๆ

บรษิทั อนิทร ีอโีคไซเคลิ จำ�กดั (บริษทัย่อย) / กำ�จัดก�กอุตส�หกรรม 
และจำ�หน่�ยเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริก�รทำ�คว�มสะอ�ด
สำ�หรับอุตส�หกรรม
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น						 ประธุานกรรมการ

บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกล�เทศ) จำ�กัด (บริษัทย่อย) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกล�เทศ)
พ.ค.		2562	-	ปัจจุบี้น									 กรรมการ

บรษิทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (เวยีดน�ม) จำ�กดั (บรษิทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
2560	-	ปัจจุบี้น											 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร

บริษทั สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลังก�) จำ�กดั (บริษทัย่อย) / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
2559	-	ธุ.ค.	2559														 ประธุานเจ�าหน�าท่ี่�บีริหาร	และกรรมการ

บริษัท ล�ฟ�ร์จโฮลซิม จำ�กัด (เดิมคือ บริษัท โฮลซิม จำ�กัด) / 
ผู้ลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
2556	-	มิ.ย.	2558													 ประธุานเจ�าหน�าท่ี่�บีริหาร	และกรรมการ
	 ผู�จ้ดการ

บรษัิท โฮลซมิ จำ�กัด / ผู้ลิตปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดน�ม)
2550	-	2555																					 RMX	Director

ปริะวัต์ิอบริมู

โดย IMD เมืองโลซ�น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์:
Holcim	Future	Leadership	Course	
Holcim	Senior	Leadership	Program
Holcim	Senior	Management	Program

โดย INSEAD:
ปี	2555										 Business	Marketing	Program	
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ข้้อมููลกิริริมูกิ�ริและผู้บริิห�ริ

บริษัทอื่น ๆ

บรษัิท สย�ม ซติี ้ซเีมนต์ (ลงัก�) จำ�กดั (บรษัิทย่อย)/ ผู้ลิตปูนซเีมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังก�)
พ.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำ�กัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผู้สมเสร็จ
ม่.ค.	2561	-	ปัจจุบี้น			 กรรมการ

บริษัท คอนวูด จำ�กัด (บริษัทย่อย) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยวัสดุตกแต่ง
เพื่อง�นสถ�ปัตยกรรม
ธุ.ค.	2560	-	พ.ค.	2562					กรรมการ

ปริะวัต์ิอบริมู

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD):
ปี	2562								 Strategic	Board	Master	
	 รุ่นที่่�	6/2019	(SBM)
ปี	2561	 Directors	Certification	Program
			 รุ่นที่่�	265	(DCP)

น�งสำ�วอนุต์ต์ริ� 
พ�นโพธุิ�ทั่อง
ปริะธุ�นเจ้�หน้�ทั่ี�บริิห�ริ - กิลุ่มูง�นบริิห�ริ 
ทั่ริัพย่�กิริบุคัคัล
อ�ยุ่ 47 ปีี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผูู้้บริห�ร	ไม่ม่	
ได้รับแต่งตั้งเป็นผูู้้บริห�รเมื่อวันที	่1	พฤศัจิกายน	2560

คัุณวุฒิิทั่�งกิ�ริศัึกิษั�

ปริญญ�โท:	 บีริหารธุุรกิจมหาบี้ณฑิตั้	
	 สาขาการเงินและการลงทีุ่น	
	 มหาว็ิที่ยาล้ย	จอร์จ	ว็อชื่ิงตั้้น	
	 เม่องว็อชื่ิงตั้้น	ด่ซ่	สหร้ฐอเมริกา
ปริญญ�ตรี:	 บีริหารธุุรกิจบี้ณฑิตั้สาขาการเงินและ
	 การธุนาคาร	(เก่ยรตั้ินิยมอ้นด้บี	1)	
	 มหาว็ิที่ยาล้ยธุรรมศัาสตั้ร์

สำ่ดสำ่วนกิ�ริถ่อหุ้นในบริิษั่ทั่ฯ (ริ้อย่ละ)
ณ 31 ธ.ค. 62 ไม่ม่	(0.00)

ปริะสำบกิ�ริณ์ทั่ำ�ง�น 5 ปี ย่้อนหล่ง

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน) /ผู้ลิตและจำ�หน่�ย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้�ง
ม่.ค.	2562	-	ปัจจุบี้น										 สมาชื่ิกคณะเจ�าหน�าที่่�บีริหารกลุ่ม	-
																																								 ประธุานเจ�าหน�าที่่�บีริหาร	กลุ่มงาน	
																																								 บีริหารที่ร้พยากรบีุคคล		
																																								 (Group	HR	&	Talents)
พ.ย.	2560	-	ปัจจุบี้น					 รองประธุานอาว็ุโส	(การบีริหาร
																																									บีุคลากรและประสิที่ธุิภาพองค์กร)

บรษิทั ท�ท�สตลี (ประเทศไทย) จำ�กดั (มห�ชน) / ผู้ลิตและจำ�หน่�ยเหล็ก
ม่.ค.	2561	-	ปัจจุบี้น			 กรรมการอิสระ
ม่.ค.	2561	-	ปัจจุบี้น			 กรรมการตั้รว็จสอบี
ม่.ค.	2561	-	ปัจจุบี้น			 กรรมการบีรรษั้ที่ภิบีาล	สรรหา	และ
	 พิจารณาผลตั้อบีแที่น

บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) / ผู้ลิตสินค้�อุปโภคและบริโภค
ก.ย.	2558	-	ตั้.ค.	2560	 รองประธุานกรรมการ
	 เจ�าหน�าที่่�ฝ่ายบีุคคล

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) / ธน�ค�รพ�ณิชย์
ก.ค.	2553		-		ส.ค.	2558		 ผู�ชื่่ว็ยกรรมการผู�จ้ดการใหญ่่
	 (ด�านที่ร้พยากรบีุคคลและการส่�อสาร
	 ภายในองค์กร)

บรษิทั อยุธย� อลิอนัซ์ ซพี ีประกันชวีติ จำ�กดั (มห�ชน) / ประกันชวีติ
ม.ค.	2552	-	มิ.ย.	2553	 รองกรรมการผู�จ้ดการใหญ่่
	 (สายงานที่ร้พยากรบีุคคล)
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บทั่ริ�ย่ง�นและกิ�ริวิเคัริ�ะห์ข้องฝ่่�ย่บริิห�ริ

บทั่ริ�ย่ง�นและกิ�ริวิเคัริ�ะห์ข้องฝ่่�ย่บริิห�ริ

บทั่ริ�ย่ง�นและกิ�ริวิเคัริ�ะห์ข้องฝ่่�ย่บริิห�ริต์่อไปนี้ บริิษ่ัทั่ฯ            
ได้จด่ทั่ำ�ข้ึ้นเพ่�อนำ�เสำนอข้้อมููลเชื่งิลึกิทั่�งธุรุิกิจิข้องบริิษ่ัทั่ฯ เพ่�อ 
ให้ผู้อ่�นสำ�มู�ริถเข้้�ใจสำถ�นะกิ�ริเงินและผลปริะกิอบกิ�ริริวมู   
ข้องบริิษัท่ั่ฯ ซึ�งผู้อ่�นคัวริอ่�นคัวบคู่ักิบ่งบกิ�ริเงินและหมู�ย่เหต์ุ  
ปริะกิอบงบกิ�ริเงิน

ผู้ลประกอบก�รรวม

กลุ่มบีริษ้ัที่ปูนซ่เมนต์ั้นครหลว็ง	รายงานกำาไรสุที่ธิุสำาหร้บีปี	2562	
จำานว็น	3,157	ล�านบีาที่	เพิ�มข้�นเล็กน�อยคิดเป็นร�อยละ	4	จาก	
ปีก่อนหน�า	โดยเป็นผลจากการดำาเนินงานท่ี่�แข็งแกร่งของธุุรกิจ	
คอนกร่ตั้ผสมเสร็จในประเที่ศัไที่ย	การเติั้บีโตั้ของปริมาณการค�า	
ระหว็่างประเที่ศั	ผลการดำาเนินงานที่่�ด่ของกิจการร่ว็มทีุ่นแบีบี	
การร่ว็มค�าในประเที่ศัก้มพูชื่า	และกำาไรจากการที่ำาส้ญ่ญ่าป้องก้น	
คว็ามเส่�ยงจากคว็ามผ้นผว็นของอ้ตั้ราแลกเปล่�ยนเงินตั้รา													
ตั้่างประเที่ศัสำาหร้บีธุุรกรรมที่่�เป็นสกุลเงินตั้่างประเที่ศั

ด�ว็ยสภาว็การณ์ตั้ลาดที่่�ที่�าที่ายในภูมิภาคและคว็ามไม่แน่นอน
ที่างภูมิร้ฐศัาสตั้ร์ได�ส่งผลกระที่บีในที่างลบีต่ั้อธุุรกิจปูนซ่เมนต์ั้	
คว็ามตั้�องการปูนซ่เมนตั้์ในประเที่ศัถูกคาดการณ์ที่รงตั้้ว็เม่�อ		
เที่่ยบีก้บีปีก่อนหน�า	ที่่ามกลางกิจกรรมการก่อสร�างที่่�อยู่อาศั้ย
ที่่�หดตั้้ว็ลงร�อยละ	5	โดยโครงการก่อสร�างระบีบีสาธุารณูปโภค
พ่�นฐานของร้ฐบีาลย้งคงเป็นปัจจ้ยข้บีเคล่�อนคว็ามตั้�องการ	
ปูนซ่เมนต์ั้ท่ี่�สำาค้ญ่	กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ได�เพิ�มฐานการจำาหน่ายสำาหร้บี								
โครงการก่อสร�างในเขตั้กรุงเที่พมหานครและโครงการก่อสร�าง
ในพ่�นท่ี่�บีริเว็ณชื่ายฝั�งที่ะเลภาคตั้ะว้็นออก	ซ้�งช่ื่ว็ยหนุนให�รายได�	
เพิ�มข้�นร�อยละ	 5	 ที่้�งน่�ผลกระที่บีเชื่ิงบีว็กจากการเตั้ิบีโตั้ของ											
รายได�ถูกลดที่อนไปบีางส่ว็นเน่�องจากค่าใชื่�จ่ายในการบีำารุง															
ร้กษัาโรงงานและการใชื่�ไฟฟ้าเพ่�อการผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์ที่่�เพิ�มข้�น
ในระหว็่างปี

สำาหร้บีตั้ลาดที่างตั้อนใตั้�ของประเที่ศัเว็่ยดนาม	คว็ามตั้�องการ
ปูนซ่เมนต์ั้ย้งคงซบีเซาเป็นผลจากมาตั้รการช้ื่�ว็คราว็ของร้ฐบีาล	
ที่่�จำาก้ดการออกใบีอนุญ่าตั้ก่อสร�างในเขตั้นครโฮจิมินห์ซ้�งเป็น
หน้�งในตั้ลาดท่ี่�กำาล้งเติั้บีโตั้และกลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ม่การดำาเนินธุุรกิจอยู่	
รายได�สุที่ธุิของบีริษั้ที่ย่อยในประเที่ศัเว็่ยดนามซ้�งเป็นสกุลเงิน
เว่็ยดนามดอง	(VND)	หดต้ั้ว็ลงร�อยละ	5	โดยม่เหตุั้ผลหล้กจาก
ปริมาณยอดขายที่่�ลดลง	 (ลดลงร�อยละ	 9	 เม่�อแปลงเป็นสกุล								
เงินบีาที่เน่�องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเว่็ยดนามดอง)	ตั้�นทุี่น	
ในการนำาเข�าว้็สดุท่ี่�เพิ�มข้�นในช่ื่ว็งคร้�งปีแรก	ประกอบีก้บีค่าใชื่�จ่าย	
ในการบีำารุงร้กษัาที่่�สูงข้�นเน่�องจากการเพิ�มกำาล้งการผลิตั้และ							

อ้ตั้ราค่าไฟฟ้าท่ี่�สูงข้�นย้งคงส่งผลด�านลบีต่ั้อคว็ามสามารถในการ
ที่ำากำาไรของบีริษั้ที่ฯ

ตั้ลาดในประเที่ศัศัร่ล้งกา	ไม่เพ่ยงแตั้่ได�ร้บีผลกระที่บีจากภาว็ะ
เศัรษัฐกิจโลกแตั้่ย้งได�ร้บีผลกระที่บีจากคว็ามไม่แน่นอนของ	
การเม่องในประเที่ศั	คว็ามล่าชื่�าในการดำาเนินการโครงการก่อสร�าง	
ระบีบีสาธุารณูปโภคพ่�นฐานของร้ฐบีาลและฝนตั้กนอกฤดูกาล	
เป็นปริมาณมาก	ส่งผลให�คว็ามตั้�องการใชื่�ปูนซ่เมนต์ั้ในประเที่ศั
หดตั้้ว็ลงร�อยละ	 3	 และที่ำาให�เกิดการแข่งข้นที่่�สูงข้�นในตั้ลาด								
โดยบีริษ้ัที่ย่อยในประเที่ศัศัร่ล้งการายงานรายได�สุที่ธิุในสกุลเงิน
ศัร่ล้งการูปีอยู่ในระด้บีเด่ยว็ก้นก้บีปีก่อนหน�า	(ลดลงร�อยละ	14	
เม่�อแปลงเป็นสกุลเงินบีาที่เน่�องจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน		
ศัร่ล้งการูปี)	ในขณะท่ี่�ตั้�นทุี่นการนำาเข�าว้็ตั้ถุดิบีสูงข้�นและปริมาณ	
การผลิตั้ที่่�ลดลงเพ่�อให�สอดคล�องตั้่อคว็ามตั้�องการที่่�ลดลง											
ส่งผลให�ตั้�นทีุ่นในการผลิตั้เพิ�มสูงข้�น

คว็ามตั้�องการปูนซ่เมนต์ั้ในประเที่ศับ้ีงกลาเที่ศัฟ้�นต้ั้ว็และเติั้บีโตั้	
มากกว็่าร�อยละ	 8	 ในขณะที่่�บีริษั้ที่ย่อยในประเที่ศับี้งกลาเที่ศั									
รายงานรายได�สุที่ธิุในสกุลเงินบ้ีงกลาเที่ศัตั้ากาเพิ�มข้�นร�อยละ	4	
(อยู่ในระด้บีเด่ยว็ก้นก้บีปีก่อนหน�าเม่�อแปลงเป็นสกุลเงินบีาที่	
เน่�องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบี้งกลาเที่ศัตั้ากา)	 โดยคว็าม
สามารถในการที่ำากำาไรของบีริษ้ัที่ย่อยในประเที่ศับ้ีงกลาเที่ศัน้�น
นอกจากจะได�ร้บีผลกระที่บีจากการเปล่�ยนแปลงการจ้ดเก็บี								
ภาษ่ัเงินได�โดยจ้ดเก็บีจากว้็ตั้ถุดิบีนำาเข�าแล�ว็	ย้งได�ร้บีผลกระที่บี	
จากตั้�นทีุ่นในการนำาเข�าปูนเม็ดและว็้ตั้ถุดิบีอ่�นสูงข้�นด�ว็ย

ธุุรกิจคอนกร่ตั้ผสมเสร็จและหินที่รายในประเที่ศัไที่ยรายงาน	
รายได�สุที่ธิุเพิ�มข้�นร�อยละ	7	โดยได�ร้บีแรงหนุนหล้กจากปริมาณ
การขายที่่�มากข้�นในเขตั้กรุงเที่พมหานคร	ปริมณฑลและพ่�นที่่�	
บีริเว็ณชื่ายฝั�งที่ะเลภาคตั้ะว้็นออก	ในขณะท่ี่�ราคาจำาหน่ายคอนกร่ตั้	
ผสมเสร็จ	หินและที่รายปร้บีตั้้ว็ด่ข้�น	ประกอบีก้บีตั้�นทีุ่นในการ	
ขนส่งลดลง	ที่ำาให�คว็ามสามารถในการที่ำากำาไรของธุุรกิจคอนกร่ตั้	
ผสมเสร็จและหินที่รายด่ข้�น	 ส่งผลด่ตั้่อกำาไรสำาหร้บีปีปัจจุบี้น	
ของกลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ท้ี่�งน่�กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ได�ยุติั้การดำาเนินธุุรกิจคอนกร่ตั้
ผสมเสร็จในประเที่ศัเว็่ยดนามภายในสิ้นปี	 2562	 เพ่�อให�การ								
จ้ดสรรทีุ่นและที่ร้พยากรเป็นไปอย่างม่ประสิที่ธุิภาพ

เน่�องจากยอดการจำาหน่ายว็้สดุที่ดแที่นไม�โดยส่ว็นใหญ่่เป็น								
การจำาหน่ายเพ่�อการก่อสร�างที่่�อยู่อาศั้ยเป็นหล้ก	 รายได�สุที่ธุิ							
ของธุุรกิจว้็สดุที่ดแที่นไม�ลดลงตั้ามการชื่ะลอต้ั้ว็ของกิจกรรมการ
ก่อสร�างท่ี่�อยู่อาศ้ัยในประเที่ศัไที่ย	ซ้�งการแข่งข้นในตั้ลาดท่ี่�รุนแรง	
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สำำ�หริับปีสำิ�นสำุดวันทั่ี� 31 ธุันว�คัมู

2562 2561 +/- +/-
(%)

ร�ยได้

					รายได�จากการขายสุที่ธุิ 47,593 44,764 2,829 6%

					กำาไรจากอ้ตั้ราแลกเปล่�ยน 141 -	 141 -	

					รายได�อ่�น 257 276 (19) (7%)

รวมร�ยได้ 47,991 45,040 2,951 7%

(หน่ว็ย:	ล�านบีาที่)

เป็นปัจจ้ยหล้กที่่�ที่ำาให�ราคาขายปร้บีตั้้ว็ลดลง	โดยบีริษั้ที่ฯ	ได�ดำาเนินการลดตั้�นทีุ่นในส่ว็นตั้่างๆ	รว็มถ้งการใชื่�ว็้สดุที่างเล่อกที่่�ม่ตั้�นทีุ่น
ท่ี่�ตั้ำ�าลงเพ่�อลดผลกระที่บีต่ั้ออ้ตั้ราผลกำาไร	ท้ี่�งน่�คว็ามตั้�องการท่ี่�อยู่อาศ้ัยในประเที่ศัอินโดน่เซ่ยม่ส้ญ่ญ่าณการฟ้�นต้ั้ว็ซ้�งส่งผลให�รายได�สุที่ธิุ	
เพิ�มข้�นประกอบีก้บีการลดตั้�นทุี่นในส่ว็นต่ั้างๆ	ส่งผลให�ผลการดำาเนินงานของบีริษ้ัที่ย่อยในประเที่ศัอินโดน่เซ่ยเป็นไปในทิี่ศัที่างท่ี่�ด่ข้�น

คว็ามตั้�องการอิฐมว็ลเบีาที่่�เพิ�มข้�นและการเตั้ิบีโตั้ของผน้งและแผ่นสำาเร็จรูปมว็ลเบีาส่งผลให�รายได�สุที่ธุิของธุุรกิจอิฐมว็ลเบีาเพิ�มข้�น		
ร�อยละ	20	เม่�อเที่่ยบีก้บีปีก่อนหน�า	โดยกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	มุ่งเน�นการใชื่�เคร่�องจ้กรให�เกิดประโยชื่น์สูงข้�น	ลดของเส่ยจากการผลิตั้เพ่�อเพิ�ม
ประสิที่ธุิภาพในการลดตั้�นทีุ่นซ้�งส่งผลให�คว็ามสามารถในการที่ำากำาไรด่ข้�น

ธุุรกิจบีริการกำาจ้ดของเส่ยและบีริการที่ำาคว็ามสะอาดด�านอุตั้สาหกรรมเติั้บีโตั้มากกว่็าร�อยละ	13	เม่�อเท่ี่ยบีก้บีปีก่อนหน�า	กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	
ได�มุ่งเน�นโครงการท่ี่�ตั้�องการมาตั้รฐานคว็ามปลอดภ้ยและการปฏิิบ้ีติั้ตั้ามกฎระเบ่ียบีในระด้บีสูง	และโครงการท่ี่�ตั้�องการคว็ามเช่ื่�ยว็ชื่าญ่	
ในอุตั้สาหกรรมเฉพาะด�าน	เชื่่น	การที่ำาคว็ามสะอาดโดยใชื่�สารเคม่สำาหร้บีอุตั้สาหกรรมนำ้าม้นและก๊าซ	และอุตั้สาหกรรมปิโตั้รเคม่

ธุุรกิจการค�าเติั้บีโตั้อย่างแข็งแกร่งโดยม่รายได�สุที่ธิุเพิ�มข้�นร�อยละ	86	ตั้ามคว็ามตั้�องการท่ี่�เพิ�มข้�นของปูนเม็ด	ผลิตั้ภ้ณฑ์ท่ี่�เก่�ยว็ข�องก้บี	
ซ่เมนต์ั้	และเช่ื่�อเพลิงแข็งของกลุ่มประเที่ศัในภูมิภาคเอเช่ื่ยและแถบีมหาสมุที่รแปซิฟิก	การเติั้บีโตั้ของกิจกรรมการค�าระหว่็างประเที่ศั	
ส่งผลให�คว็ามสามารถในการที่ำากำาไรของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	สูงข้�น

กิ�ริวิเคัริ�ะห์ผลปริะกิอบกิ�ริ

ร�ยได้

ปัจจ้ยที่่�กดด้นที่างเศัรษัฐกิจในระด้บีภูมิภาคและระด้บีที่�องถิ�นย้งคงเป็นคว็ามที่�าที่ายที่่�สำาค้ญ่ตั้่อคว็ามตั้�องการปูนซ่เมนตั้์	 ในขณะที่่�									
กิจกรรมการก่อสร�างในตั้ลาดหล้กชื่ะลอตั้้ว็	รายได�สุที่ธุิจากการจำาหน่ายปูนซ่เมนตั้์ลดลงจากปีก่อนหน�าในอ้ตั้ราร�อยละ	3	โดยรายได�
จากการจำาหน่ายปูนซ่เมนตั้์คิดเป็นส้ดส่ว็นร�อยละ	 62	 ของรายได�รว็มสุที่ธุิของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	 (ปี	 2561:	 คิดเป็นส้ดส่ว็นร�อยละ	 68	
ของรายได�สุที่ธิุของกลุ่มบีริษ้ัที่ฯ)	สำาหร้บีธุุรกิจคอนกร่ตั้ผสมเสร็จและหินที่ราย	แม�จะได�ร้บีผลกระที่บีจากการก่อสร�างท่ี่�อยู่อาศ้ัยท่ี่�ลดลง	
แต่ั้ด�ว็ยฐานลูกค�าและการมุ่งเน�นกลุ่มโครงการก่อสร�างระบีบีสาธุารณูปโภคพ่�นฐานของร้ฐบีาลซ้�งเป็นส่ว็นท่ี่�ข้บีเคล่�อนการบีริโภคปูนซ่เมนต์ั้	
หล้กของประเที่ศัส่งผลให�รายได�สุที่ธุิเพิ�มข้�นร�อยละ	 5	 เม่�อเที่่ยบีก้บีปีก่อนหน�า	 โดยรายได�จากการจำาหน่ายคอนกร่ตั้ผสมเสร็จและ	
หินที่รายคิดเป็นส้ดส่ว็นร�อยละ	18	ของรายได�สุที่ธุิของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ		ซ้�งอยู่ในระด้บีเด่ยว็ก้บีปีที่่�ผ่านมา	ธุุรกิจการค�าม่รายได�สุที่ธุิจาก
การขายให�ก้บีบุีคคลท่ี่�ไม่เก่�ยว็ข�องก้นเพิ�มข้�น	3	พ้นล�านบีาที่	และสามารถบีรรลุรายได�สุที่ธิุกว่็า	6	พ้นล�านบีาที่	คิดเป็นส้ดส่ว็นร�อยละ	14	
ของรายได�สุที่ธุิของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	(ปี	2561:	คิดเป็นส้ดส่ว็นร�อยละ	8	ของรายได�สุที่ธุิรว็มของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ)

กลุ่มบีริษั้ที่ฯ	ม่การป้องก้นคว็ามเส่�ยงสำาหร้บีรายการที่่�เป็นเงินตั้ราตั้่างประเที่ศัโดยเฉพาะการส่งออกสินค�าไปย้งลูกค�าที่่�เป็นบุีคคลที่่�				
ไม่เก่�ยว็ข�องก้น	ซ้�งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหร้ฐเพ่�อลดคว็ามเส่�ยงจากอ้ตั้ราแลกเปล่�ยนเงินตั้ราต่ั้างประเที่ศั	ท้ี่�งน่�กำาไรจากอ้ตั้ราแลกเปล่�ยน	
จำานว็น	141	ล�านบีาที่	โดยส่ว็นใหญ่่ประกอบีด�ว็ยกำาไรที่่�เกิดข้�นจากการป้องก้นคว็ามเส่�ยงจากอ้ตั้ราแลกเปล่�ยนที่่�เกิดข้�นในระหว็่างปี



143บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

บทั่ริ�ย่ง�นและกิ�ริวิเคัริ�ะห์ข้องฝ่่�ย่บริิห�ริ

(หน่ว็ย:	ล�านบีาที่)

สำำ�หริับปีสำิ�นสำุดวันทั่ี� 31 ธุันว�คัมู

2562 2561 +/- +/-
(%)

ค่�ใช้จ่�ย

					ตั้�นทีุ่นสินค�าขายและบีริการ 32,463 29,300 3,163 11%

					ค่าใชื่�จ่ายในการขายและจ้ดจำาหน่าย 8,120 8,248 (128) (2%)

					ค่าใชื่�จ่ายในการบีริหาร 2,071 2,150 (79) (4%)

					ขาดทีุ่นจากอ้ตั้ราแลกเปล่�ยน - 62 (62) -

					ค่าใชื่�จ่ายอ่�น 389 270 119 (44%)

รวมค่�ใช้จ่�ย 43,043 40,030 3,013 8%

ตั้�นทุี่นขายสินค�าและบีริการเพิ�มข้�นร�อยละ	11	จากปีก่อนหน�า	ส่ว็นใหญ่่เป็นผลมาจากกิจกรรมการบีำารุงร้กษัาและตั้�นทุี่นค่าไฟฟ้าท่ี่�สูงข้�น
ในตั้ลาดหล้ก	ประกอบีก้บีผลกระที่บีจากตั้�นทีุ่นนำาเข�าว็้ตั้ถุดิบีที่่�สูงข้�นของตั้ลาดหล้กในตั้่างประเที่ศั	โดยโรงปูนซ่เมนตั้์ในประเที่ศัไที่ย
ม่การหยุดซ่อมบีำารุงในระหว็่างปีในระด้บีที่่�สูงข้�น	ซ้�งส่งผลให�ค่าใชื่�จ่ายในการบีำารุงร้กษัาและปริมาณการใชื่�ไฟฟ้าสูงข้�น	บีริษั้ที่ย่อยใน
ประเที่ศัเว่็ยดนามม่การปิดเตั้าเผาปูนซ่เมนต์ั้เพ่�อบีำารุงร้กษัาใหญ่่และเพิ�มกำาล้งการผลิตั้	 ในขณะท่ี่�อ้ตั้ราค่าไฟฟ้าม่การปร้บีสูงข้�น	การใชื่�							
เช่ื่�อเพลิงที่ดแที่นและว้็ตั้ถุดิบีที่างเล่อก	(AFR)	ท่ี่�ลดลงและตั้�นที่นุการนำาเข�าปูนเม็ดสูงข้�น	ส่งผลให�ตั้�นที่นุในการผลิตั้เพิ�มข้�น	บีริษ้ัที่ย่อย	
ในประเที่ศัศัร่ล้งกาลดปริมาณการผลิตั้ปูนซ่เมนต์ั้เพ่�อให�สอดคล�องต่ั้อคว็ามตั้�องการปูนซ่เมนต์ั้ท่ี่�หดต้ั้ว็ลง	ซ้�งการลดปริมาณการผลิตั้	
ที่ำาให�ผลิตั้ผลของเตั้าลดลงในขณะท่ี่�ตั้�นทุี่นเฉล่�ยต่ั้อต้ั้นสำาหร้บีตั้�นทุี่นคงท่ี่�เพิ�มข้�น	 ส่งผลให�ตั้�นทุี่นในการผลิตั้รว็มต่ั้อต้ั้นเพิ�มข้�น	บีริษ้ัที่ย่อย								
ในประเที่ศับี้งกลาเที่ศัได�ร้บีผลกระที่บีด�านลบีจากระบีบีการจ้ดเก็บีภาษั่เงินได�รูปแบีบีใหม่ของร้ฐบีาลโดยจ้ดเก็บีภาษั่จากการนำาเข�า							
ปูนเม็ดและว็้ตั้ถุดิบีซ้�งส่งผลให�ตั้�นทีุ่นว็้ตั้ถุดิบีสูงข้�น

ค่าใชื่�จ่ายในการขายและจ้ดจำาหน่ายลดลงเน่�องจากการใชื่�จ่ายด�านการขายและการตั้ลาดอย่างม่ประสิที่ธิุภาพ	นอกจากน่�ราคานำา้ม้นด่เซล
ที่่�ปร้บีลดลงย้งส่งผลด่ตั้่อตั้�นทีุ่นในการขนส่ง

ค่าใชื่�จ่ายในการบีริหารลดลงอย่างตั้่อเน่�องจากโครงการลดตั้�นทีุ่นคงที่่�ตั้่างๆ	ที่่�ได�ดำาเนินการเพิ�มเตั้ิมในระหว็่างปี

ค่าใชื่�จ่ายอ่�นเพิ�มข้�นเป็นผลมาจากการยุติั้การดำาเนินงานในบีางธุุรกิจ	บีริษ้ัที่ย่อยของประเที่ศัเว่็ยดนามได�ยุติั้การดำาเนินธุุรกิจคอนกร่ตั้	
ผสมเสร็จในปี	 2562	 โดยบีริษั้ที่ฯ	 อยู่ระหว็่างการขายสินที่ร้พย์ที่่�เหล่ออยู่	 บีริษั้ที่	ปูนซ่เมนตั้์	 ตั้ราลูกโลก	จำาก้ด	 ซ้�งเป็นบีริษั้ที่ย่อย														
ประกอบีธุุรกิจผลิตั้และจำาหน่ายปูนซ่เมนตั้์ขาว็ในประเที่ศัไที่ยได�ยุตั้ิการดำาเนินธุุรกิจในเด่อนมกราคม	 2563	กลุ่มบีริษั้ที่ฯ	ประเมิน													
มูลค่ายุตั้ิธุรรมของสินที่ร้พย์ภายใตั้�บีริษั้ที่ย่อยที่้�งสองแห่งและร้บีรู�การด�อยค่าของสินที่ร้พย์ในระหว็่างรอบีปีปัจจุบี้น

รายได�อ่�นประกอบีด�ว็ยรายได�จากการขายผลิตั้ผลพลอยได�	กำาไรจากการขายสินที่ร้พย์และดอกเบี่�ยร้บีจากการลงทีุ่นระยะส้�นจากการ
บีริหารสภาพคล่อง

ค่�ใช้จ่�ย
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ค่�เสื่อมร�ค� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

สำำ�หริับปีสำิ�นสำุดวันทั่ี� 31 ธุันว�คัมู

2562 2561 +/- +/-
(%)

ค่�เสื่อมร�ค� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
และค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

					ค่าเส่�อมราคาและค่าตั้้ดจำาหน่าย 3,330 3,268 62 2%

					ค่าใชื่�จ่ายที่างการเงิน 1,459 1,350 109 8%

					ค่าใชื่�จ่ายภาษั่เงินได� 698 569 129 23%

(หน่ว็ย:	ล�านบีาที่)

ค่าเส่�อมราคาและค่าต้ั้ดจำาหน่ายเพิ�มข้�นเน่�องจากการเพิ�มข้�นของสินที่ร้พย์จากการบ้ีนท้ี่กโครงการรายจ่ายฝ่ายทุี่นจำานว็นหน้�งเป็นสินที่ร้พย์	
รว็มถ้งการตั้่ออายุใบีอนุญ่าตั้ส้มปที่านส่ว็นหน้�งซ้�งบี้นที่้กเป็นสินที่ร้พย์ไม่ม่ตั้้ว็ตั้น

ค่าใชื่�จ่ายที่างการเงินสะที่�อนถ้งค่าใชื่�จ่ายดอกเบี่�ยจากเงินกู�ย่มจากสถาบี้นการเงินและหุ�นกู�	 และค่าธุรรมเน่ยมที่่�เก่�ยว็ข�องก้บีตั้ราสาร	
ที่างการเงินเพ่�อการค�าระหว็่างประเที่ศัเพ่�อรองร้บีการเตั้ิบีโตั้ของธุุรกิจการค�าระหว็่างประเที่ศั

ค่าใชื่�จ่ายภาษั่เงินได�เพิ�มข้�นเน่�องจากผลกระที่บีจากการยกเลิกสิที่ธุิประโยชื่น์ที่างภาษั่สำาหร้บีบีริษั้ที่ที่่�ประกอบีธุุรกิจการค�าระหว็่าง	
ประเที่ศั	 (ITC)	 ในประเที่ศัไที่ย	การครบีกำาหนดระยะเว็ลาการยกเว็�นภาษั่เงินได�ของระบีบีนำาพล้งงานคว็ามร�อนจากการผลิตั้กล้บีมา											
ผลิตั้กระแสไฟฟ้าที่่�โรงงานสระบีุร่จำานว็นหน้�งระบีบี	และการจ้ดเก็บีภาษั่เงินได�รูปแบีบีใหม่ในประเที่ศับี้งกลาเที่ศัที่่�จ้ดเก็บีจากว็้ตั้ถุดิบี
นำาเข�าโดยไม่คำาน้งถ้งกำาไรสุที่ธุิที่่�ตั้�องเส่ยภาษั่ประจำาปี

กิ�ริวิเคัริ�ะห์งบแสำดงฐ�นะกิ�ริเงิน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

เงินทีุ่นหมุนเว็่ยนสุที่ธุิตั้่อรายได�สุที่ธุิของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	เที่่าก้บีร�อยละ	4.9	โดยเที่่ยบีก้บีร�อยละ	6.3	ในปีที่่�แล�ว็	ในขณะที่่�ระยะเว็ลาขาย									
สินค�าเฉล่�ยและระยะเว็ลาชื่ำาระหน่�เฉล่�ยย้งคงอยู่ในระด้บีเด่ยว็ก้นก้บีปีก่อนหน�า	การลดลงของระยะเว็ลาเก็บีหน่�เฉล่�ยสะที่�อนถ้งคว็าม
พยายามของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	ในการเก็บีหน่�ตั้ามกำาหนดเว็ลาในสภาว็ะเศัรษัฐกิจที่่�ยากลำาบีาก

หน่วย่ 2562 2561

อ้ตั้ราส่ว็นหมุนเว็่ยนลูกหน่�การค�า เที่่า 8.74 7.95

ระยะเว็ลาเก็บีหน่�เฉล่�ย ว็้น 41 45

อ้ตั้ราส่ว็นหมุนเว็่ยนสินค�าคงเหล่อ เที่่า 6.57 6.43

ระยะเว็ลาขายสินค�าเฉล่�ย ว็้น 55 56

อ้ตั้ราส่ว็นหมุนเว็่ยนเจ�าหน่�การค�า เที่่า 5.74 5.78

ระยะเว็ลาชื่ำาระหน่�เฉล่�ย ว็้น 63 62
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สำินทั่ริัพย่์ทั่�งกิ�ริเงินทั่ี�สำำ�คั่ญ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ย

บีริษั้ที่ย่อยในประเที่ศัเว็่ยดนามได�ยุตั้ิการดำาเนินธุุรกิจคอนกร่ตั้ผสมเสร็จในเด่อนธุ้นว็าคม	2562	โดยบีริษั้ที่ย่อยได�ที่ำาข�อตั้กลงคว็าม
เข�าใจในการขายที่ร้พย์สิน	เคร่�องจ้กรและอุปกรณ์ท่ี่�เก่�ยว็ข�องก้บีธุุรกิจคอนกร่ตั้ผสมเสร็จให�แก่บุีคคลท่ี่�ไม่เก่�ยว็ข�องก้น	สินที่ร้พย์ด้งกล่าว็
แสดงตั้ามมูลค่ายุตั้ิธุรรมโดยแสดงเป็นสินที่ร้พย์ไม่หมุนเว็่ยนที่่�ถ่อไว็�เพ่�อขาย

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายจ่ายฝ่ายทีุ่น	 (CAPEX)	 เป็นรายจ่ายเพ่�อร้กษัาหร่อเพิ�ม													
ประสิที่ธุิภาพการดำาเนินงานโดยพิจารณาตั้ามคว็ามจำาเป็นและ
คว็ามเหมาะสม	 โดยรายจ่ายฝ่ายทีุ่นสำาหร้บีสินที่ร้พย์ประเภที่		
ที่่�ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในระหว็่างปีปัจจุบี้นเที่่าก้บี	 1,370	
ล�านบีาที่	 รายการรายจ่ายฝ่ายทีุ่นจำาแนกตั้ามโครงการที่่�ม	่			
สาระสำาค้ญ่ม่ด้งตั้่อไปน่�
•	 การปร้บีปรุงประสิที่ธิุภาพหม�อบีดซ่เมนต์ั้มูลค่า	52	ล�านบีาที่
•	 การปร้บีปรุงประสิที่ธุิภาพระบีบีในการนำาลมร�อนจากการ		

ผลิตั้กล้บีมาผลิตั้กระแสไฟฟ้ามูลค่า	26	ล�านบีาที่
•	 การเพิ�มกำาล้งการผลิตั้เตั้าเผาปูนซ่เมนต์ั้ในประเที่ศัเว่็ยดนาม	

เป็น	5,000	ตั้้นตั้่อว็้นมูลค่า	133	ล�านบีาที่
•	 ระบีบีการจ้ดเร่ยงปูนซ่เมนต์ั้เพ่�อจำาหน่ายในประเที่ศัเว่็ยดนาม	

มูลค่า	75	ล�านบีาที่
•	 การเพิ�มไซโลเก็บีปูนซ่เมนตั้์และเปล่�ยนระบีบีสายพานใน	

ประเที่ศัศัร่ล้งกามูลค่า	27	ล�านบีาที่

ในระหว่็างปี	2562	กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ม่ค่าเผ่�อการด�อยค่า	ขาดทุี่นจาก	
การจำาหน่ายและการต้ั้ดจำาหน่ายสินที่ร้พย์	จำานว็น	279	ล�านบีาที่	
ค่าเส่�อมราคาสำาหร้บีปีเที่่าก้บี	2,845	ล�านบีาที่

เน่�องจากบีริษั้ที่ย่อยในตั้่างประเที่ศัดำาเนินงานภายใตั้�สกุลเงิน	
ที่่�แตั้กตั้่างก้นซ้�งตั้�องถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินบีาที่ในการแสดง	
งบีการเงินรว็มของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	 เน่�องจากการแข็งค่าของสกุล	
เงินบีาที่ในปีที่่�ผ่านมาส่งผลให�เกิดผลขาดทีุ่นจากการแปลงค่า	
ที่่�ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ของบีริษั้ที่ย่อยในตั้่างประเที่ศัเป็น	
สกุลเงินบีาที่เที่่าก้บี	887	ล�านบีาที่

ณ วันทั่ี� 31 ธุันว�คัมู

2562 2561 +/- +/-
(%)

ที่่�ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 32,523 35,459 (2,936) (8%)

สินที่ร้พย์ไม่ม่ตั้้ว็ตั้น 10,844 10,309 535 5%

สินที่ร้พย์ไม่หมุนเว็่ยนอ่�น 317 288 29 10%

(หน่ว็ย:	ล�านบีาที่)

สินที่ร้พย์ไม่ม่ตั้้ว็ตั้นประกอบีด�ว็ยส้มปที่านเหม่อง	 ซอฟตั้์แว็ร์	
คอมพิว็เตั้อร์	 ค่าคว็ามส้มพ้นธุ์ก้บีลูกค�า	 เคร่�องหมายการค�า	
และสิที่ธุิในการใชื่�สินที่ร้พย์	กลุ่มบีริษั้ที่ฯ	ได�ตั้่ออายุใบีอนุญ่าตั้
ส้มปที่านบีางส่ว็นที่่�จำาเป็นสำาหร้บีการดำาเนินงานเหม่องและ											
ร้บีรู�ภาระผูกพ้นที่่�ตั้�องจ่ายในอนาคตั้ให�ก้บีหน่ว็ยงานของร้ฐที่่�	
เก่�ยว็ข�องตั้ามใบีอนุญ่าตั้ส้มปที่านด�ว็ยมูลค่าปัจจุบี้นสุที่ธุิเป็น	
มูลค่าของส้มปที่านท่ี่�เพิ�มข้�น	 ค่าต้ั้ดจำาหน่ายสินที่ร้พย์ไม่ม่ต้ั้ว็ตั้น	
สำาหร้บีปีเท่ี่าก้บี	482	ล�านบีาที่	ขาดทุี่นจากการแปลงค่าสินที่ร้พย์	
ไม่ม่ต้ั้ว็ตั้นของบีริษ้ัที่ย่อยในต่ั้างประเที่ศัคิดเป็นเงินบีาที่จำานว็น	
457	ล�านบีาที่

ก�รระดมทุน

ณ	ว็้นที่่�	31	ธุ้นว็าคม	2562	โครงสร�างฝ่ายทีุ่นของกลุ่มบีริษั้ที่ฯ	
ประกอบีด�ว็ยหน่�สินที่างการเงินสุที่ธุิจำานว็น	24,863	ล�านบีาที่	
(หน่�สินที่างการเงินข้�นตั้�นจำานว็น	29,684	ล�านบีาที่	ห้กด�ว็ยเงิน
สดและรายการเที่่ยบีเที่่าเงินสดจำานว็น	 4,821	 ล�านบีาที่)	
ส่ว็นของผู�ถ่อหุ�นจำานว็น	32,671	ล�านบีาที่	โดยอ้ตั้ราส่ว็นหน่�สิน	
สุที่ธุิตั้่อทีุ่นอยู่ที่่�	 0.76	 เที่่าซ้�งลดลงจากปีก่อนหน�า	 (ปี	 2561:	
0.82	เที่่า)
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เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะย�ว

หน่�สินที่างการเงินข้�นตั้�นประกอบีด�ว็ย	หุ�นกู�ซ้�งเป็นหุ�นกู�ประเภที่	
ไม่ด�อยสิที่ธิุและไม่ม่หล้กประก้น	โดยที่ยอยครบีกำาหนดตั้ามเว็ลา			
ที่่�ระบีุไว็�ด�านล่างน่�เพ่�อหล่กเล่�ยงคว็ามเส่�ยงของสภาพคล่อง					
จากการไถ่ถอนหุ�นกู�

เงินทีุ่นที่่�ได�ร้บีจากการออกหุ�นกู�ส่ว็นใหญ่่ถูกใชื่�เพ่�อการเข�าซ่�อ	
กิจการในตั้่างประเที่ศัในชื่่ว็งหลายปีที่่ �ผ่านมา	 นอกจากน่ �	
กลุ่มบีริษั้ที่ฯ	 ม่เงินกู�ย่มระยะยาว็จากสถาบี้นการเงินจำานว็น	
7,437	 ล�านบีาที่	 และเงินกู�ย่มระยะส้�นรว็มส่ว็นของเงินกู�ย่ม																	
ระยะยาว็และหุ�นกู�ที่่�ครบีกำาหนดชื่ำาระภายในปีจำานว็น	 6,226	
ล�านบีาที่	กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ว็างแผนในการไถ่ถอนหุ�นกู�ท่ี่�จะครบีกำาหนด		
ภายในปี	2563	เตั้็มจำานว็น

ส่วนของผูู้้ถือหุ้น

ณ	ว้็นท่ี่�	31	ธุ้นว็าคม	2562	กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ม่ส่ว็นของผู�ถ่อหุ�นจำานว็น	
32,671	ล�านบีาที่	(ปี	2561:	34,541	ล�านบีาที่)	ส่ว็นของผู�ถ่อหุ�น		
ประกอบีด�ว็ยทุี่นสำารองสะสม	ส่ว็นเกินมูลค่าหุ�นและกำาไรสะสม
จำานว็น	38,666	ล�านบีาที่	ผลตั้่างจากการแปลงค่างบีการเงินที่่�
เป็นเงินตั้ราตั้่างประเที่ศัเป็นผลขาดทีุ่นจำานว็น	7,272	ล�านบีาที่	
ซ้�งเพิ�มข้�นจำานว็น	 2,184	ล�านบีาที่ในระหว็่างปี	 เน่�องจากการ																
อ่อนค่าของสกุลเงินของบีริษั้ที่ย่อยในตั้่างประเที่ศั

วันทั่ี�ออกิหุ้นกิู้
จำ�นวน

ล้�นบ�ทั่
วันคัริบกิำ�หนด

14	มิถุนายน	2556 2,000 2563

29	เมษัายน	2559 4,000 2567,	2569

9	พฤษัภาคม	2560 13,000 2563,	2567,
2570,	2572

ก�รวิเคร�ะห์งบกระแสเงินสด

กลุ่มบีริษ้ัที่ฯ	ม่เงินสดและรายการเท่ี่ยบีเท่ี่าเงินสดจำานว็น	4,821	
ล�านบีาที่	ณ	ว้็นท่ี่�	31	ธุ้นว็าคม	2562	ซ้�งใชื่�ในการร้กษัาสภาพคล่อง	
ให�เพ่ยงพอสำาหร้บีการดำาเนินงานและเพ่�อชื่ำาระค่นหุ�นกู�ที่่�จะถ้ง
กำาหนดชื่ำาระ	 เงินสดสุที่ธุิได�มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเที่่าก้บี	
7,586	ล�านบีาที่	(ปี	2560:	จำานว็น	6,989	ล�านบีาที่)	โดยเป็น	
ผลกำาไรที่่�เพิ�มข้�นและเงินสดที่่�ได�จากกิจกรรมดำาเนินงานและ		
การบีริหารจ้ดการเงินทุี่นหมุนเว่็ยนอย่างม่ประสิที่ธิุภาพมากข้�น

กระแสเงินสดสุที่ธิุจากกิจกรรมการลงทุี่นเท่ี่าก้บี1,435	ล�านบีาที่	
(ปี	2561:	จำานว็น	2,220	ล�านบีาที่)	ซ้�งส่ว็นใหญ่่ประกอบีด�ว็ย	
รายจ่ายฝ่ายทีุ่น

กระแสเงินสดสุที่ธุิได�มาจากกิจกรรมจ้ดหาเงินจำานว็น	 3,855	
ล�านบีาที่	 (ปี	 2561:	 จำานว็น	 3,847	ล�านบีาที่)	 โดยส่ว็นใหญ่่		
ประกอบีด�ว็ยเงินปันผลจ่ายจำานว็น	 2,596	ล�านบีาที่	 และการ									
ชื่ำาระค่นเงินเบิีกเกินบ้ีญ่ช่ื่และเงินกู�ย่มระยะส้�นจากสถาบ้ีนการเงิน	
ในระหว็่างปีจำานว็น	1,241	ล�านบีาที่
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ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น

ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น 

รายการระหว่็างก้น	(ม่คว็ามหมายเช่ื่นเด่ยว็ก้นก้บีคำาว่็า	“รายการ	
ที่่�เก่�ยว็โยงก้น”)	 หมายถ้งการที่ำารายการระหว็่างบีริษั้ที่หร่อ	
บีริษั้ที่ย่อย	ก้บีบีุคคลที่่�เก่�ยว็โยงก้นของบีริษั้ที่	คณะกรรมการ	
บีริษั้ที่ตั้ระหน้กว็่า	ข้�นตั้อนการอนุม้ตั้ิการที่ำารายการระหว็่างก้น	
ที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพ	 และเพ่�อประโยชื่น์สูงสุดของบีริษั้ที่	 เป็นการ	
ประกอบีธุุรกิจอย่างม่คว็ามร้บีผิดชื่อบีตั้่อผู�ถ่อหุ�นทีุ่กรายอย่าง	
เที่่าเที่่ยมก้น

หล่กิเกิณฑ์กิ�ริพิจ�ริณ�ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่นและ           
แนวโน้มูกิ�ริทั่ำ�ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่นในอน�คัต์

บีริษ้ัที่ได�กำาหนดข้�นตั้อนการอนุม้ติั้การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว็โยงก้น	
อย่างสอดคล�องก้บีกฎหมายและหล้กการกำาก้บีดูแลกิจการที่่�ด่	
สรุปด้งน่�

1)	 คณะกรรมการบีริษั้ที่อนุม้ตั้ิหล้กการที่้�ว็ไป	 ตั้ามมาตั้รา	
89/12	 พ.ร.บี.	 หล้กที่ร้พย์และตั้ลาดหล้กที่ร้พย์	 เพ่�อให�											
อำานาจฝ่ายจ้ดการในการอนุม้ติั้การเข�าที่ำารายการระหว่็างก้น	
ประเภที่ธุุรกิจปกติั้หร่อสน้บีสนุนธุุรกิจปกติั้ของกลุ่มบีริษ้ัที่	
โดยหล้กการด้งกล่าว็สอดคล�องก้บีหล้กเกณฑ์ในการที่ำา	
รายการที่่�เก่�ยว็โยงก้น	 ตั้ามประกาศัคณะกรรมการกำาก้บี	
ตั้ลาดทีุ่น	 โดยสรุปค่ออนุม้ตั้ิพิจารณาบีนผลประโยชื่น์ของ	
บีริษั้ที่เป็นสำาค้ญ่	เสม่อนการที่ำารายการก้บีบีุคคลภายนอก

2)	 คณะกรรมการบีริษ้ัที่กำาหนดนโยบีายการที่ำารายการระหว่็างก้น	
สำาหร้บีกลุ่มบีริษ้ัที่	โดยวิ็ธุ่ปฏิิบ้ีติั้สอดคล�องก้บีประกาศัของ	
หน่ว็ยงานที่่�เก่�ยว็ข�องเร่�องหล้กเกณฑ์ในการที่ำารายการ	
ระหว็่างก้นและการเปิดเผยข�อมูล

3)	 ฝ่ายจ้ดการกำาหนดระบีบีการตั้ิดตั้ามและตั้รว็จสอบีที่่�ที่ำาให�
ม้�นใจว่็า	การที่ำารายการระหว่็างก้นเป็นไปตั้ามนโยบีาย	และ	
จ้ดที่ำารายงานสรุปเสนอตั้่อคณะกรรมการตั้รว็จสอบีและ	
คณะกรรมการบีริษั้ที่รายไตั้รมาส

4)	 คณะกรรมการตั้รว็จสอบีพิจารณาเพ่�อให�เกิดคว็ามม้�นใจว่็า	
รายการด้งกล่าว็คำาน้งถ้งผลประโยชื่น์ของบีริษั้ที่	 เสม่อน	
การที่ำารายการก้บีบีุคคลภายนอก	 และพิจารณาแนว็โน�ม								
การที่ำารายการในอนาคตั้ให�ม่คว็ามเหมาะสมก้บีธุุรกิจของ
บีริษั้ที่

คณะกรรมการตั้รว็จสอบีได�พิจารณารายการระหว็่างก้นของ								
บีริษั้ที่และบีริษั้ที่ย่อยครบีถ�ว็นตั้ามที่่�ฝ่ายจ้ดการนำาเสนอแล�ว็		
และม่คว็ามเห็นว็่ารายการระหว็่างก้นที่่�เกิดข้�นสำาหร้บีงว็ดบี้ญ่ชื่่
สิ้นสุด	ณ	 ว็้นที่่�	 31	 ธุ้นว็าคม	2562	 เป็นไปตั้ามกฎหมายและ								
ระเบี่ยบีข�อบี้งค้บีของตั้ลาดหล้กที่ร้พย์แห่งประเที่ศัไที่ย	และม่
คว็ามสมเหตัุ้สมผลและเพ่ �อประโยชื่น์ส ูงส ุดของบีริษั ้ที่	
ด้งปรากฏิตั้ามตั้ารางสรุปตั้่อไปน่�

บริิษั่ทั่ทั่ี�เกิี�ย่วข้้อง/
คัว�มูสำ่มูพ่นธุ์กิ่บบริิษั่ทั่

ปริะเภทั่/
ล่กิษัณะริ�ย่กิ�ริ

มููลคั่�ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น (ล้�นบ�ทั่) เหต์ุผลและคัว�มูจำ�เป็น
ข้องกิ�ริทั่ำ�ริ�ย่กิ�ริ2562 2561 2560

1. บริษัท ตูรังก� รีซอร์สเซส พีทีอี 
    จำ�กัด (ตูรังก�)/
				บีริษ้ัที่ย่อยที่างอ�อมของ
					ผู�ถ่อหุ�นใหญ่่	(บีริษั้ที่	จาร์ดน่	
				ไซเคิล	แอนด์	แคริเอจ	จำาก้ด)

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ฯ	และบีริษ้ัที่ย่อย	
ซ่�อถ่านหินเพ่�อนำามาใชื่�	
ในการผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์

512.2 256.2 - ถ่านหินเป็นเช่ื่�อเพลิงหล้กใน
การผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์	ซ้�งใชื่� ใน	
ปริมาณมาก	 จ้งตั้�องจ้ดซ่�อ	
จากหลายบีริษ้ัที่เพ่�อลดคว็าม
เส่�ยงจากการขาดเชื่่�อเพลิง	
บีริษ้ัที่ย่อยซ้�งที่ำาธุุรกิจนำาเข�า
และส่งออกเป็นผู�จ้ดซ่�อจาก
หลายบีริษั้ที่มาให�จำาหน่าย
ให�บีริษั้ที่ในกลุ่ม	 และ/หร่อ	
ขายให�แก่ผู�ซ่�ออ่�น
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บริิษั่ทั่ทั่ี�เกิี�ย่วข้้อง/
คัว�มูสำ่มูพ่นธุ์กิ่บบริิษั่ทั่

ปริะเภทั่/
ล่กิษัณะริ�ย่กิ�ริ

มููลคั่�ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น (ล้�นบ�ทั่) เหต์ุผลและคัว�มูจำ�เป็น
ข้องกิ�ริทั่ำ�ริ�ย่กิ�ริ2562 2561 2560

2. ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 
    (มห�ชน) (กรุงศรี)/
				บีริษ้ัที่ย่อยที่างตั้รงของ
				ผู�ถ่อหุ�นใหญ่่	(บีริษั้ที่	กรุงเที่พ
				โที่รที่้ศัน์และว็ิที่ยุ	จำาก้ด)	
				และม่กรรมการร่ว็มก้นค่อ	
				นางสาว็นพพร	ตั้ิรว็้ฒนกุล

รายการสน้บีสนุนธุุรกิจ	
ปกตั้ิ/
ดอกเบ่ี�ยจ่ายโดยบีริษ้ัที่	
ย่อยจากการกู�ย่มเงิน	
ระยะส้�น

7.6 9.6 82.8 ธุนาคารกร ุงศัร ่ประกอบี	
ธุุรกิจให�กู �ย่ม/ร้บีฝากเงิน	
บีริษ้ัที่ย่อยพิจารณาค้ดเล่อก	
โดยเที่่ยบีเค่ยงก้บีธุนาคาร	
พาณิชื่ย์อ่�น

รายการสน้บีสนุนธุุรกิจ	
ปกตั้ิ/
ดอกเบ่ี�ยร้บีโดยบีริษ้ัที่ฯ	
และบีริษ้ัที่ย่อยจากการ	
ฝากเงินระยะส้�น

2.3 6.1 5.1

3. บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย
    เฮชอ�ร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส 
    จำ�กัด (เฮชอ�ร์ โปร)/
				บีริษั้ที่ย่อยที่างอ�อมของ
				ผู�ถ่อหุ�นใหญ่่	(บีริษั้ที่	กรุงเที่พ
				โที่รที่้ศัน์และว็ิที่ยุ	จำาก้ด)

รายการสน้บีสนุนธุุรกิจ
ปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ฯ	และบีริษ้ัที่ย่อย	
ใชื่�บีริการในกิจกรรม	
บีางประเภที่ที่่ �ไม่ได�	
ดำาเนินการโดยพน้กงาน
ประจำา

210.8 160.8 185.8 เฮชื่อาร์	 โปรประกอบีธุุรกิจ
ให�บีริการ	 อาที่ิ	 การขนส่ง
พน้กงาน	การจ้ดเก็บีต้ั้ว็อย่าง
คอนกร่ตั้	 และกิจกรรมการ
ผลิตั้และการบีำาร ุงร ้กษัา	
บีร ิษั ้ที่ฯ	 และบีร ิษั ้ที่ย ่อย
ค้ดเล ่อกโดยการประมูล
ร่ว็มก้บีผู� ให�บีริการรายอ่�น

4. บริษัท ล�นน�รีซอร์สเซส จำ�กัด 
    (มห�ชน) (ล�นน�)/
				บีริษ้ัที่ฯ	เป็นผู�ถ่อหุ�นโดยที่างตั้รง
				ในส้ดส่ว็นร�อยละ	44.99	และม่
				กรรมการบีริษั้ที่ร่ว็มก้นค่อ
				นายพอล	ไฮนซ์	ฮูเกนโที่เบีลอร์
				นายว็้นชื่้ย	โตั้สมบีุญ่
				นายศัิว็ะ	มหาส้นที่นะ

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ฯ	และบีริษ้ัที่ย่อย
ซ่�อถ่านหินเพ่�อนำามาใชื่�
ในการผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์
และเพ่�อการค�า

777.4 931.0 1,505.7 ถ่านหินเป็นเชื่่ �อเพลิงหล้ก
ในการผลิตั้ปูนซ่เมนตั้์	 ซ้ �ง
ใชื่� ในปริมาณมาก	 จ้งตั้�อง
จ้ดซ่�อจากหลายบีริษั้ที่เพ่�อ
ลดคว็ามเส่�ยงจากการขาด
เชื่ ่ �อเพล ิงและเป ็นส ินค �า
สำาหร้บีบีริษ้ัที่ย่อยซ้�งที่ำาธุุรกิจ
นำาเข�าและส่งออกผลิตั้ภ้ณฑ์
ที่่�เก่�ยว็ข�องก้บีปูนซ่เมนตั้์

5. บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ 
    คอร์ปอเรชั่น (ซีเอ็มไอซี)/
				บีริษ้ัที่ฯ	เป็นผู�ถ่อหุ�นโดยที่างตั้รง
				ในส้ดส่ว็นร�อยละ	40	และม่
				กรรมการบีริษั้ที่ร่ว็มก้นค่อ
				นายว็้นชื่้ย	โตั้สมบีุญ่
				นายเอเดน	จอห์น	ไลน้ม

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ฯ	และบีริษ้ัที่ย่อย
จ้ดจำาหน่ายผลิตั้ภ้ณฑ์ท่ี่�
เก่�ยว็ข�องก้บีปูนซ่เมนต์ั้

1,534.1 1,103.7 387.8 ซ่เอ็มไอซ่ม่กำาล้งการผลิตั้			
ไม่เพ่ยงพอก้บีคว็ามตั้�องการ
ในประเที่ศัก้มพูชื่า	 บีริษั้ที่ฯ	
และบีริษ้ัที่ย่อยเป็นส่ว็นหน้�ง
ของผู�จำาหน่ายสินค�าให�ก้บี	
ซ่เอ็มไอซ่

รายการสน้บีสนุนธุุรกิจ
ปกตั้ิ/
บีริษั้ที่ย่อยให�บีริการ
ด�านการบีริหารข�อมูล
เก่�ยว็ก้บีธุุรกิจ

26.7 37.0 67.7 ซ่เอ็มไอซ่ม่คว็ามจำาเป็นใน
การใชื่�บีริการด�านการบีริหาร
ข�อมูลธุุรกิจปูนซ่เมนตั้์จาก
กลุ่มบีริษั้ที่
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บริิษั่ทั่ทั่ี�เกิี�ย่วข้้อง/
คัว�มูสำ่มูพ่นธุ์กิ่บบริิษั่ทั่

ปริะเภทั่/
ล่กิษัณะริ�ย่กิ�ริ

มููลคั่�ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น (ล้�นบ�ทั่) เหต์ุผลและคัว�มูจำ�เป็น
ข้องกิ�ริทั่ำ�ริ�ย่กิ�ริ2562 2561 2560

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ใชื่�บีริการเก่�ยว็ก้บี
กิจกรรมที่างการตั้ลาด
ในประเที่ศัก้มพูชื่า

0.3 51.8 - ซ ่ เอ ็มไอซ ่ม ่พน ้กงานซ ้ �ง	
ปฏิิบี ้ตั้ ิงานด�านกิจกรรม
ที่างการตั้ลาด	เชื่่น	การว็ิจ้ย
และกลยุที่ธุ์การขายสินค�า
ปูนซ่เมนตั้์

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษั้ที่จ้ดซ่�อถุง
ปูนซ่เมนต์ั้และอิฐที่นไฟ

2.3 - - บีร ิษั ้ที่จ ้ดซ ่ � อส ินค � าถ ุ ง
ปูนซ่เมนตั้์และอิฐที่นไฟจาก	
สถานการณ์สินค�าคงเหล่อ	
ไม่เพ่ยงพอก้บีการใชื่�งาน

6. บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ 
    (เวียดน�ม) จำ�กัด (เอสซซีวีเีอน็)/
				บีริษ้ัที่ฯ	เป็นผู�ถ่อหุ�นโดยที่างตั้รง	
				ในส้ดส่ว็นร�อยละ	65	และม่	
				กรรมการบีริษั้ที่ร่ว็มก้นค่อ
				นายเอเดน	จอห์น	ไลน้ม	
				นายศัิว็ะ	มหาส้นที่นะ	
				และม่ผู�บีริหารซ้�งเป็นตั้้ว็แที่น
				ของบีริษั้ที่ฯ	ค่อ
				นายมาร์ก	อนาโตั้ล	ชื่มิดตั้์	
				(กรรมการ)	และ	นายฟิลลิป	
				เบีอร์นาร์ด	ริชื่าร์ที่	(CEO)

รายการธุุรกิจปกตั้ิ/
บีริษ้ัที่ฯ	และบีริษ้ัที่ย่อย
จ้ดจำาหน่ายผลิตั้ภ้ณฑ์ท่ี่�
เก่�ยว็ข�องก้บีปูนซ่เมนต์ั้

1,017.0 1,060.5 1,547.7 เอสซ่ซ่ว็่เอ็นซ่�อผลิตั้ภ้ณฑ์
จากบีร ิษั ้ที่ฯ/บีร ิษั ้ที่ย ่อย	
รว็มท้ี่�งจากผู�จำาหน่ายรายอ่�น

รายการสน้บีสนุนธุุรกิจ
ปกติั้/
บีริษั้ที่ย่อยให�บีริการ
ด�านการบีริหารข�อมูล
เก่�ยว็ก้บีธุุรกิจ

106.5 107.3 86.0 เอสซ่ซ่ว็่เอ็นม่คว็ามจำาเป็น
ในการใชื่�บีร ิการด�านการ
บีริหารข�อมูลธุุรกิจปูนซ่เมนต์ั้
จากกลุ่มบีริษั้ที่

7. บริษัท สย�ม ซิตี้ ซีเมนต์ 
    เญินแจ็ก จำ�กัด (เอสซีซีเอ็นที)/
				บีริษั้ที่ฯ	เป็นผู�ถ่อหุ�นที่างอ�อม

รายการธุุรกิจปกติั้/
บีริษ้ัที่ย่อยจ้ดจำาหน่าย
ผลิตั้ภ้ณฑ์ที่่�เก่�ยว็ข�อง
ก้บีปูนซ่เมนต์ั้

218.6 261.1 164.3 เอสซ่ซ่เอ็นที่่ซ่�อผลิตั้ภ้ณฑ์
จากบีริษั้ที่ย่อย	 รว็มที่้�งจาก
ผู�จำาหน่ายรายอ่�น

8. บริษัท มห�เวลี ม�รีน ซีเมนต์ 
    (เอ็มเอ็มซี)/
				บีริษั้ที่ฯ	เป็นผู�ถ่อหุ�นที่างอ�อม

รายการธุุรกิจปกติั้/
บีริษ้ัที่ย่อยจ้ดจำาหน่าย
ปูนซ่เมนต์ั้

137.5 513.0 297.3 เอ ็มเอ ็มซ ่ซ ่ �อผล ิตั้ภ ้ณฑ ์
จากบีริษั้ที่ย่อย	 รว็มที่้�งจาก
ผู�จำาหน่ายรายอ่�น

ริ�ย่กิ�ริริะหว่�งกิ่น
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สารบัญ
รายงานความร�บผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู�สอบบัญชีร�บอนุญาต
งบแสดงฐานะการเง�น
งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
งบกระแสเง�นสด
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
บทรายงานและการว�เคราะห�ของฝ�ายบร�หาร



3บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษััทฯ และบริษััทย่่อย่ และงบการเงินเฉพาะของบริษััทฯ ได้้จััด้ทำาข้�นตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงินท่�กำาหนด้ 
ในพระราชบัญญัติวิชาช่พการบัญช่ พ.ศ.2547 และการแสด้งราย่การในงบการเงินเป็็นไป็ตามข้อกำาหนด้ในป็ระกาศกรมพัฒนาธุุรกิจั 
การค้้าลงวันท่� 28 กันย่าย่น 2554 ออกตามค้วามในพระราชบัญญัติการบัญช่ พ.ศ. 2543 โด้ย่บริษััทฯ ใช้ดุ้ลย่พินิจัอย่่างระมัด้ระวังในการ 
เลือกใช้นโย่บาย่การบัญช่ท่�เหมาะสมกับการด้ำาเนินธุุรกิจัและถืือป็ฏิิบัติโด้ย่สมำ�าเสมอ รวมทั�งการเป็ิด้เผย่ข้อมูลสำาค้ัญในหมาย่เหตุ       
ป็ระกอบงบการเงินอย่่างเพ่ย่งพอและเหมาะสม

ค้ณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้รับผิด้ชอบต่อค้วามถืูกต้องและค้รบถื้วนของข้อมูลในงบการเงินด้ังกล่าวข้างต้น รวมถื้งข้อมูลทางการเงิน
ท่�ป็รากฏิในราย่งานป็ระจัำาป็ี และเป็็นผู้จััด้ให้ม่ระบบการค้วบคุ้มภาย่ในท่�เหมาะสมและม่ป็ระสิทธุิผล เพื�อให้ค้วามเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุ
สมผลว่าราย่งานและข้อมูลทางการเงินม่ค้วามถูืกต้อง ค้รบถ้ืวน และเพ่ย่งพอท่�จัะด้ำารงรักษัาไว้ซ้ึ่�งสินทรัพย์่ รวมทั�งป้็องกันการด้ำาเนินการ 
ท่�ผิด้ป็กติ

ค้ณะกรรมการตรวจัสอบ ป็ระกอบด้้วย่กรรมการอิสระ 3 ค้น ทำาหน้าท่�ตามท่�กำาหนด้ไว้ในแนวทางของตลาด้หลักทรัพย์่แห่งป็ระเทศไทย่ 
ในเรื�องแนวทางป็ฏิิบัติท่�ด้่ของค้ณะกรรมการตรวจัสอบ โด้ย่ช่วย่ค้ณะกรรมการบริษััทดู้แลการตรวจัสอบภาย่ในและการตรวจัสอบ        
โด้ย่ผู้สอบบัญช่ภาย่นอกแทนค้ณะกรรมการบริษััทและด้ำาเนินการตามกฎบัตรท่�ร่วมกันบัญญัติโด้ย่ค้ณะกรรมการตรวจัสอบและ 
ค้ณะกรรมการบริษััท ราย่งานของค้ณะกรรมการตรวจัสอบและราย่งานของผู้สอบบัญช่รับอนุญาตได้้แสด้งไว้ในราย่งานป็ระจัำาปี็น่�แล้ว

นายพอล ไฮนซ์์ ฮูเกนโทเบลอร์์
ป็ระธุานกรรมการ

นายเอเดน จอห์์น ไลนัม
กรรมการและป็ระธุานเจั้าหน้าท่�บริหารกลุ่ม
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รายงานของคณะกรรมการต่รวจสอบ

เสนอ ท่านผูู้�ถืือห์้�น บร์ิษััท ปููนซ์ีเมนต์์นคร์ห์ลวง จำากัด (มห์าชน)

ค้ณะกรรมการตรวจัสอบม่ค้วามย่ินด้่เสนอราย่งานของค้ณะกรรมการตรวจัสอบป็ระจัำาป็ีสิ�นสุด้วันท่� 31 ธุันวาค้ม 2562 ด้ังต่อไป็น่�

ค้ณะกรรมการตรวจัสอบป็ระกอบด้้วย่กรรมการอิสระ 3 ท่านและป็ฏิิบัติหน้าท่� ตมท่�ได้้รับมอบหมาย่จัากค้ณะกรรมการบริษััทและภาย่ใต้  
กฎบัตรท่�เป็็นลาย่ลักษัณ์อักษัรซึ่้�งจััด้ทำาข้�นโด้ย่ค้ณะกรรมการตรวจัสอบและได้้รับการอนุมัติจัากค้ณำารรมการบริษััทซึ่้�งสอด้ค้ล้องกับ 
หลักสากลและข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพย่์แห่งป็ระเทศไทย่

ในปี็ 2562 ค้ณะกรรมการได้้ม่การป็ระชุมทั�งสิ�น 11 ค้รั�ง โด้ย่ได้้ร่วมป็ระชุมกับฝ่่าย่บริหาร ผู้ตรวจัสอบภาย่ในและผู้สอบบัญช่ของบริษััท 
ในหัวข้อต่างๆ ภาย่ใต้หน้าท่�ของค้ณะกรรมการตรวจัสอบ เช่น ค้วามถืูกต้องกค้รบถื้วนของราย่งานทางการเงิน ค้วามม่ป็ระสิทธุิภาพ
ของระบบการบริหารค้วามเส่�ย่ง ระบบการค้วบคุ้มภาย่ใน การนำาเทค้โนโลย่่สาระสนเทศมาใช้ ตลอด้จันค้วามสอด้ค้ล้องกับกฎหมาย่
และกฎระเบ่ย่บท่�เก่�ย่วข้อง เพื�อให้ค้รอบค้ลุมการป็ฏิิบัติงานของบริษััทในป็ระเทศไทย่รวมถื้งบริษััทย่่อย่ในต่างป็ระเทศ

หน้าท่�หลักของค้ณะกรรมการตรวจัสอบสรุป็สาระสำาค้ัญได้้ด้ังน่�
(1) การ์สอบทานร์ายงานทางการ์เงิน ค้ณะกรรมการตรวจัสอบได้้สอบทานและพิจัารณางบการเงินรวมราย่ไตรมาสและงบการเงินรวม

ป็ระจัำาป็ี 2562 ของบริษััท ป็ูนซึ่่เมนต์นค้รหลวง จัำากัด้ (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ ซึ่้�งรวมถื้งการเป็ิด้เผย่ราย่การท่�เก่�ย่วข้องกันและ 
ราย่การท่�ม่ม่ค้วามเป็็นไป็ได้้ว่าอาจัจัะขัด้แย้่งทางผลป็ระโย่ชน์ ร่วมกับฝ่่าย่บริหารและผู้ตรวจัสอบภาย่ใน โด้ย่เชิญผู้สอบบัญช่เข้าร่วม
ป็ระชุมในการพิจัารณางบการเงินดั้งกล่าว ซ้ึ่�งม่การถืามผู้สอบบัญช่เรื�องค้วามถูืกต้องค้รบถ้ืวนของงบการเงิน การป็รับป็รุงราย่การ        
บัญช่ท่�สาระสำาคั้ญซ้ึ่�งม่ผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจัสอบ ค้วามเพ่ย่งพอเหมาะสมของวิธุ่การบันท้กบัญช่ ค้วามเพ่ย่งพอ  
ถืูกต้องและค้รบถื้วนของการเป็ิด้เผย่ข้อมูลในงบการเงิน และค้วามม่อิสระของผู้สอบบัญช่ เพื�อให้มั�นใจัว่าการจััด้ทำางบการเงิน               
เป็็นไป็ตามข้อกำาหนด้ของกฎหมาย่และหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป็ และทันเวลา รวมทั�งม่การเป็ิด้เผย่ข้อมูลอย่่างเพ่ย่งพอ 
ถืูกต้องและค้รบถื้วน นอกจัากน่�ค้ณะกรรมการตรวจัสอบย่ังได้้ม่การป็ระชุมร่วมกับผู้สอบบัญช่โด้ย่ไม่ม่ฝ่่าย่บริหารของบริษััท              
1 ค้รั�ง เพื�อพิจัารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญช่ราย่ไตรมาสและป็ระจัำาป็ีของผู้สอบบัญช่

(2) การ์กำากับและดูแลงานการ์ต์ร์วจสอบภายใน ค้ณะกรรมการตรวจัสอบม่การป็ระชุมเป็็นราย่เด้ือนเพื�อทบทวนการป็ฏิิบัติงานตาม   
แผนของฝ่่าย่ตรวจัสอบภาย่ใน รวมถ้ืงพิจัารณาผลการตรวจัสอบและค้ำาแนะนำาท่�สำาคั้ญ โด้ย่ให้ข้อแนะนำาและติด้ตามผลการด้ำาเนินการ 
แก้ไขตามราย่งานผลการตรวจัสอบในป็ระเด้็นท่�ม่สาระสำาค้ัญ เพื�อป็รับป็รุงให้ม่การค้วบคุ้มภาย่ในท่�เพ่ย่งพอและม่ป็ระสิทธุิภาพ     
ซึ่้�งค้ณะกรรมการตรวจัสอบพอใจัในการด้ำาเนินการป็รับป็รุงรพบบการค้วบคุ้มภาย่ในของฝ่่าย่บริหาร ค้ณะกรรมการตรวจัสอบ             
ขอให้ม่การตรวจัสอบระบบการค้วบคุ้มภาย่ในเพิ�มเติมในระบบท่�ม่ค้วามเส่�ย่งสูง ได้้แก่ค้วามป็ลอด้ภัย่ของระบบเทค้โนโลย่่สารสนเทศ 
ระบบท่�เก่�ย่วกับการเงินและบุค้ค้ล ระบบท่�เก่�ย่วข้องกับบริษััทย่่อย่ ฯลฯ นอกจัากน่� ค้ณะกรรมการตรวจัสอบยั่งได้้ทบทวนและอนุมัติ 
แผนงานการตรวจัสอบป็ระจัำาป็ี 2563 รวมทั�งงบป็ระมาณเพื�อสนับสนุนการด้ำาเนินการตรวจัสอบตามแผน

(3) การ์สอบทานปูร์ะสิทธิิภาพของร์ะบบการ์ควบค้มภายใน ค้ณะกรรมการตรวจัสอบได้้สอบทานและทบทวนระบบการค้วบคุ้มภาย่ใน  
ร่วมกับฝ่่าย่ตรวจัสอบภาย่ในเป็็นราย่เด้ือน และร่วมกับฝ่่าย่ค้วบคุ้มภาย่ในและผู้สอบบัญช่เป็็นราย่ไตรมาส โด้ย่ได้้พิจัารณาเรื�อง    
การดู้แลทรัพย์่สิน การใช้ทรัพย์่สิน การป้็องกันหรือลด้ค้วามผิด้พลาด้ ค้วามเส่ย่หาย่ การรั�วไหล หรือการทุจัริต การด้ำาเนินงานต่างๆ 
ค้วามเชื�อถืือได้้ของราย่งานทางการเงิน การป็ฏิิบัติตามกฎหมาย่และระเบ่ย่บข้อบังค้ับท่�เก่�ย่วข้อง ซึ่้�งผู้สอบบัญช่ของบริษััทได้้ให้  
ค้วามเห็นสอด้ค้ล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือป็ระเด็้นปั็ญหาท่�เป็็นสาระสำาคั้ญ ค้ณะกรรมการตรวจัสอบยั่งได้้ทบทวนและอนุมัติ       
คู้่มืออำานาจัด้ำาเนินการ (Manual of Authority) และ กรอบนโย่บาย่ (Policy Landscape) ซึ่้�งม่ผลบังค้ับใช้ในกลุ่มบริษััททั�งหมด้    
ในป็ี 2562
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รายงานของคณะกรรมการต่รวจสอบ

(4) การ์สอบทานการ์ปูฏิิบัติ์ต์ามร์ะบบและการ์กำากับดูแลกิจการ์ที�ดี ในปี็ 2562 ค้ณะกรรมการตรวจัสอบเน้นนโย่บาย่การบริหารจััด้การ 
เพื�อให้เกิด้การกำากับดู้แลกิจัการท่�ด้่อย่่างเป็็นระบบ สนับสนุนให้นำาระบบเทค้โนโลย่่สารสนเทศมาใช้ ในการตรวจัสอบ เพื�อเพิ�ม           
ป็ระสิทธิุภาพในการด้ำาเนินงานและป้็องกันการป็ฏิิบัติงานท่�ไม่เป็็นไป็ตามกฎหมาย่หรือกฎระเบ่ย่บของบริษััท โด้ย่ได้้สอบทานการ
ป็ฏิิบัติงานตามกฎหมาย่ กฎระเบ่ย่บและข้อบังค้ับท่�เก่�ย่วข้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท นอกจัากน่�ค้ณะกรรมการตรวจัสอบ      
ได้้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเร่ย่น (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการป็รับป็รุงกระบวนการเพื�อเพิ�มป็ระสิทธิุภาพ 
ให้สอด้ค้ล้องกับการกำากับดู้แลกิจัการท่�ด้่

(5) การ์สอบทานการ์บริ์ห์าร์ความเสี�ยง ค้ณะกรรมการตรวจัสอบได้้สอบทานการบริหารจััด้การค้วามเส่�ย่งของบริษััทอันเกิด้จัากปั็จัจััย่       
ภาย่ในและภาย่นอกของบริษััท รวมทั�งพิจัารณาและสอบทานค้วามเหมาะสมและป็ระสิทธุิภาพของกระบวนการบริหารค้วามเส่�ย่ง 
อย่่างสมำ�าเสมอ พร้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะเพื�อป็รับป็รุงกระบวนการบริหารอย่่างเหมาะสมซึ่้�งจัะสอด้ค้ล้องกับแผนงานการบริหาร      
ค้วามเส่�ย่งในป็ี 2563

(6) การพิจัารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญช่ป็ระจัำาป็ี 2563 ค้ณะกรรมการตรวจัสอบได้้พิจัารณาเสนอให้แต่งตั�งนางสาวศิริวรรณ นิตย่์ด้ำารง 
และ/หรือ นางสาวกมลทิพย่์ เลิศวิทย่์วรเทพ และ/หรือ นางสรินด้า หิรัญป็ระเสริฐวุฒิ แห่งบริษััท สำานักงาน อ่วาย่ จัำากัด้ ให้เป็็น    
ผู้สอบบัญช่ของบริษััทสำาหรับป็ี 2563 รวมถื้งพิจัารณาค้่าสอบบัญช่ซึ่้�งได้้เสนอค้ณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจัารณาและจัะขออนุมัติ
ในท่�ป็ระชุมผู้ถืือหุ้นป็ระจัำาป็ี 2563 ต่อไป็

โด้ย่สรุป็ ค้ณะกรรมการตรวจัสอบได้้ใช้ค้วามรู้ค้วามสามารถื ป็ระสบการณ์ ค้วามระมัด้ระวังรอบค้อบ และม่ค้วามเป็็นอิสระเพ่ย่งพอ    
ในการป็ฏิิบัติหน้าท่�และค้วามรับผิด้ชอบตามท่�ระบุไว้ ในกฎบัตรค้ณะกรรมการตรวจัสอบซึ่้�งได้้รับอนุมัติจัากค้ณะกรรมการบริษััท              
ค้ณะกรรมการตรวจัสอบม่ค้วามเห็นจัากการสอบทานงบการเงินราย่ไตรมาสและงบการเงินป็ระจัำาป็ีสำาหรับป็ี 2562 และการป็ระเมิน
ของผู้สอบบัญช่และผู้ตรวจัสอบภาย่ในด้ังกล่าวข้างต้นว่า ค้ณะกรรมการตรวจัสอบไม่พบการป็ฏิิบัติซึ่้�งไม่เป็็นไป็ตามข้อกำาหนด้ของ    
พระราชบัญญัติหลักทรัพย่์และตลาด้หลักทรัพย่์ และกฎระเบ่ย่บและข้อบังค้ับของตลาด้หลักทรัพย่์แห่งป็ระเทศไทย่

วันท่� 12 กุมภาพันธุ์ 2563
ในนามของค้ณะกรรมการตรวจัสอบ
บริษััท ป็ูนซึ่่เมนต์นค้รหลวง จัำากัด้ (มหาชน)

ดร์. ส้นีย์ ศร์ไชยธินะส้ข
ป็ระธุานกรรมการตรวจัสอบ



6 รายงานทางการเงิน 2562

รายงานของผิ้�สอบบัญชีรับอนุญาต่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม         
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ ซ่ึงเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของ
กลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีควำม
หลำกหลำย เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ส่วนลดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้เพื่อ
กระตุน้ยอดขำย ท ำใหร้ำยกำรขำยของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดแ้ละกำรบนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชี
ท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อ
กำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่ม
ตวัอยำ่งเพื่อทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสำรประกอบรำยกำรขำย สอบทำนใบลดหน้ีท่ี
กลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณและ
บนัทึกรำยไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและส่วนลดต่ำง ๆ ท่ีบนัทึก ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคำ้ ประกอบกบัไดว้เิครำะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป   



3 

 

ค่าความนิยมและตราผลติภัณฑ์ทีม่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ไม่ทรำบแน่นอน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์ 

ในกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ขำ้พเจำ้
ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบั
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์
ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม รวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยใน
ส ำนกังำนฯส ำหรับค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์เกิดจำกกำรรวมธุรกิจท่ีมีสำระส ำคญัเพื่อช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่ำวโดยกำรเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกตำมฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ ์รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญั 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่

จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ์ 2563  
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 4,820,998,156       2,647,086,510       1,449,904,118        689,314,593          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 5,455,711,119       5,433,075,960       3,185,244,563        2,723,616,232       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              -                              3,225,000,000        3,170,000,000       
ลูกหน้ีตราสารอนุพนัธ์ 895,250                  5,435,921               471,402                  -                              
สินคา้คงเหลือ 9 4,608,212,754       4,873,099,562       2,358,221,387        2,344,222,817       
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินคา้ 79,527,949            302,616,504          17,730,454             47,922,524            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10 65,075,000            -                              -                              -                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 393,958,247          360,541,986          149,415,182           89,291,768            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,424,378,475     13,621,856,443     10,385,987,106      9,064,367,934       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 17,115,662            12,326,355            -                              -                              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                              39,900,676,263      39,900,676,463     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 1,973,369,404       1,984,781,039       2,145,610,960        2,145,610,960       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 2,068,913,187       2,041,359,678       577,896,135           577,896,135          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 315,440,506          315,440,506          647,277,127           651,199,573          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 32,522,667,760     35,458,974,839     13,156,906,507      14,280,123,204     
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 16 64,705,033            64,677,715            37,813,185             38,358,542            
คา่ความนิยม 17 13,593,959,991     14,584,518,345     -                              -                              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 10,844,035,794     10,308,954,901     3,413,301,684        2,228,415,146       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 1,064,125,053       881,603,464          610,954,209           480,744,794          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 317,402,125          288,187,418          151,635,125           145,009,889          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 62,781,734,515     65,940,824,260     60,642,071,195      60,448,034,706     
รวมสินทรัพย์ 78,206,112,990     79,562,680,703     71,028,058,301      69,512,402,640     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 100,000,000          160,000,000          -                              -                              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินอ่ืน 19 2,587,515,972       3,968,231,679       -                              1,000,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 5,683,983,374       5,625,902,258       3,143,820,084        2,835,594,067       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 -                              90,000,000            -                              -                              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 538,959,690          342,282,983          -                              -                              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 12,219,184            10,000,095            -                              -                              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 2,999,417,570       -                              2,999,417,570        -                              
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและคา่ธรรมเนียม
   ใบอนุญาตท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 27,768,797            -                              27,768,797             -                              
เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ -                              15,556,476            -                              42,516                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 770,049,250          613,410,586          208,255,330           134,132,719          
รายไดร้อการตดับญัชี 901,399,437          780,622,259          504,270,472           473,148,594          
คา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย 243,203,097          254,377,543          231,554,667           242,794,802          
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 1,330,217,427       1,475,724,240       653,165,678           666,032,494          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 218,917,404          244,019,240          57,102,473             54,340,212            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 15,413,651,202     13,580,127,359     7,825,355,071        5,406,085,404       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 7,437,369,725       7,371,206,771       6,979,000,000        6,968,500,000       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 36,902,918            16,919,799            -                              -                              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 15,971,478,911     18,965,771,306     15,971,478,911      18,965,771,306     
หน้ีสินระยะยาวส าหรับประทานบตัรและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 
    - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 1,072,109,754       -                              1,061,812,416        -                              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 2,809,783,044       2,150,444,162       1,967,123,237        1,510,538,576       
ส ารองคา่ฟ้ืนฟูสภาพเหมืองและตน้ทุนในการร้ือถอน 26 160,415,858          127,885,504          54,318,690             50,235,449            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 2,506,781,283       2,669,119,282       -                              -                              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27 126,625,092          140,175,505          -                              -                              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 30,121,466,585     31,441,522,329     26,033,733,254      27,495,045,331     
รวมหนีสิ้น 45,535,117,787     45,021,649,688     33,859,088,325      32,901,130,735     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000       2,980,000,000       2,980,000,000        2,980,000,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 298,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 2,980,000,000       2,980,000,000 2,980,000,000        2,980,000,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 26,412,550,914     26,412,550,914 26,412,550,914      26,412,550,914     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 28 300,000,000          300,000,000          300,000,000           300,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,973,490,527       8,425,610,537       7,476,419,062        6,918,720,991       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,272,134,150)      (5,087,690,022)      -                              -                              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 31,393,907,291     33,030,471,429     37,168,969,976      36,611,271,905     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,277,087,912       1,510,559,586       -                              -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,670,995,203     34,541,031,015     37,168,969,976      36,611,271,905     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,206,112,990     79,562,680,703     71,028,058,301      69,512,402,640     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 29 47,592,899,420      44,763,911,649      22,431,401,935      21,167,535,278      
รายไดเ้งินปันผล 11, 13 -                            -                             1,703,301,293        2,240,500,904        
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 141,153,309          -                             16,634,611             -                             
รายไดอื้น 256,918,905          275,759,643           164,037,559           202,260,123           
รวมรายได้ 47,990,971,634      45,039,671,292      24,315,375,398      23,610,296,305      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 31,168,806,756      28,194,538,401      14,310,174,261      13,442,110,302      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,293,697,791       1,105,306,810        141,322,517           96,996,262             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 8,119,960,793       8,248,468,789        3,662,032,476        3,720,724,120        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,071,021,880       2,150,110,703        1,580,642,273        1,521,038,127        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                            61,584,110             -                             8,052,641               
ค่าใชจ่้ายอืน 389,404,605          269,881,606           143,543,455           166,234,928           
รวมค่าใช้จ่าย 30 43,042,891,825      40,029,890,419      19,837,714,982      18,955,156,380      
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,948,079,809       5,009,780,873        4,477,660,416        4,655,139,925        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 317,761,260          73,078,198             -                             -                             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 218,284,170          257,172,140           -                             -                             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,484,125,239       5,340,031,211        4,477,660,416        4,655,139,925        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,459,407,757)      (1,349,769,365)      (1,035,169,670)      (1,046,073,502)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,024,717,482       3,990,261,846        3,442,490,746        3,609,066,423        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (697,505,245)         (568,811,145)         (343,898,281)         (281,010,358)         
กําไรสําหรับปี 3,327,212,237       3,421,450,701        3,098,592,465        3,328,056,065        

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,156,985,406       3,021,825,091        3,098,592,465        3,328,056,065        
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 170,226,831          399,625,610           

3,327,212,237       3,421,450,701        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 33
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10.59                     10.14                     10.40                     11.17                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (หุน้) 298,000,000          298,000,000           298,000,000           298,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกำาไรขาดทุน



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 3,327,212,237       3,421,450,701        3,098,592,465        3,328,056,065        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,376,491,876)      (2,102,176,413)      -                             -                             
รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,376,491,876)      (2,102,176,413)      -                             -                             
รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (225,113,176)         19,549,934             (156,902,154)         5,597,834               
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (225,113,176)         19,549,934             (156,902,154)         5,597,834               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (2,601,605,052)      (2,082,626,479)      (156,902,154)         5,597,834               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 725,607,185          1,338,824,222        2,941,690,311        3,333,653,899        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 747,428,102          950,883,901           2,941,690,311        3,333,653,899        
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (21,820,917)           387,940,321           

725,607,185          1,338,824,222        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 4,024,717,482       3,990,261,846        3,442,490,746        3,609,066,423        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (536,045,430)         (330,250,338)         -                             -                             
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                             (1,703,301,293)      (2,240,500,904)      
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,329,657,260       3,268,188,900        1,451,688,349        1,324,440,905        
   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญและการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น
      มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเพิมขึน 122,558,133          67,310,543             23,789,005             13,285,886             
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย (87,156,497)           -                             -                             -                             
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 7,856,327              -                             -                             -                             
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน 134,030,589          2,274,688               14,353,062             5,868,623               
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 183,185,849          258,229,752           131,403,816           194,029,040           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและสาํรองอืน 517,482,137          217,963,234           330,432,320           119,798,530           
   ตดัจาํหน่ายรายไดร้อการรับรู้จากเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพย์ (8,607,959)             (5,738,640)             -                             -                             
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (19,673,883)           (18,535,028)           (3,867,125)             28,565                   
   รายไดด้อกเบีย (58,829,762)           (38,549,683)           (92,960,569)           (101,286,926)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 1,297,815,632       1,212,006,962        949,939,849           971,122,766           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี สินดาํเนินงาน 8,906,989,878       8,623,162,236        4,543,968,160        3,895,852,908        
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิมขึน)
   ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน (79,470,315)           356,610,344           (482,583,066)         576,794,538           
   สินคา้คงเหลือ 199,129,103          (1,001,936,533)      (16,487,895)           (448,789,042)         
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 223,088,555          31,463,791             30,192,070             32,589,276             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (69,616,869)           (84,616,902)           (61,097,326)           (4,039,782)             
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 188,281,936          1,217,684,662        368,008,661           601,796,541           
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี สินหมุนเวียนอืน (12,182,722)           (289,144,493)         14,347,385             (106,628,654)         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (87,946,477)           (129,193,086)         (51,859,188)           (45,499,525)           
   สาํรองค่าฟื นฟูสภาพเหมือง (3,978,873)             (3,893,507)             (3,978,873)             (3,893,507)             
   หนี สินไม่หมุนเวียนอืน (4,834,842)             (2,088,634)             -                             -                             
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,259,459,374       8,718,047,878        4,340,509,928        4,498,182,753        
   ดอกเบียรับ 58,212,175            37,000,963             92,790,608             92,844,344             
   จ่ายดอกเบีย (1,078,961,314)      (963,733,708)         (711,589,520)         (761,312,979)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (652,894,345)         (802,446,382)         (360,759,546)         (263,687,905)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,585,815,890       6,988,868,751        3,360,951,470        3,566,026,213        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง(เพิมขึน)สุทธิ -                            -                             (55,000,000)           285,000,000           
เงินฝากทีมีภาระคําประกนัเพิมขึน (5,789,453)             -                             -                             -                             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 99,179,754            -                             -                             -                             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 13,917,107            61,563,420             363,551                  1,030,692               
เงินสดจ่ายสาํหรับการซือธุรกิจ -                            (203,844,885)         -                             -                             
เงินสดรับค่ามดัจาํทีดิน -                            24,794,938             -                             -                             
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพย์ -                            129,119,388           -                             -                             
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,476,109,805)      (2,216,630,113)      (491,290,853)         (581,527,354)         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน (195,106,264)         (237,310,456)         (153,196,653)         (196,425,478)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน (29,214,707)           (1,991,390)             (6,625,036)             (1,204,210)             
เงินปันผลรับ 158,236,567          224,365,282           1,703,301,293        2,240,500,904        
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,434,886,801)      (2,219,933,816)      997,552,302           1,747,374,554        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (60,000,000)           20,000,000             -                             -                             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินอืนลดลงสุทธิ (1,181,349,990)      (755,808,518)         (1,000,000,000)      (2,300,000,000)      
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกนั (90,000,000)           (180,000,000)         -                             -                             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืนเพิมขึน 604,997,038          398,091,565           -                             -                             
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอืน (302,457,078)         (327,994,858)         -                             -                             
จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน (12,738,082)           (52,400,828)           -                             -                             
เงินปันผลจ่าย (2,595,642,997)      (2,736,948,703)      (2,383,992,240)      (2,383,998,240)      
จ่ายดอกเบีย (217,756,494)         (212,323,423)         (214,815,303)         (211,661,732)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,854,947,603)      (3,847,384,765)      (3,598,807,543)      (4,895,659,972)      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน(ลดลง) (122,963,136)         17,937,209             -                             -                             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,173,018,350       939,487,379           759,696,229           417,740,795           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,647,086,510       1,706,854,945        689,314,593           270,829,612           
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน
   ทีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 893,296                 744,186                  893,296                  744,186                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 4,820,998,156       2,647,086,510        1,449,904,118        689,314,593           

-                             #REF!
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 378,643,719          505,585,700           27,095,213             83,619,018             
   หนี สินระยะยาวสาํหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 81,379,223            -                             81,379,223             -                             
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย -                            36,818,196             -                             -                             
   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                            -                             6,802,046               -                             
   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 72,931,327            -                             -                             -                             
   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 198,336,498          199,274,467           110,934,185           -                             
   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 25,529,731            4,382,340               -                             -                             
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            5,912,458               -                             -                             
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน(ลดลง)จากการเปลียนแปลงประมาณการ
      ค่าฟื นฟูสภาพเหมืองและค่ารือถอน 28,177,664            (7,598,975)             6,161,964               (7,336,610)             
รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   หนี สินระยะยาวเพิมขึนจากการไดรั้บประทานบตัร 989,557,308          -                             979,505,928           -                             
   ซืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 32,665,238            24,000,000             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี        
5 พฤศจิกำยน 2536 บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตปูนซีเมนต ์
และมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 199 ชั้น 3, 10 - 12 อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ถนนรัชดำภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำนท่ี 1 และโรงงำนท่ี 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 และ
โรงงำนท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 219 โรงงำนมอร์ตำร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 41/2 และโรงเตรียมเช้ือเพลิงผสม (AFR Platform) 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 301 หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภำพ กม. 129 - 133 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงว ันท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)                  
(ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัฯ") และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปเรียกวำ่ "บริษทัยอ่ย") ดงัต่อไปน้ี  
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 จดัตั้งข้ึนใน  อตัรำร้อยละ  

ช่ือบริษทั ประเทศ ทุนจดทะเบียน ของกำรถือหุน้ ลกัษณะธุรกิจ 
  2562 2561 2562 2561  
  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ถือหุน้โดยบริษทัฯ       
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั ไทย 2,500 2,500 100.00 100.00 คอนกรีตผสมเสร็จและ        

หินทรำย 
บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ ำกดั  ไทย 2,000 2,000 100.00 100.00 ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนท้ิง 
บริษทั คอนวูด จ ำกดั ไทย 300 300 100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั ไทย 500 500 100.00 100.00 ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบำ 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั  
 

ไทย 400 400 100.00 100.00 ก ำจดักำกอุตสำหกรรมและ
จ ำหน่ำยเช้ือเพลิงและวสัดุ
ทดแทนและบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม 

บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั ไทย 700 700 100.00 100.00 ใหบ้ริกำรทำงดำ้นเทคนิค 
กำรจดักำรและพฒันำ
ระบบขอ้มูล 

บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั ไทย 701 701 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์ เทรดด้ิง จ ำกดั ไทย 10 10 100.00 100.00 น ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑ์

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์น  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(บงักลำเทศ) จ ำกดั  บงักลำเทศ 2,800 ลำ้นตำกำ 2,800 ลำ้นตำกำ 100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั  
 

ศรีลงักำ 1,663 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

1,663 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

98.95 98.95 ผลิตปูนซีเมนต ์

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั  
 

เวียดนำม 3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

3,030.4 พนัลำ้น
ดองเวียดนำม 

65.00 65.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(ลงักำ) จ ำกดั       
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล ลงักำ 

(ไพรเวท) จ ำกดั  
ศรีลงักำ 1,460 ลำ้น 

รูปีศรีลงักำ 
1,460 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

100.00 100.00 จดักำรและก ำจดักำกของเสีย 

บริษทั มหำเวลี มำรีน ซีเมนต ์             
(ไพรเวท) จ ำกดั 

ศรีลงักำ 48 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

48 ลำ้น 
รูปีศรีลงักำ 

90.00 90.00 จ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

       
ถือหุน้โดยบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั      
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์เญินแจ็ก จ ำกดั  
 

เวียดนำม 812.1 พนัลำ้น 
ดองเวียดนำม 

812.1 พนัลำ้น 
ดองเวียดนำม 

100.00 100.00 ผลิตปูนซีเมนต ์

ถือหุน้โดยบริษทั คอนวูด จ ำกดั       
บริษทั พีที คอนวูด อินโดนีเซีย  อินโดนีเซีย 78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
78.3 ลำ้น 

เหรียญสหรัฐฯ 
100.00 100.00 วสัดุก่อสร้ำง 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงิน
บำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไว้
เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ี เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นออกไป ยกเวน้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  

เม่ือหน่วยงำนต่ำงประเทศถูกจ ำหน่ำยส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีท ำให้สูญเสียกำร
ควบคุม ควำมมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือกำรควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่ำงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ี เก่ียวข้องกับหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้ นต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนหน่ึงของ             
ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยในงบก ำไรขำดทุน หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เพียงบำงส่วนแต่ยงัคงมีกำรควบคุม ผลสะสมจะถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุม หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้หรือบริษทัร่วมเพียงบำงส่วนโดยท่ี
กลุ่มบริษทัยงัคงมีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบำงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน 

 ฉ) ยอดคงคำ้งและรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ซ) กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตำมวิธีรำคำซ้ือ ยกวน้กรณีท่ีเป็นกำรรวม
ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำจำก
ผูถู้กซ้ือ 

 ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ 
ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำและบริษทัร่วมตำม                
วธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้         
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ                
กลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน      
ท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้
กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในกำรพิจำรณำตำม
หลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

26 รายงานทางการเงิน 2562
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเว้น 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน  ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ทุกรำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นงบก ำไรขำดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรสรุปผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนน้ี
มำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) ขำยสินคำ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

28 รายงานทางการเงิน 2562
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กลุ่มบริษัทได้จดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำซ่ึงสำมำรถ
น ำไปใชแ้ลกของรำงวลัไดฟ้รี กำรให้คะแนนดงักล่ำวถือเป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัแยกต่ำงหำกเน่ืองจำกมี
กำรให้สิทธิท่ีมีสำระส ำคญัแก่ลูกคำ้ ส่วนของรำคำของรำยกำรดงักล่ำวไดถู้กปันส่วนให้กบัคะแนนท่ี
ให้กบัลูกคำ้ตำมควำมสัมพนัธ์กบัรำคำขำยแบบเอกเทศและรับรู้เป็นรำยไดร้อกำรตดับญัชีจนกระทัง่
คะแนนดงักล่ำวไดถู้กน ำมำใช ้โดยรำยไดจ้ะถูกรับรู้เม่ือลูกคำ้มีกำรแลกของรำงวลั 

ข) รำยไดค้่ำบริกำร 

รำยได้ค่ำบริกำรท ำควำมสะอำดภำคอุตสำหกรรมและบริกำรติดตั้ งแผ่นผนังส ำเร็จรูปรับรู้ตลอด
ช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดยเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
แลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนรับรู้ตำมจ ำนวนเงินซ่ึงกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกใบแจง้หน้ีเน่ืองจำกจ ำนวนดังกล่ำว
สอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่ำท่ีใหก้บัลูกคำ้ หรือรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยได้คำ้งรับตำมสัญญำท่ียงั
ไม่เรียกเก็บ” โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึง
จะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำร
ไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรได้รับหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

ค) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ง) รำยไดเ้งินปันผล 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

29บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ

ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้และสินค้ำล้ำสมยัจะตั้งข้ึนส ำหรับสินค้ำท่ีล้ำสมยัหรือ
เส่ือมสภำพ 

4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) จดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำยเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่
มำจำกกำรขำยมำกกวำ่มำจำกกำรใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป และวดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีกบัมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย  ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก
น ำไปปันส่วนให้กบัค่ำควำมนิยมเป็นล ำดบัแรก (ถำ้มี) แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินตำมสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรำยกำรขำดทุนให้กบัสินคำ้คงเหลือ สินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับกำรจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขำยหรือถือไวเ้พื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของในคร้ังแรกและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน   

อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยจะหยุดบนัทึก        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

4.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่ำท่ีจะไดรั้บของเงินลงทุนต ่ำกวำ่
รำคำทุนในบญัชี 

30 รายงานทางการเงิน 2562
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 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุน 

4.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ    
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 35 ปี  

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น             
งบก ำไรขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.8 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) แหล่งแร่และตน้ทุนในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมือง

แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงค ำนวณโดยวิธีจ  ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำท่ี          
คำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้นและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 
 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 1 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 35 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 1 - 31 ปี 
ยำนพำหนะ 1 - 30 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้กำรด ำเนินงำนและ/หรืออสังหำริมทรัพยท่ี์
ไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็น
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
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 ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัซ่ึงไดแ้ก่ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำ
ตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้ น  และสำมำรถวดัมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้ นได ้           
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำร
ซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน และภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ค่ำสัมปทำนเหมืองแร่และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมอำยสุัญญำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 5 - 10 ปี 
รำยช่ือลูกคำ้ 15 ปี 
สิทธิในกำรใช ้ 48 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3 - 35 ปี 
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 ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสัมปทำนเหมืองแร่และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของธุรกิจหินทรำย และ        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิในกำรใชเ้หมืองแร่ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงค ำนวณโดยวธีิผลผลิตตลอด
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ซ่ึงได้แก่          
ตรำผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

 ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งพฒันำ 

4.11 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนรวมทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี        
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก ำไรขำดทุนรวม และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลับบญัชี
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.12 เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจะถูกรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุน
นั้นและกลุ่มบริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้กลุ่มบริษทัแสดงเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยเ์ป็นรำยไดร้อกำรรับรู้ และจะรับรู้เงินอุดหนุนในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 

33บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



12 

 

4.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงกำรร่วมคำ้ บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

  สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่ำ จะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนสุทธิจำกส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่
ผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจำรณำวำ่ขอ้ตกลงดงักล่ำวประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือมีสัญญำเช่ำเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพำะเจำะจง ถ้ำกำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงนั้น
ข้ึนอยูก่บักำรใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพำะเจำะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน ำไปสู่สิทธิในกำรใชสิ้นทรัพย ์ถำ้ท ำ
ใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพย ์ 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีกำรประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่ำตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ และ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในกำรแยก หำกกลุ่มบริษทัสรุปวำ่เป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน แต่ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนดงักล่ำวได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ ำนวนท่ี
เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลักษณะเฉพำะเจำะจงนั้น หลังจำกนั้นจ ำนวนหน้ีสินจะลดลงตำม
จ ำนวนท่ีจ่ำย และตน้ทุนทำงกำรเงินตำมนยัจำกหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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4.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำควำมนิยมและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทั
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย 
โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย  ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที 

35บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)
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4.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
โครงการสมทบเงิน  

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ไดเ้ป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำกสินทรัพยข์อง
กลุ่มบริษทั) ส ำหรับพนกังำนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน   

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน ไดแ้ก่ เงินสงเครำะห์กำรลำออกจำกงำนและรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญ
อิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ วิธีคิดลด       
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพ้ิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์
เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนัเพื่อรวมเป็นภำระผกูพนังวดสุดทำ้ย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์          
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน  

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตโดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล  
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4.18 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ประมำณ
กำรของตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุน
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีจ  ำนวนผลผลิตตลอดระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และวธีิเส้นตรงตำมระยะท่ีคำดวำ่จะท ำกำรร้ือถอน ตำมล ำดบั ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพ
เหมืองและตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและตน้ทุนใน
กำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและระยะในเวลำกำรร้ือถอน 
อตัรำเงินเฟ้อในอนำคต และอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

 ประมำณกำรหน้ีสินระยะยำวพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตัรำคิดลด
ก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ ประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเวลำท่ีผ่ำนไปรับรู้เป็นตน้ทุนทำง
กำรเงิน 

4.19 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.20 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ในอตัรำ
ภำษีร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน และไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับบริษทัยอ่ย
ในประเทศไทยท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในฐำนะบริษทักำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศ (ITC) 

บริษทัย่อยในต่ำงประเทศค ำนวณภำษีเงินไดจ้ำกก ำไรทำงภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีระบุในกฎหมำยภำษีอำกร
ของประเทศนั้น ๆ  

37บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



16 

 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ี มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                 
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และจะปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์  
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.21 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน หุน้กู ้และลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตรำสำรอนุพนัธ์ ซ่ึง
นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรบัญชีส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินและกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัและสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ย ถูกวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีตรำสำรอนุพนัธ์ไดมี้ผลผูกมดั 
และมีกำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรมเช่นกนั ส ำหรับตรำสำร
อนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง วิธีกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจะข้ึนอยูก่บัประเภท
ของรำยกำรท่ีท ำกำรป้องกันควำมเส่ียง ณ วนัท่ีตรำสำรอนุพนัธ์เร่ิมมีผลผูกมดั กลุ่มบริษทัตอ้งระบุว่ำ             
ตรำสำรอนุพนัธ์นั้นจดัอยูใ่นประเภทใดประเภทหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
1) กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี (กำรป้องกนัควำม

เส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม) 

2) กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจำกควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี เช่น กำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียในอนำคตของหน้ีสินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย
ผนัแปร (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) 

3) กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศของสัญญำท่ีผูกมดั (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสด) 

38 รายงานทางการเงิน 2562
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมท่ี
คำดวำ่จะมีประสิทธิผลสูงจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน โดยรับรู้พร้อมกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไดถู้กท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีคำด
วำ่จะมีประสิทธิผลสูงให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวท ำให้เกิดกำร
รับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ให้โอนก ำไรหรือขำดทุนท่ีได้เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปรวมไวใ้น
ตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่หน้ีสินทำงกำรเงิน  หรือให้ปรับ
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีไดเ้คยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดงักล่ำวไปยงังบก ำไรขำดทุน โดยถือเป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยในงวดบญัชีเดียวกนักบัท่ีรำยกำรกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน เช่น กำรช ำระ
ดอกเบ้ียหรือเกิดกำรผกูมดัของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

รำยกำรอนุพนัธ์บำงรำยกำรท่ีแมจ้ะเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลภำยใตน้โยบำยกำรจดักำร
ควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทั แต่อำจไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรใช้กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวใหรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนโดยทนัที 

เม่ือเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงถูกขำย หรือกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรใชก้ำรบญัชี
ป้องกันควำมเส่ียง ผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงแยกไวจ้นกว่ำรำยกำรผูกมดัของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในอนำคตจะเกิดข้ึน แต่หำก
คำดว่ำรำยกำรในอนำคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ให้ปรับผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงังบก ำไรขำดทุนในทนัที เม่ือมีกำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชี
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม ให้ตดัจ ำหน่ำยไปยงังบก ำไรขำดทุน 
โดยเร่ิมตน้ทนัทีท่ีมีกำรปรับปรุงเกิดข้ึน และตอ้งไม่ช้ำกว่ำเม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจะหยุด
ไดรั้บกำรปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม และตอ้งถูกตดัจ ำหน่ำยให้หมดทั้งจ  ำนวนภำยใน
อำยขุองเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 

กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัท ำเอกสำรท่ีเป็นกำรระบุถึงควำมสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ี
มีกำรป้องกันควำมเส่ียงข้ึน วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียง 
ขั้นตอนดงักล่ำวรวมไปถึงกำรระบุตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีใช้ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินแต่ละรำยกำรโดยเฉพำะ หรือต่อสัญญำท่ีผูกมดัโดยเฉพำะ กลุ่มบริษทัยงัจดัท ำเอกสำรกำรประเมิน
ประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียง ณ วนัท่ีท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงเอกสำรกำรประเมิน
ประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อดูว่ำกำรป้องกันควำมเส่ียงจะมีประสิทธิผลสูงในกำรหักกลบกับกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงท่ีไดป้้องกนั 
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4.22 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทีส่ ำคัญ 

ประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัต่ำง ๆ รวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ถำนกำรณ์นั้น 
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กลุ่มบริษทัไดต้ั้งประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบญัชีอำจ
แตกต่ำงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรปรับปรุงบญัชี
ในปีถดัไปต่อมูลค่ำสินทรัพยย์กไป ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ไดแ้ก่ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่ำท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งใชก้ำรตั้งสมมติฐำนเร่ืองอตัรำ
คิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน กำร
ประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนขำ้งมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว   

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี 

คดีฟ้องร้อง 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี
เพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีได้มีกำร
ประมำณกำรไว ้

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 6,308 5,987 รำคำตลำด 
รำยไดเ้งินปันผล - - 1,545 2,016 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย - - 74 83 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
รำยไดอ่ื้น - - 201 227 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคำ้ - - 3,343 3,046 รำคำตลำด 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 70 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือสำธำรณูปโภค - - 1,379 1,308 รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 411 390 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 1,561 1,141 721 641 รำคำตลำด 
รำยไดอ่ื้น - 41 - 41 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือสินคำ้ 2 - 2 - รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย - 52 - 52 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รำยไดเ้งินปันผล - - 158 224 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ 777 931 - 163 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดด้อกเบ้ีย 2 6 1 3 อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
ซ้ือสินคำ้ 512 371 - 34 รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 211 161 86 81 ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 8 10 1 - อตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงนิฝำกและเงนิลงทุนระยะส้ันกบัสถำบนักำรเงนิ                    

ทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 322,977 942,438 86,063 536,462 
รวมเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 322,977 942,438 86,063 536,462 
     
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                                  

(หมำยเหต ุ8)     
บริษทัยอ่ย - - 1,677,474 1,320,029 
กำรร่วมคำ้ 137,644 169,701 92,093 83,981 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137,644 169,701 1,769,567 1,404,010 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คอนวดู จ ำกดั - - 1,470,000 1,400,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั - - 615,000 635,000 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จ ำกดั - - 660,000 630,000 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั - - 480,000 455,000 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั - - - 50,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 3,225,000 3,170,000 
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 3,170,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 345,000 
หกั:  รับช ำระคืนระหวำ่งปี - (290,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 3,225,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 3,225 ลำ้นบำท (2561: 
3,170 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.18 - 2.36 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.18 ต่อปี) และมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยในหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีใหกู้ย้มื 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินทีเ่กีย่วข้องกนั     
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 100,000 160,000 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน                      

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000 160,000 - - 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกันมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 160,000 - 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  635,000 - 
หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี  (695,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 100,000 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
(2561: 160 ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.95 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.05 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 65 ลำ้นบำท และ 5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 

(หมำยเหตุ 20)     
บริษทัยอ่ย - - 1,661,532 1,408,064 
บริษทัร่วม 184,592 280,875 - - 
กำรร่วมคำ้ 4,968 16,010 4,968 16,010 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ                            

กรรมกำรร่วมกนั) 126,990 125,296 37,607 17,400 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 316,550 422,181 1,704,107 1,441,474 
     
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกนั     
สถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั)     
 - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 90,000 - - 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกันมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 90,000 - 
หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี (90,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 
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เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้กับสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวข้องกัน       
ในวงเงินจ ำนวน 900 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX 6 เดือนบวก
ส่วนเพิ่ม และมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2557 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2562  

สัญญำเงินกูด้งักล่ำวไดก้ ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งถือปฏิบติั เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำง
กำรเงินต่ำง ๆ อตัรำกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผกูพนัเพิ่มเติม เป็นตน้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 142 122 142 122 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนและ           
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 3 5 3 5 

รวม 145 127 145 127 

 โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 

 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้ง
และลูกจำ้ง โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นับเฉพำะกรณีระยะเวลำท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบ) หรือ 7 ปี 
(กรณีรวม Silent period) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
ของโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯก ำหนด โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
11 มกรำคม 2555 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้ง
และลูกจำ้งเพิ่มเติม โครงกำรดงักล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี (นบัเฉพำะกรณีระยะเวลำท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบ) หรือ 
7 ปี (กรณีรวม  Silent period) เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม  2559 โดยรำยละเอียดเก่ียวกับข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขของโครงกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัฯก ำหนด โครงกำรดงักล่ำวไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวำคม 2558 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด/เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,614,199 2,204,215 179,904 689,315 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกประจ ำ 3,223,915 455,198 1,270,000 - 
รวม 4,838,114 2,659,413 1,449,904 689,315 
หกั: เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั (17,116) (12,326) - - 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,820,998 2,647,087 1,449,904 689,315 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุน
ระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั  322,977 942,438 86,063 536,462 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.01 ถึง 
7.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.01 ถึง 8.50 ต่อปี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 47 ลำ้นตำกำ และ 0.4 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 17.1 ลำ้นบำท (2561: 31 ลำ้นตำกำ และ 0.4 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 12.3 ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บั
ธนำคำรเพื่อเป็นประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 90,003 148,287 1,540,336 1,243,746 
มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั - - 9,401 3,994 
มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั - - 8,699 7,970 
มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป - - 3,152 20,730 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90,003 148,287 1,561,588 1,276,440 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ปัจจุบนัถึง 30 วนั 4,021,748 3,805,247 1,366,695 1,312,457 
มำกกวำ่ 30 วนั ถึง 60 วนั 149,058 171,043 2,101 9,451 
มำกกวำ่ 60 วนั ถึง 90 วนั 105,537 107,411 3,931 4,148 
มำกกวำ่ 90 วนัข้ึนไป 397,023 333,330 57,462 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,673,366 4,417,031 1,430,189 1,326,056 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (194,163) (140,755) (35,067) (14,546) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,479,203 4,276,276 1,395,122 1,311,510 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 4,569,206 4,424,563 2,956,710 2,587,950 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,641 21,414 207,979 127,570 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,777 66,918 21,579 8,341 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 665,191 822,234 - - 
รำยไดค้ำ้งรับตำมสญัญำท่ียงัไม่เรียกเก็บ 129,257 104,915 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 849,225 994,067 21,579 8,341 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,361) (6,968) (1,023) (245) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 838,864 987,099 20,556 8,096 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 886,505 1,008,513 228,535 135,666 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,455,711 5,433,076 3,185,245 2,723,616 
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9.   สินค้ำคงเหลือ 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น           

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,291,569 1,240,094 (51,228) (8,385) 1,240,341 1,231,709 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 120,551 151,452 - - 120,551 151,452 
วตัถุดิบ 887,404 920,565 (4,509) (4,461) 882,895 916,104 
วสัดุโรงงำน 2,406,094 2,265,255 (258,832) (239,703) 2,147,262 2,025,552 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 217,164 548,283 - - 217,164 548,283 
รวม 4,922,782 5,125,649 (314,569) (252,549) 4,608,213 4,873,100 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น           

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 592,360 398,638 - - 592,360 398,638 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 39,857 41,731 - - 39,857 41,731 
วตัถุดิบ 120,904 121,318 (4,239) (4,461) 116,665 116,857 
วสัดุโรงงำน 1,561,849 1,385,948 (37,552) (38,579) 1,524,297 1,347,369 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 85,042 439,628 - - 85,042 439,628 
รวม 2,400,012 2,387,263 (41,791) (43,040) 2,358,221 2,344,223 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ ำนวน 62.0 ลำ้นบำท (2561: 25.5 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: กลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (2561: บนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 

10.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 

ในเดือนธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำตกลงควำมเขำ้ใจท่ีจะขำยอำคำร
และอุปกรณ์บำงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคอนกรีตในรำคำประมำณ 65.1 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะ
ขำยสินทรัพยด์งักล่ำวในปี 2563 

 ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยไดถู้กปรับมูลค่ำลดลง           
ให้เป็นมูลค่ำยติุธรรมหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจ ำนวน 7.9 ลำ้นบำท มูลค่ำยุติธรรมวดัมูลค่ำโดยกำรใชร้ำคำท่ี
คำดวำ่จะขำยไดข้องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะ สดัส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
บริษทั ควำมสมัพนัธ์ เงินลงทุน รำคำทุน รับระหวำ่งปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษทัย่อยในประเทศ        
บริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 2,500,000 2,500,000 115,000 - 
บริษทั สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 2,000,000 2,000,000 556,000 730,000 
บริษทั คอนวดู จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 
บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 499,999 499,999 - - 
บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ  ำกดั  ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 400,000 400,000 50,000 20,000 
บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 700,000 700,000 - - 
บริษทั ปูนซีเมนต ์ตรำลูกโลก จ ำกดั   ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 63,802 63,802 - - 
บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 10,000 10,000 430,999 250,000 
บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ        
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (บงักลำเทศ) จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 100.00 100.00 2,124,391 2,124,391 - - 
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (ลงักำ) จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 98.95 98.95 13,191,469 13,191,469 - 367,890 
บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์ (เวียดนำม) จ  ำกดั ถือหุ้นทำงตรง 65.00 65.00 18,111,015 18,111,015 393,066 648,246 
รวม    39,900,676 39,900,676 1,545,065 2,016,136 

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวยีดนำม) จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั ได้มี      
มติอนุมติักำรควบรวมกิจกำรกับ บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ เญินแจ็ก จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  
สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ ำกดั โดยภำยหลงักำรควบรวมกิจกำร บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์เญินแจก็ จ ำกดั 
จะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรต่อไป อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรก ำหนดระยะเวลำท่ีจะเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำว  

บริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(บงักลำเทศ) จ  ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั (บริษทั
ย่อย) มีมติอนุมติัให้แก้ไขทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ จำกทุนจดทะเบียน 2,800 ล้ำนตำกำ 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 60,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 46.0 ตำกำ และหุ้นบุริมสิทธ์ิ 869,566 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
46.0 ตำกำ เป็นทุนจดทะเบียน 2,800 ลำ้นตำกำ แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 55,769,566 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 46.0 ตำกำ 
และหุน้บุริมสิทธ์ิ 5,100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 46.0 ตำกำ  
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12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ จดัตั้งขึ้น  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 

กำรร่วมคำ้ ของธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิรำคำทุน 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
 บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์          
คอร์ปอเรชัน่  

ผลิตปูนซีเมนต ์ กมัพูชำ 40 40 1,973,369 1,984,781 2,145,611 2,145,611 

รวม     1,973,369 1,984,781 2,145,611 2,145,611 

บริษัทฯได้น ำใบหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไปค ้ ำประกันสัญญำวงเงินกู้ยืมของบริษทัร่วมทุนกับ
สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง และสัญญำวงเงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ก ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งถือ
ปฏิบติั เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนดงักล่ำว เป็นตน้ 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ใน                
งบกำรเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

กำรร่วมคำ้ 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน         
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำก
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ชิป มง อินทรี ซีเมนต ์คอร์ปอเรชัน่ 317,761 73,078 (329,173) - 
รวม 317,761 73,078 (329,173) - 
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12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 2561 
บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 298 209 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 981 1,116 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,081 6,714 
เงินกูย้มืระยะสั้น - (304) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (237) - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (691) (740) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,415) (2,421) 
หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอ่ืน (82) (90) 
สินทรัพย์สุทธิ 4,935 4,484 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 1,973 1,985 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 2561 
บริษัท ชิป มง อนิทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 5,483 4,221 
รำยไดด้อกเบ้ีย 3 1 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (377) (353) 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (128) (146) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (12) (86) 
ก ำไร  794 183 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 794 183 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ จดัตั้งขึ้น ลกัษณะ  มูลค่ำตำมบญัชีตำม มูลค่ำตำมบญัชีตำม 

บริษทั ของธุรกิจ ในประเทศ ควำมสัมพนัธ์ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิรำคำทุน 
    2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ  ำกดั (มหำชน) 

ถ่ำนหิน 
 

ไทย 
 

ถือหุ้นทำงตรง 
 

44.99 44.99 2,032,091 1,940,967 483,427 483,427 

บริษทั ไทย อะโกร          
เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 
(มหำชน) 

ผลิตและ
จ ำหน่ำย
เอทำนอล 

ไทย 
 
 

ถือหุ้นทำงตรง 
 
 

4.72 4.72 36,822 100,393 94,469 94,469 

รวม      2,068,913 2,041,360 577,896 577,896 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมใน          
งบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        

รับระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส   
จ ำกดั (มหำชน) 194,470 242,389 (32,494) (21,592) 70,852 217,280 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
จ  ำกดั (มหำชน) 23,814 14,783 - (122) 87,385 7,085 

รวม 218,284 257,172 (32,494) (21,714) 158,237 224,365 

13.3 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย ์ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 

บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 1,819 2,763 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) 155 97 
รวม 1,974 2,860 
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13.4    ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 2561 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,477 4,335 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,456 5,320 
หน้ีสินหมุนเวยีน (2,866) (2,719) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (1,084) (1,018) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,983 5,918 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,617) (1,553) 
สินทรัพย์สุทธิ - หลงัจำกหกัส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 4,366 4,365 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 2,032 1,941 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 2561 
บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)   
รำยได ้ 9,367 12,577 
ก ำไร   432 539 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (72) (48) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 360 491 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

รวม ท่ีดิน 

อำคำร
ส ำนกังำน 
และโรงงำน 

 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562      
รำคำทุน 322,305 322,305 391,381 370,828 762,209 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (108,068) (108,068) 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (6,864) (6,864) (6,864) - (6,864) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 315,441 315,441 384,517 262,760 647,277 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

รวม ท่ีดิน 

อำคำร
ส ำนกังำน 
และโรงงำน 

 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561      
รำคำทุน 322,305 322,305 384,579 370,828 755,407 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - - (97,343) (97,343) 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (6,864) (6,864) (6,864) - (6,864) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 315,441 315,441 377,715 273,485 651,200 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 315,441 352,072 651,200 665,457 
โอนเขำ้(ออก) - (36,818) 6,802 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (10,725) (10,762) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำลดลง(เพ่ิมข้ึน)ระหวำ่งปี - 187 - (3,495) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 315,441 315,441 647,277 651,200 

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้ำท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินซ่ึงมีรำคำทุน 36.8                 
ลำ้นบำท และไดโ้อนท่ีดินดงักล่ำวจำกบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นบญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไว ้         
รอกำรขำยซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี           
31 ธนัวำคม 2561 โดยบริษทัยอ่ยไดข้ำยท่ีดินดงักล่ำวในระหวำ่งปีปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำร
ขำยท่ีดินจ ำนวน 87.2 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประเมินโดย          
ผูป้ระเมินรำคำอิสระมีมูลค่ำเท่ำกับ 1,280 ล้ำนบำท และ 1,280 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 1,659 ลำ้นบำท และ 1,803 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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15. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน แหล่งแร่      เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 และตน้ทุนในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร ติดตั้งและเคร่ืองใช้  ก่อสร้ำงและ  
 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 3,307,663 18,040,626 46,693,789 2,708,755 2,307,906 5,218,778 78,277,517 
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ - - 42,359 43,306 9,717 - 95,382 
ซ้ือเพิ่ม - 50,736 75,647 26,584 42,740 1,941,316 2,137,023 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (11,362) (121,170) (650,769) (141,050) (117,821) - (1,042,172) 
โอนเขำ้ (ออก) 282,853 484,543 2,951,386 68,544 172,425 (4,157,495) (197,744) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (56,434) (309,659) (747,502) (24,705) (37,804) (64,577) (1,240,681) 
31 ธนัวำคม 2561  3,522,720 18,145,076 48,364,910 2,681,434 2,377,163 2,938,022 78,029,325 
ซ้ือเพิม่ 26,563 19,711 96,942 26,232 95 1,200,856 1,370,399 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (51,459) (504,753) (23,644) (67,279) - (647,135) 
โอนเขำ้ (ออก) 510,170 404,958 1,903,066 69,680 47,243 (3,369,688) (434,571) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (64,214) (531,483) (934,721) (35,674) (40,700) (43,340) (1,650,132) 
31 ธนัวำคม 2562 3,995,239 17,986,803 48,925,444 2,718,028 2,316,522 725,850 76,667,886 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 503,217 8,688,373 27,930,664 1,993,451 1,407,000 - 40,522,705 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 52,027 584,208 1,785,560 183,777 222,609  2,828,181 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (44,491) (450,200) (138,113) (96,522) - (729,326) 
โอนเขำ้ (ออก) - - (189) 6,625 (6,436) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (605) (61,044) (227,978) (32,418) (21,521) - (343,566) 
31 ธนัวำคม 2561  554,639 9,167,046 29,037,857 2,013,322 1,505,130 - 42,277,994 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 33,839 601,879 1,851,541 162,025 195,637 - 2,844,921 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (22,364) (355,706) (19,405) (64,641) - (462,116) 
โอนเขำ้ (ออก) - (26,267) (83,345) (2,371) (26,543) - (138,526) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (16,865) (205,691) (490,003) (26,274) (23,858) - (762,691) 
31 ธนัวำคม 2562 571,613 9,514,603 29,960,344 2,127,297 1,585,725 - 43,759,582 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2561 188,545 32,611 64,353 6,221 - - 291,730 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวำ่งปี 4,956 - (1,259) 775 - - 4,472 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (3,846) - - - (3,846) 
31 ธนัวำคม 2561 193,501 32,611 59,248 6,996 - - 292,356 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 5,379 21,837 63,964 2,009 80 463 93,732 
โอนเขำ้  - - 752 - - - 752 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (1,204) - - - (1,204) 
31 ธนัวำคม 2562 198,880 54,448 122,760 9,005 80 463 385,636 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
31 ธนัวำคม 2561  2,774,580 8,945,419 19,267,805 661,116 872,033 2,938,022 35,458,975 

31 ธนัวำคม 2562 3,224,746 8,417,752 18,842,340 581,726 730,717 725,387 32,522,668 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน แหล่งแร่      เคร่ืองตกแต่ง      สินทรัพยร์ะหวำ่ง  
 และตน้ทุนในกำร อำคำรและ เคร่ืองจกัร ติดตั้งและเคร่ืองใช ้  ก่อสร้ำงและ  
 ฟ้ืนฟูสภำพเหมือง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ติดตั้ง รวม 
รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 1,179,770 7,520,206 25,729,839 1,725,777 1,604,455 2,761,242 40,521,289 
ซ้ือเพิ่ม - 38,933 45,279 5,301 17,406 514,015 620,934 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (7,336) (58,902) (335,062) (91,223) (27,037) - (519,560) 
โอนเขำ้(ออก) - 204,185 1,433,679 11,488 33,451 (1,682,803) - 
31 ธนัวำคม 2561 1,172,434 7,704,422 26,873,735 1,651,343 1,628,275 1,592,454 40,622,663 
ซ้ือเพิ่ม 6,163 13,712 26,298 8,404 95 386,257 440,929 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (2,045) (361,850) (2,427) (28,699) - (395,021) 
โอนเขำ้(ออก) (6,182) 156,686 1,471,067 22,766 58,794 (1,820,867) (117,736) 
31 ธนัวำคม 2562 1,172,415 7,872,775 28,009,250 1,680,086 1,658,465 157,844 40,550,835 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 69,340 4,940,205 18,022,999 1,330,164 1,020,580 - 25,383,288 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,246 206,238 809,439 88,643 128,648 - 1,239,214 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (13,592) (207,587) (89,977) (20,554) - (331,710) 
31 ธนัวำคม 2561 75,586 5,132,851 18,624,851 1,328,830 1,128,674 - 26,290,792 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,487 215,409 873,886 72,261 130,370 - 1,298,413 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (2,045) (230,622) (1,975) (28,611) - (263,253) 
31 ธนัวำคม 2562 82,073 5,346,215 19,268,115 1,399,116 1,230,433 - 27,325,952 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2560 31,300 - 15,054 438 - - 46,792 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 4,956 - - - - - 4,956 
31 ธนัวำคม 2561 36,256 - 15,054 438 - - 51,748 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี - 187 16,041 - - - 16,228 
31 ธนัวำคม 2562 36,256 187 31,095 438 - - 67,976 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2561 1,060,592 2,571,571 8,233,830 322,075 499,601 1,592,454 14,280,123 

31 ธนัวำคม 2562 1,054,086 2,526,373 8,710,040 280,532 428,032 157,844 13,156,907 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 61.6 ลำ้นบำท (2561: 33.0 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง  ซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 15,068 ลำ้นบำท และ 17,356 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 12,205 
ลำ้นบำท และ 11,414  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
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16. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

  อำคำรและ เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช ้  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน รวม 
รำคำทุน      
1 มกรำคม 2561 22,512 562,491 1,164,663 7,343 1,757,009 
โอนเขำ้ 4,382 - - - 4,382 
31 ธนัวำคม 2561 26,894 562,491 1,164,663 7,343 1,761,391 
โอนเขำ้ (ออก) - 41,978 (1,508) 336 40,806 
31 ธนัวำคม 2562 26,894 604,469 1,163,155 7,679 1,802,197 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2561 - 445,850 1,000,530 6,007 1,452,387 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวำคม 2561 - 447,948 1,000,853 6,007 1,454,808 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 2,098 323 - 2,421 
โอนเขำ้ (ออก) - 18,335 (2,643) 336 16,028 
31 ธนัวำคม 2562 - 468,381 998,533 6,343 1,473,257 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2560 - 85,724 156,855 1,336 243,915 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวำ่งปี 572 (2,582) - - (2,010) 
31 ธนัวำคม 2561 572 83,142 156,855 1,336 241,905 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวำ่งปี (572) 21,766 1,888 - 23,082 
โอนออก - - (752) - (752) 
31 ธนัวำคม 2562 - 104,908 157,991 1,336 264,235 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2561 26,322 31,401 6,955 - 64,678 

31 ธนัวำคม 2562 26,894 31,180 6,631 - 64,705 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ  

 อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้  
 ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ ส ำนกังำน รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2561 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวำคม 2561 133,316 328,650 7,343 469,309 
31 ธนัวำคม 2562 133,316 328,650 7,343 469,309 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2561 95,386 294,771 6,007 396,164 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวำคม 2561 97,484 295,094 6,007 398,585 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,098 323 - 2,421 
31 ธนัวำคม 2562 99,582 295,417 6,007 401,006 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ     
1 มกรำคม 2561 7,012 26,600 1,336 34,948 
ลดลงระหวำ่งปี (2,582) - - (2,582) 
31 ธนัวำคม 2561 4,430 26,600 1,336 32,366 
ลดลงระหวำ่งปี (1,876) - - (1,876) 
31 ธนัวำคม 2562 2,554 26,600 1,336 30,490 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธนัวำคม 2561 31,402 6,956 - 38,358 

31 ธนัวำคม 2562 31,180 6,633 - 37,813 

 ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯได้กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท (2561: 2.6 ลำ้นบำท) 

 ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินแล้วเห็นว่ำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว
เพียงพอ และสินทรัพยด์งักล่ำวสำมำรถขำยไดใ้นอนำคตโดยมีรำคำไม่ต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่ำว 

58 รายงานทางการเงิน 2562



37 

 

17. ค่ำควำมนิยม 

ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจโดยหลกัประกอบด้วยส่วนของพลงัจำกกำรรวมกนั (Synergy) และ
กำรประหยดัจำกขนำดท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกกำรรวมกำรด ำเนินงำนของผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือเขำ้ดว้ยกนั 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำควำมนิยมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 15,058,210 
บวก: เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ 94,597 
หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (568,289) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  14,584,518 
หกั:  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (990,558) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 13,593,960 

กำรซ้ือธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้เข้ำท ำสัญญำซ้ือขำย
ทรัพยสิ์นเพื่อซ้ือกิจกำรบำงส่วนของบริษทั พี.จี.เซอร์วิส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจบริกำรท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับอุตสำหกรรม โดยใชน้ ้ ำและเคร่ืองจกัรในกำรท ำควำมสะอำดท่ีเหมำะสมกบัสภำพของ
แต่ละอุตสำหกรรมและกำรบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนเงิน 204 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 
2561 กำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไดเ้สร็จส้ินและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนสินทรัพยจ์ำกบริษทัดงักล่ำวแลว้ 

กลุ่มบริษทัได้บนัทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรเพื่อซ้ือธุรกิจดงักล่ำวจ ำนวน 2.7 ลำ้นบำทใน            
งบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ภำยในระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 12 เดือน
นบัจำกวนัท่ีซ้ือธุรกิจตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
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มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
สินคำ้คงเหลือ 266 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  95,382 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,600 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 109,248 
ค่ำควำมนิยม 94,597 
ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจ 203,845 

ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 94.6 ลำ้นบำท โดยหลกัประกอบดว้ยส่วนของพลงัจำกกำรรวมกนั (Synergy) และกำร
ประหยดัจำกขนำดท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกกำรรวมกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมธุรกิจและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม รวม 

ค่ำควำมนิยม 375,080 2,536,084 10,588,199 94,597 13,593,960 
ตรำผลิตภณัฑ ์ - 2,770,055 - - 2,770,055 
      

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม รวม 

ค่ำควำมนิยม 409,413 2,715,380 11,365,128 94,597 14,584,518 
ตรำผลิตภณัฑ ์ - 2,965,889 - - 2,965,889 

บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหกัดว้ย
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ซ่ึงประมำณกำรจำกกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร 
ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 4 - 9 ปี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวไดรั้บกำรจดั
ใหอ้ยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2562 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 6.0 6.0 4.0 2.5 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 12.0 13.0 11.5 10.1 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                 

(บงักลำเทศ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำหรับ
อุตสำหกรรม 

อตัรำกำรเติบโตระยะยำว 6.0 6.0 4.0 3.2 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 12.0 13.0 11.5 12.5 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตระยะยำวจำกกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดและอตัรำคิดลดเป็น
อตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีท ำให้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดคื้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                     

(ลงักำ) จ ำกดั 

บริษทั สยำมซิต้ี
ซีเมนต ์                

(เวยีดนำม) จ ำกดั 
กำรลดลงของอตัรำกำรเติบโตระยะยำว 0.35 0.20 
กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำคิดลดก่อนภำษี 0.28 0.12 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนไม่เกิด
กำรดอ้ยค่ำ 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ค่ำสมัปทำน
เหมืองแร่และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

ควำมสมัพนัธ์
กบัลูกคำ้ ตรำผลิตภณัฑ ์

สิทธิ                   
ในกำรใช ้

สินทรัพย ์         
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน

ระหวำ่งพฒันำ รวม 
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2561 2,272,618 1,791,131 113,720 3,550,904 4,180,450 546,622 572,851 13,028,296 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - - 13,600 - - - - 13,600 
ซ้ือเพิ่ม - 65,195 - - - 15,543 157,107 237,845 
ตดัจ ำหน่ำย - (71,924) - - - (26,245) - (98,169) 
โอนเขำ้ (ออก) - 497,190 - - - 7,517 (311,345) 193,362 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (53,374) (1,359) (585,015) (567,578) (24,212) (1,421) (1,232,959) 

31 ธนัวำคม 2561 2,272,618 2,228,218 125,961 2,965,889 3,612,872 519,225 417,192 12,141,975 
ซ้ือเพิ่ม 11,195 35,682 - - - 159 1,258,620 1,305,656 
ตดัจ ำหน่ำย - (25,623) - - - - - (25,623) 
โอนเขำ้ (ออก) 1,326,896 206,797 - - - 18,716 (1,353,753) 198,656 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (43,079) (6,176) (195,834) (240,281) (17,878) (570) (503,818) 

31 ธนัวำคม 2562 3,610,709 2,401,995 119,785 2,770,055 3,372,591 520,222 321,489 13,116,846 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม         
1 มกรำคม 2561 410,372 524,534 22,012 - 283,029 302,321 - 1,542,268 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 56,371 227,105 14,518 - 118,419 21,174 - 437,587 
ตดัจ ำหน่ำย - (71,924) - - - (11,699) - (83,623) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (18,683) (288) - (35,012) (9,229) - (63,212) 

31 ธนัวำคม 2561 466,743 661,032 36,242 - 366,436 302,567 - 1,833,020 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 93,980 240,702 14,252 - 106,353 27,028 - 482,315 
ตดัจ ำหน่ำย - (13,539) - - - - - (13,539) 
โอนเขำ้  - 320 - - - - - 320 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน - (15,292) (2,133) - (18,482) (10,616) - (46,523) 

31 ธนัวำคม 2562 560,723 873,223 48,361 - 454,307 318,979 - 2,255,593 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
1 มกรำคม 2561 - - - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2561 - - - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 17,217 - - - - - 17,217 
31 ธนัวำคม 2562 - 17,217 - - - - - 17,217 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2561 1,805,875 1,567,186 89,719 2,965,889 3,246,436 216,658 417,192 10,308,955 

31 ธนัวำคม 2562 3,049,986 1,511,555 71,424 2,770,055 2,918,284 201,243 321,489 10,844,036 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

ค่ำสมัปทำน
เหมืองแร่และ
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รำยช่ือลูกคำ้ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน 

สินทรัพย ์                   
ไม่มีตวัตน

ระหวำ่งพฒันำ รวม 
รำคำทุน       
1 มกรำคม 2561 2,108,446 91,808 - 281,668 220,219 2,702,141 
ซ้ือเพ่ิม - 656 70,000 479 125,290 196,425 
โอนเขำ้(ออก) - 12,752 - 7,517 (20,269) - 
ตดัจ ำหน่ำย - (16,043) - (26,081) - (42,124) 
31 ธนัวำคม 2561 2,108,446 89,173 70,000 263,583 325,240 2,856,442 
ซ้ือเพ่ิม - 215 - - 1,213,867 1,214,082 
โอนเขำ้(ออก) 1,326,896 104,802 - 12,913 (1,333,677) 110,934 
31 ธนัวำคม 2562 3,435,342 194,190 70,000 276,496 205,430 4,181,458 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2561 385,136 36,639 - 161,786 - 583,561 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 49,630 10,107 5,063 7,244 - 72,044 
ตดัจ ำหน่ำย - (16,043) - (11,535) - (27,578) 
31 ธนัวำคม 2561 434,766 30,703 5,063 157,495 - 628,027 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 88,148 26,560 4,666 20,755 - 140,129 
31 ธนัวำคม 2562 522,914 57,263 9,729 178,250 - 768,156 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2561 1,673,680 58,470 64,937 106,088 325,240 2,228,415 

31 ธนัวำคม 2562 2,912,428 136,927 60,271 98,246 205,430 3,413,302 

 ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
ไดแ้ก่ ตรำผลิตภณัฑ์ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 และเช่ือวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ดงักล่ำวไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืนมีกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,968,232 1,000,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 17,196,738 6,720,000 
หกั:  ช ำระคืนระหวำ่งปี (18,382,628) (7,720,000) 
  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (194,826) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,587,516 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชยจ์  ำนวน 
2,588 ลำ้นบำท (2561: 3,968  ลำ้นบำท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.53 ถึง 10.79 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
1.55 ถึง 12.80 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ  ำนวน 14,280 ล้ำนบำท  และ 13,958 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของบริษัทฯ: 10,053 ล้ำนบำท  และ 
10,053 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีส่วนหน่ึงของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 44,551 
ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือประมำณ 96.8 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 38,120 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย หรือ
ประมำณ 85.9 ล้ำนบำท) ค ้ ำประกนัโดยบริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึง โดยกำรท ำสัญญำขอวงเงิน 
สแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง สัญญำกำรขอวงเงินสแตนด์บำยเลตเตอร์ออฟ
เครดิตดังกล่ำวได้ก ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรท่ีบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน                   
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207,854 350,196 1,274,455 1,135,455 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,890,546 4,685,477 1,369,563 1,309,419 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108,696 71,985 429,652 306,019 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 411,474 410,973 52,798 59,129 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 13,841 38,776 2,397 1,628 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 51,572 68,495 14,955 23,944 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 5,683,983 5,625,902 3,143,820 2,835,594 

21. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 7,976,330 7,713,490 6,979,000 6,968,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (538,960) (342,283) - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน - สุทธิ                  

จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,437,370 7,371,207 6,979,000 6,968,500 
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ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอ่ืนมีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 7,713,490 6,968,500 
บวก:  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 604,997 - 

 ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรกูย้มืระหวำ่งปี 10,500 10,500 
หกั:  ช ำระคืนระหวำ่งปี (302,457) - 
 ผลต่ำงจำกแปลงค่ำงบกำรเงิน (50,200) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,976,330 6,979,000 

เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 7,000 
ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำคงที่ร้อยละ 3 ต่อปีตลอดอำยุสัญญำ และมีก ำหนดช ำระ
คืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวนเม่ือส้ินปีท่ี 5 นบัจำกวนัท่ีเบิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว
จ ำนวน 7,000 ลำ้นบำทเม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 

สัญญำเงินกูด้งักล่ำวไดก้ ำหนดเงื่อนไขบำงประกำรที่บริษทัฯตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน 
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อตัรำกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นใหญ่ และกำรไม่น ำสินทรัพยไ์ปก่อภำระผูกพนัเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 บ ริษทัย ่อยในต่ำงประเทศมีเงินกู ย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน อื ่น                
จ ำนวน 2,816 ล้ำนรูปีศรีลังกำ และ 406,660 ล้ำนดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 997.3 ล้ำนบำท (2561:              
1,755 ลำ้นรูปีศรีลงักำ และ 309,787 ลำ้นดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 745.0 ลำ้นบำท) ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่ำวมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 11.31 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.35 ถึงร้อยละ 13.96 ต่อปี) และมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยในปี 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินอื่นที่ยงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 
10.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 270,149 ล้ำนดองเวียดนำม หรือเทียบเท่ำ 683 ล้ำนบำท (2561: 29.3             
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 268,987 ลำ้นดองเวยีดนำม หรือเทียบเท่ำ 1,326 ลำ้นบำท) 

65บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



44 

 

22. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 68,308 29,356 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (19,186) (2,436) 
รวม 49,122 26,920 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (12,219) (10,000) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 36,903 16,920 

บริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร          
โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 3 - 15 ปี  

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  26,920 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  32,665 
  รับรู้ดอกเบ้ียจ่ำยระหวำ่งปี  2,275 
หกั: ช ำระค่ำงวดระหวำ่งปี  (12,738) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  49,122 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน             

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกวำ่          

5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 15 20 33 68 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3) (7) (9) (19) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 12 13 24 49 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน          
1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 12 18 30 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2) (1) (3) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 10 17 27 
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23. หุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยละเอียดของบญัชีหุ้นกู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรสรุปไดด้งัน้ี 

  รำคำต่อ  วนัครบก ำหนด               มูลค่ำยุติธรรมต่อหน่วย                                          มูลค่ำตำมบญัชี                                          
 จ ำนวนหน่วย หน่วย อำยุ ไถ่ถอน อตัรำดอกเบ้ีย 2562 2561 2562 2561 
  (บำท) (ปี)  (ร้อยละต่อปี) (บำท) (บำท) (พนับำท) (พนับำท) 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2556 2,000,000 1,000 7 14 มิถุนำยน 2563 4.30 1,013 1,028 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2559 2,000,000 1,000 8 29 เมษำยน 2567 2.46 1,017 976 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2559 2,000,000 1,000 10 29 เมษำยน 2569 2.70 1,029 965 2,000,000 2,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2560 1,000,000 1,000 3 9 พฤษภำคม 2563 2.49 1,004 1,002 1,000,000 1,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 2/2560 2,500,000 1,000 7 9 พฤษภำคม 2567 3.65 1,065 1,034 2,500,000 2,500,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 3/2560 5,000,000 1,000 10 9 พฤษภำคม 2570 4.08 1,120 1,055 5,000,000 5,000,000 
หุน้กูชุ้ดท่ี 4/2560 4,500,000 1,000 12 9 พฤษภำคม 2572 4.26 1,136 1,057 4,500,000 4,500,000 
รวม        19,000,000 19,000,000 
หกั: ตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย    (29,104) (34,229) 
รวมหุน้กู ้        18,970,896 18,965,771 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (2,999,417) - 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี      15,971,479 18,965,771 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้กูมี้กำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 18,965,771 18,965,771 
บวก:  ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูร้ะหวำ่งปี 5,125 5,125 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 18,970,896 18,970,896 

 หุน้กูด้งักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด หุ้นกูมี้ขอ้ก ำหนด
ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
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24. หนีสิ้นระยะยำวส ำหรับประทำนบัตรและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 1,099,879 - 1,089,581 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (27,769) - (27,769) - 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,072,110 - 1,061,812 - 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัรและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต           
มีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - 
บวก:  เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,099,896 1,089,845 
 รับรู้ดอกเบ้ียจ่ำยระหวำ่งปี 28,943 28,696 
หกั:  จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (28,960) (28,960) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,099,879 1,089,581 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงกำรต่ออำยุหรือไดรั้บประทำนบตัรกบักรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เพื่อตอบแทนกำรออกประทำนบตัรโดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระ
ผลตอบแทนเป็นรำยปีจ ำนวน 7 - 11 งวด ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.5 ต่อปี และไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ท ำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บประทำนบตัรในเขตป่ำสงวน ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีขอ้ผกูพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหก้บักรมป่ำไมเ้ป็นรำยปีจ ำนวน 5 งวด 
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25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

25.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยในประเทศและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและกลุ่มบริษทั
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงศรี จ ำกดั นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำและบงักลำเทศ และ
พนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 12 
ของเงินเดือนเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำและพนักงำนยงัไดร่้วมกนัจดัตั้ง
กองทุนทรัสต ์ซ่ึงบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเขำ้กองทุนทรัสต ์

 ในระหวำ่งปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 182 ลำ้นบำท (2561: 179 ลำ้นบำท) 
และเฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 100 ลำ้นบำท (2561: 98 ลำ้นบำท)  

25.2 โครงกำรผลประโยชน์ 

25.2.1 เงินทุนเล้ียงชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้ งเงินทุนเล้ียงชีพ (ท่ีไม่ได้เป็นกองทุนแยกต่ำงหำกจำก
สินทรัพย์ของบริษทัฯส ำหรับพนักงำนของกลุ่มบริษทั) พนักงำนท่ีท ำงำนครบ 5 ปี มีสิทธิได้รับ
เงินทุนเล้ียงชีพเต็มจ ำนวน ส ำหรับพนกังำนท่ีท ำงำนไม่ครบ 5 ปี จะไม่ไดรั้บส่วนท่ีกลุ่มบริษทัสมทบ
ให้ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจะตอ้งจ่ำยสะสมและกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือน
เขำ้เงินกองทุนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมำชิก 

25.2.2 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหก้บัพนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 25.2.3   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัได้จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนไดแ้ก่ เงินสงเครำะห์กำร
ลำออกจำกงำนตำมระยะเวลำในกำรท ำงำนและรำงวลักำรปฏิบติังำนเม่ือท ำงำนครบตำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด  

 หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิด
ส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,023,366 1,058,454 60,626 2,142,446 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 23,690  93,031 8,814 125,535 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29,430 36,416 1,592 67,438 
ผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรช ำระ
ผลประโยชน ์ - (1,499) - (1,499) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (63) (63) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (797) (797) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 59 - 59 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (61,191) (21,449) (229) (82,869) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  49,029 (2,224) 8,913 55,718 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 19,064 - - 19,064 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (12,137) (114,974) (21,146) (148,257) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (26,331) - (26,331) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 1,071,251 1,021,483 57,710 2,150,444 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์  

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน     
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 1,071,251 1,021,483 57,710 2,150,444 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 20,814 124,530 8,984 154,328 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 31,704 44,264 1,579 77,547 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 249,404 - 249,404 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 123 - 123 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 113,557 164,311 2,795 280,663 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - (365) - (365) 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 20,428 - - 20,428 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (19,519) (77,559) (11,298) (108,376) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (14,413) - (14,413) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 1,238,235 1,511,778 59,770 2,809,783 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 842,160 576,915 47,683 1,466,758 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 18,092 40,991 5,732 64,815 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 24,222 16,127 1,256 41,605 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง  
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน - - (58) (58) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  - - (630) (630) 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (49,022) (6,413) (160) (55,595) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์  39,559 3,647 5,391 48,597 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 15,379 - - 15,379 
โอนออกไปบริษทัยอ่ย (1,965) (6,914) (575) (9,454) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (4,776) (41,425) (14,677) (60,878) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 883,649 582,928 43,962 1,510,539 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินทุนเล้ียงชีพ 

โครงกำร
ผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนตำม
กฎหมำยแรงงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน    
ของพนกังำน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 883,649 582,928 43,962 1,510,539 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 16,379 53,706 5,978 76,063 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26,122 22,794 1,214 50,130 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 186,124 - 186,124 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 90,554 103,718 1,855 196,127 

ส่วนท่ีพนกังำนสมทบ 16,127 - - 16,127 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (17,595) (42,738) (7,654) (67,987) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 1,015,236 906,532 45,355 1,967,123 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 
ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั โดยกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์          
ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 249.4 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 186.1 ลำ้นบำท) ในระหวำ่งปีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัที
ในงบก ำไรขำดทุน 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
66 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 45 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 60 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จ  ำนวน 40 ลำ้นบำท)  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศประมำณ 6 - 16 ปี 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี) (2561: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศประมำณ 16 ปี และของบริษทัยอ่ย
ในต่ำงประเทศประมำณ 10 - 17 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี)) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.9, 8.0, 10.0,  

10.4, 11.0 
2.9, 8.7,  

12.2, 12.3 
1.9 2.9 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน                     6.0, 8.0 6.0, 8.0 6.0 6.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (259.5) 300.1 (184.0) 211.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  170.2 (148.7) 108.3 (95.1) 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (190.8) 220.0 (136.9) 156.9 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  108.8 (95.1) 67.7 (59.5) 
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26. ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองและต้นทุนในกำรร้ือถอน  
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ส ำรองตน้ทุนใน
กำรร้ือถอน รวม 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 122,232 5,860 128,092 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  11,162 248 11,410 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (3,893) - (3,893) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด (7,336) (262) (7,598) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (125) - (125) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 122,040 5,846 127,886 
เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี  20,401 - 20,401 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย  12,801 110 12,911 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (3,978) - (3,978) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด 6,162 1,615 7,777 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,581) - (4,581) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 152,845 7,571 160,416 

 
  (หน่วย: พนับำท) 

   
งบกำรเงิน       
เฉพำะกิจกำร 

   
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟู
สภำพเหมือง 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561   59,135 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย    2,330 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   (3,893) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด   (7,337) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   50,235 
เพ่ิมข้ึนจำกตน้ทุนดอกเบ้ีย    1,900 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   (3,978) 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำคิดลด   6,162 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562   54,319 
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 ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมือง 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองโดยค ำนวณจำกพื้นท่ีท่ีได้รับสัมปทำนเหมืองท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนคูณด้วยอตัรำส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองซ่ึงค ำนวณโดยวิศวกรเหมืองแร่ของกลุ่มบริษทั โดย
อตัรำส ำรองน้ีค ำนวณจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมืองทั้งหมดตลอดอำยุของเหมือง 
ส ำรองค่ำฟ้ืนฟูสภำพเหมืองค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน กลุ่มบริษทัจะทบทวนอตัรำส ำรองอย่ำง
สม ่ำเสมอและจะมีกำรปรับอตัรำส ำรองใหเ้หมำะสมกบัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีจะเกิดข้ึน 

 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบกิจกำรภำยหลงั  
จำกส้ินสุดสัญญำเช่ำท่ีดิน 

27. เงินอุดหนุนที่เกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับเงินสนับสนุนจ ำนวน 457.1 ล้ำนเยน (หรือประมำณ 
129.1 ล้ำนบำท) จำกมูลนิ ธิ ศูนย์ส่ิ งแวดล้อมโลก  (Global Environment Centre Foundation or “GEC”) 
ส ำหรับโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยกำรน ำควำมร้อนเหลือทิ้งกลบัมำใช้ใหม่ เพื่อลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษทัย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขภำยใต้โปรแกรม Joint 
Crediting Mechanism (JCM) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือของรำยไดร้อกำรรับรู้ส ำหรับเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพย์
ดงักล่ำวจ ำนวน 114.8 ลำ้นบำท (2561: 123.4 ล้ำนบำท) แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม 

28. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
เป็นจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
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29. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขำยปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ปูนซีเมนต ์ 37,795,765 35,471,663 22,272,415 21,052,612 

ขำยคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 8,149,653 7,795,244 - - 
บริกำรก ำจดัของเสียและท ำควำมสะอำด
ภำคอุตสำหกรรม 1,296,075 1,157,604 - - 

อ่ืน ๆ 351,406 339,401 158,987 114,923 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 47,592,899 44,763,912 22,431,402 21,167,535 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 47,071,574 44,377,652 22,431,402 21,167,535 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 521,325 386,260 - - 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 47,592,899 44,763,912 22,431,402 21,167,535 

30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 17,672,630 15,782,737 9,182,816 8,586,635 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ                           
สินคำ้ระหวำ่งผลิต (20,574) (209,055) (191,848) 147,845 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตอ่ืน 8,261,470 6,900,070 3,288,950 2,716,900 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 5,668,066 5,193,833 2,829,549 2,291,133 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 4,912,956 5,033,947 2,120,401 2,271,486 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 31)  3,329,657 3,268,189 1,451,688 1,324,441 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 3,218,687 4,060,169 1,156,159 1,616,716 
รวมค่ำใชจ่้ำย 43,042,892 40,029,890 19,837,715 18,955,156 
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31. สรุปค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  

 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,649,186 195,735 2,844,921 2,620,124 208,057 2,828,181 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น          

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 412,230 70,085 482,315 361,187 76,400 437,587 
รวมค่ำเส่ือมรำคำและ

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,061,416 268,241 3,329,657 2,981,311 286,878 3,268,189 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

 ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  ตน้ทุนกำรขำย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และจดัจ ำหน่ำย  
และค่ำใชจ่้ำยใน  

 และบริกำร กำรบริหำร รวม และบริกำร กำรบริหำร รวม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 10,725 10,725 - 10,762 10,762 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,193,176 105,237 1,298,413 1,133,574 105,640 1,239,214 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้น                      

กำรด ำเนินงำน - 2,421 2,421 - 2,421 2,421 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 123,555 16,574 140,129 54,271 17,773 72,044 
รวมค่ำเส่ือมรำคำและ

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,316,731 134,957 1,451,688 1,187,845 136,596 1,324,441 
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32. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 787,217 673,201 437,973 294,953 
ภำษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ
จำกภาษีน ำเขำ้วตัถุดิบระหวำ่งปี 41,708 - - - 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
   นิติบุคคลของปีก่อน (21,901) (1,876) (3,092) (6,925) 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 2,509 59,844 - 51,505 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (112,028) (162,358) (90,983) (58,523) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 697,505 568,811 343,898 281,010 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบั                          
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (54,149) 5,700 (39,226) 1,399 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,024,717 3,990,262 3,442,491 3,609,066 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

10%, 15%, 20%, 
25%, 28%, 35% 

10%, 15%, 20%, 
25%, 28%, 35% 

20% 
 

20% 
 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 684,046 694,692 688,498 721,813 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

ของปีก่อน (21,901) (1,876) (3,092) (6,925) 
ภำษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศจำก

ภาษีน ำเขำ้วตัถุดิบระหวำ่งปี 41,708 - - - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งปี 2,509 59,844 - 51,505 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
 กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 40) (84,004) (134,619) - - 
 ก ำไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีภำยใตสิ้ทธิประโยชน์

ทำงภำษีในฐำนะบริษทักำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ (ITC) 

 
 

(14,453) 

 
 

 (10,289) 

 
 

- 

 
 

- 
 กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี - (15,578) - - 
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 139,390 146,352 4,173 22,023 
 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี - (81,209) (340,660) (448,100) 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (94,130) (72,524) (5,021) (5,427) 
 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
    สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 45,454 67,459 - - 
 กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ของปีก่อน 
 

(29,529) 
 

 (121,247) 
 

- 
 

 (43,578) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัได ้     
 ทำงภำษี (502) (10,301) - (10,301) 
 อ่ืน ๆ (4,237) 2,229 - - 
รวม (42,011) (229,727) (341,508) (485,383) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี      33,154 45,878 - - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 697,505 568,811 343,898 281,010 
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 17.3% 14.3% 10.0% 7.8% 

 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั สยำม ซิต้ี ซีเมนต ์เทรดด้ิง จ ำกดั ไดรั้บอนุมติัจำกกรมสรรพำกรให้เป็น
บริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (ITC) ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีโดยไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับรำยได้จำกกำรจัดซ้ือและขำยสินค้ำในต่ำงประเทศภำยใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตำมท่ี
กรมสรรพำกรก ำหนดเป็นระยะเวลำ 15 รอบบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2574
อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี  1 พฤศจิกำยน 2562 พระรำชกฤษฎีกำ ฉบบัท่ี 687 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซ่ึงไดมี้กำรยกเลิกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับรำยไดด้งักล่ำวของบริษทักำรคำ้ระหว่ำงประเทศ (ITC)             
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2562  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 403,229 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 
451 ลำ้นบำท และ 47.1 ลำ้นตำกำ รวมเป็นเงิน 1,344 ลำ้นบำท (2561: 445,676 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย 480 
ลำ้นบำท และ 25.1 ลำ้นตำกำ รวมเป็นเงิน 1,331 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชี  

รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 
31 ธนัวำคม 2562 - 212 
31 ธนัวำคม 2563 492 519 
31 ธนัวำคม 2564 269 184 
31 ธนัวำคม 2565 219 129 
31 ธนัวำคม 2566 199 287 
31 ธนัวำคม 2567 148 - 
31 ธนัวำคม 2568 17 - 
 1,344 1,331 

33. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

34. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2560 เพิ่มเติมในอตัรำหุน้ละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 6.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2560 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 10.0 บำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ
หุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 1,192 ล้ำนบำท บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเม่ือวนัท่ี               
23 สิงหำคม 2561 
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 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับ
ปี 2561 เพิ่มเติมในอตัรำหุน้ละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลจ ำนวนหุ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมดงักล่ำวในวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ
หุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ล้ำนบำท บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวเม่ือวนัท่ี               
28 สิงหำคม 2562 

35. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนซีเมนต ์เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์

2. ส่วนงำนคอนกรีตและหินทรำย เป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ หินและทรำย 

3. ส่วนงำนกำรคำ้ เป็นส่วนงำนท่ีน ำเขำ้และส่งออกผลิตภณัฑซี์เมนต ์และผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กลุ่มบริษัทไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนข้ำงต้น และไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงของส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนในระหวำ่งปีปัจจุบนั 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ข้อมูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561                   
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ซีเมนต ์
คอนกรีตและ       
หินทรำย กำรคำ้ อ่ืน ๆ  รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรใหลู้กคำ้ภำยนอก 29,614 30,419 8,477 8,045 6,423 3,461 3,079 2,839 47,593 44,764 - - 47,593 44,764 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 7,524 7,030 402 366 6,646 7,198 1,386 1,276 15,958 15,870 (15,958) (15,870) - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย 50 31 7 7 1 - 1 1 59 39 - - 59 39 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 1,285 1,202 7 9 - 1 80 83 1,372 1,295 (74) (83) 1,298 1,212 
ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,655 2,617 289 266 2 1 419 421 3,365 3,305 (35) (37) 3,330 3,268 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 
ในกำรร่วมคำ้และ        
บริษทัร่วมท่ีบนัทึก         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 536 330 - - - - - - 536 330 - - 536 330 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ 464 402 46 (11) 81 66 75 112 666 569 32 - 698 569 
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสดท่ีมี
นยัส ำคญัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่     
ค่ำเส่ือมรำคำและ             
ค่ำตดัจ ำหน่ำย               
ขำดทุนจำกกำร               

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
และขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
เพิ่มข้ึน  279 223 29 29 - - 16 9 324 261 - - 324 261 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของกำรรับรู้กำรวดั
มูลค่ำใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขำย - - 8 - - - - - 8 - - - 8 - 

               
ก ำไรของส่วนงำน 11,584 12,165 1,740 1,486 1,680 1,598 950 1,019 15,954 16,268 (824) (804) 15,130 15,464 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 2561 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 25,139 23,939 
ประเทศเวยีดนำม 7,465 8,347 
ประเทศศรีลงักำ 5,464 6,061 
ประเทศบงักลำเทศ 2,187 2,103 
ประเทศกมัพูชำ 1,799 1,587 
ประเทศจีน 1,180 315 
ประเทศออสเตรเลีย 1,138 - 
ประเทศอ่ืน ๆ 3,221 2,412 
รวม 47,593 44,764 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี)   

ประเทศไทย 29,419 29,791 
ประเทศเวยีดนำม 18,602 20,273 
ประเทศศรีลงักำ 11,726 12,831 
ประเทศอินโดนีเซีย 1,013 1,085 
ประเทศบงักลำเทศ 958 1,079 
รวม 61,718 65,059 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

36. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
36.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

36.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษัท 
คงเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 585 ล้ำนบำท 805 ล้ำนรูปีศรีลังกำ 47 ล้ำนตำกำ และ 17,884 ล้ำนดอง
เวียดนำม (2561: 228 ลำ้นบำท 0.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 854 ลำ้นรูปีศรีลงักำ 31 ล้ำนตำกำ และ 
28,630 ล้ำนดองเวียดนำม) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 63 ล้ำนบำท (2561: 43 ล้ำนบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบักำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรค ้ำประกนัอ่ืน ๆ ตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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36.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้คงเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 5.9 ลำ้นบำท 9,500 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 
0.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2561: 5.9 ลำ้นบำท 50,302 ลำ้นรูเปียะห์อินโดนีเซีย และ 0.1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ 

36.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 

36.2.1 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงมีขอ้พิพำทท่ียื่นต่ออนุญำโตตุลำกำรลงวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2560 
เก่ียวกับภำระในกำรจ่ำยค่ำชดเชยยอ้นหลังจ ำนวน 10,000 รูปีศรีลังกำให้แก่พนักงำนของบริษัท           
แห่งหน่ึง โดยกำรพิจำรณำขอ้พิพำทดงักล่ำวยงัอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนของอนุญำโตตุลำกำร ผูบ้ริหำร
ของบริษทัย่อยดงักล่ำวเช่ือวำ่ควำมเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพำทดงักล่ำวจะส่งผลเสียอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อ       
บริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชี 

36.2.2 บริษทัย่อยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงถูกกล่ำวหำจำกกรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำในกรณีกำร
ค ำนวณอำกรและภำษีโดยมิได้รวมค ำนวณกำรจ่ำยเงินต่ำง ๆ เช่น ค่ำเสียเวลำของเรือ ค่ำชดเชยค่ำ           
ควำมร้อนและควำมช้ืน ค่ำเบ้ียประกนัควำมเส่ียงจำกกำรเกิดสงครำม ค่ำบรรทุกขนยำ้ย และค่ำบรรทุก
สินคำ้บนเรือ โดยเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 กรมศุลกำกรของประเทศศรีลงักำมีค ำสั่งให้บริษทัย่อย
จ่ำยอำกรและภำษีเป็นจ ำนวนรวมทั้ งส้ิน 545 ล้ำนรูปีศรีลังกำ (หรือประมำณ 91 ล้ำนบำท)     
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำสั่งดงักล่ำวเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำขอ้กล่ำวหำปรำศจำก
หลกักำรและพื้นฐำนในกำรประเมิน และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบั
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่ำวจะส่งผลเสียอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

 นอกจำกน้ี กรมศุลกำกรของประเทศศรีลังกำได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงใน
ประเทศศรีลงักำ โดยกล่ำวหำวำ่บริษทัยอ่ยดงักล่ำวหลีกเล่ียงกำรช ำระอำกรและภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
น ำเข้ำปูนซีเมนต์และสินค้ำอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ด ำเนินพิธีกำรทำง
ศุลกำกรและกำรแสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ตำม Schedule E แห่งพิธีกำรศุลกำกรของประเทศศรีลงักำแล้ว 
และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบัควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของ         
บริษทัย่อยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยเช่ือว่ำควำมเป็นไปได้ท่ีคดีดังกล่ำวจะส่งผลเสียอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
จำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 
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36.2.3 บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงมีขอ้โตแ้ยง้ดำ้นกำรประเมินภำษีอำกรส ำหรับปี 2547 - 2549 
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 119 ลำ้นรูปีศรีลงักำ (หรือประมำณ 20 ลำ้นบำท) ในส่วนของค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี
ส ำหรับรำยจ่ำยดอกเบ้ียและค่ำสิทธ์ิท่ีจ่ำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค ำตัดสินของ
กรมสรรพำกรของประเทศศรีลงักำ และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบั
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่ควำมเป็นไปได้
ท่ีคดีดงักล่ำวจะส่งผลเสียอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีดงักล่ำวไวใ้นบญัชี 

นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยในประเทศศรีลงักำ 3 แห่งมีกรณีพิพำททัว่ไปและกรณีพิพำทดำ้นภำษีอำกรอ่ืน ๆ 
และเม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรำยงำน ประกอบกบัควำมเห็นของท่ีปรึกษำกฎหมำย และ
ท่ีปรึกษำดำ้นภำษีของบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำควำมเป็นไปไดท่ี้กรณีพิพำทดงักล่ำว
จะส่งผลเสียต่อบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
จำกกรณีเหล่ำน้ีไวใ้นบญัชี 

36.2.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศบังกลำเทศมีข้อโต้แย ้งและคดีควำมด้ำนภำษีอำกรท่ีเก่ียวกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องรวมเป็นเงินท่ีถูกเรียกร้องหรือประเมิน
ทั้งส้ิน 194 ลำ้นตำกำ (หรือประมำณ 69 ลำ้นบำท) ซ่ึงคดีควำมอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำคดีโดย
ศำลสูงของประเทศบงักลำเทศ อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยได้
สอบทำนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนและได้บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกรณีดงักล่ำวไวแ้ล้ว
จ ำนวน 33 ลำ้นตำกำ (หรือประมำณ 12 ลำ้นบำท)  

37. ภำระผูกพนั 

37.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีส ำคญัดงัน้ี  

37.1.1   กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรให้บริกำรเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

37.1.2 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษทั
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

37.1.3 กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำรับบริกำรระยะยำวท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัหำพนักงำนชั่วครำว โดยกลุ่ม
บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
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37.1.4 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะและบริกำรอ่ืน ๆ หลำยฉบบั
กบับริษทัในประเทศหลำยแห่งเป็นเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคต
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
จ่ำยช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ภำยใน 1 ปี 372 453 133 140 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 554 704 135 214 
มำกกวำ่ 5 ปี 632 580 - - 

37.1.5 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือวตัถุดิบและเช้ือเพลิง กำรจำ้งงำนขนส่ง กำรเช่ำอุปกรณ์และ
กำรขำยสินคำ้ ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

37.1.6 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัระบบบญัชีและกำรบ ำรุงรักษำ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

37.1.7 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบักำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ทั้งน้ีบริษทัฯ
ผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 

37.1.8 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 

37.1.9 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสญัญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 335 ลำ้นบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 142 ลำ้นบำท) (2561: 232 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 159  ลำ้นบำท) 

37.1.10 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขำ้ท ำสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนด 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนำคม 2545 ถึงวนัท่ี 5 มีนำคม 2555 และสำมำรถ
ต่ออำยุโดยอตัโนมติัครำวละ 1 ปี ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำม
เกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ  

37.1.11 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำกบับริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิตำมเกณฑแ์ละอตัรำท่ีระบุในสัญญำ 
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37.1.12 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบัผูจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศแห่งหน่ึงตำมสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบับริษทัย่อย
ดงักล่ำว โดยปริมำณกำรซ้ือขำยและอตัรำซ้ือไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

37.1.13 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนพฒันำไฟฟ้ำตำมท่ีก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน โดยเงินสมทบดงักล่ำวค ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ  ำหน่ำย
และอตัรำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย 

37.2 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ และบริกำรอ่ืน ๆ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำว
เป็นจ ำนวนเงิน 794 ลำ้นบำท (2561: 112 ลำ้นบำท) 

37.3 บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและสัญญำค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.6 
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 61.5 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 139.2 ลำ้นบำท (2561: 0.4 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 289.5 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 302.0 ลำ้นบำท) 

38. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2  
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม       
ตรำสำรอนุพนัธ์       

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.9 - - 0.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย - - 65.1 - - 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,973.5 - - 1,973.5 - 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 1,279.8 - - 1,658.5 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม       
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี - 7,273.9 - - 7,273.9 
หุน้กู ้ - 20,498.7 - - 20,498.7 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 1 ระดบั 2  
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์      

สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 5.4 - - 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์      

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - (15.6) - - 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,859.6 - 2,859.6 - 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 1,279.8 - 1,802.8 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินกูย้มืระยะยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี - 7,206.9 - 7,206.9 
หุน้กู ้ - 19,554.9 - 19,554.9 

39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

39.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้ น หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้ และลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตรำสำรอนุพนัธ์                
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดย
กำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำร
กระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 
กลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน  

91บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



70 

 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ น หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำว หน้ีสินระยะยำว
ส ำหรับประทำนบตัรและหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัต ่ำ ยกเวน้เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 38 แลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสำมำรถจดั
ตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยก
ตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี           

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,660 - - 561 600 4,821 0.01 - 7.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17 - - - - 17 1.50 
 3,677 - - 561 600 4,838  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - - - 100 1.95 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 2,588 - - - - 2,588 4.53 - 10.79 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 12 13 24 - - 49 2.11 - 7.45 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน 539 7,437 - - - 7,976 3.00 - 11.31 
หุ้นกู ้ 2,999 4,493 11,479 - - 18,971 2.46 - 4.30 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 6 460 550 - 84 1,100 3.39 - 4.15 
 6,244 12,403 12,053 - 84 30,784  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ียท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 455 - - 1,094 1,098 2,647 0.10 - 8.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 12 - - - - 12 1.50 
 467 - - 1,094 1,098 2,659  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160 - - - - 160 2.05 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน 3,968 - - - - 3,968 1.55 - 12.80 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 10 17 - - - 27 2.11 - 7.45 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 90 - 90 
THBFIX         

บวกส่วนเพ่ิม 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน 342 7,371 - - - 7,713 3.00 - 13.96 
หุ้นกู ้ - 2,998 15,968 - - 18,966 2.46 - 4.30 
 4,480 10,386 15,968 90 - 30,924  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,270 - - 90 90 1,450 0.01 - 1.00 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,225 - - - - 3,225 2.18 - 2.36 
 4,495 - - 90 90 4,675  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - 6,979 - - - 6,979 3.00 
หุ้นกู ้ 2,999 4,493 11,479 - - 18,971 2.46 - 4.30 
หน้ีสินระยะยำวส ำหรับประทำนบตัร

และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 6 453 547 - 84 1,090 3.39 
 3,005 11,925 12,026 - 84 27,040  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 551 138 689 0.10 - 0.40 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,170 - - - - 3,170 2.18 
 3,170 - - 551 138 3,859  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน 1,000 - - - - 1,000 1.55 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินอ่ืน - 6,969 - - - 6,969 3.00 
หุ้นกู ้ - 2,998 15,968 - - 18,966 2.46 - 4.30 
 1,000 9,967 15,968 - - 26,935  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ            
กลุ่มบริษทัได้พิจำรณำใช้นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ
โดยรวมในแต่ละช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้น) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำง

กำรเงิน  
หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี                              
31 ธนัวำคม 2562 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
     อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 25 44 2 1 29.9767 30.3313 
ยโูร - 4 - 2 33.3775 34.0846 
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(หน่วย: ลำ้น) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำง

กำรเงิน  
หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำง
กำรเงิน 

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี                             
31 ธนัวำคม 2561 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
     อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 13 81 2 8 32.2848 32.6148 
ยโูร 1 5 - 2 36.7620 37.4884 
เยน - 5 - 1 0.2892 0.2970 
ดองเวียดนำม - 22 - - 0.0014 0.0014 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

สกลุเงิน 
จ ำนวนท่ี

ซ้ือ 
จ ำนวนท่ี
ขำย 

อตัรำแลกเปล่ียน
ตำมสญัญำของ
จ ำนวนท่ีซ้ือ 

อตัรำแลกเปล่ียน
ตำมสญัญำของ
จ ำนวนท่ีขำย 

วนัครบก ำหนด               
ตำมสญัญำ 

 

(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วย
เงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 

(บำทต่อหน่วย
เงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 

 

ยโูร  0.6 - 33.50 - 33.53 - 2 มกรำคม 2563 - 
15 มกรำคม 2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 6.9 - 30.10 - 30.32 8 มกรำคม 2563 -  
28 กมุภำพนัธ์ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

ยโูร  0.1 37.44 - 37.76 22 มกรำคม 2562 - 21 กมุภำพนัธ์ 2562 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.6 32.77                   12 กมุภำพนัธ์ 2562 
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 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (รูปีศรีลงักำต่อหน่วย              

เงินตรำต่ำงประเทศ) 
(ดองเวยีดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 9.1 181.75 - 182.15 23,264 - 23,334 2 มกรำคม 2563 - 8 เมษำยน 2563 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (รูปีศรีลงักำต่อหน่วย              
เงินตรำต่ำงประเทศ) 

(ดองเวยีดนำมต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 15.1 181.68 23,318 - 23,498 4 มกรำคม 2562 -  
17 พฤษภำคม 2562 

บำท 0.4 - 712 4 มกรำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยไม่มียอดคงเหลือของสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบ้ีย (Cross currency and interest rate swap agreement) (2561: บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนเงินกู้จ  ำนวน 8.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น
จ ำนวน 270 ลำ้นบำท และเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจำกอตัรำคงท่ีร้อยละ 3.90 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX 6 เดือนบวกส่วนเพิ่ม) 

39.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมี
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้เงินกูย้ืมระยะยำวและ
หุน้กูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 38 แลว้  

 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2561 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร ก ำไร(ขำดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 0.9 5.4 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - (15.6) 
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 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้งของ
ธนำคำรและคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจ้ำหน้ี เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น            
และหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี 
ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต 

ค) เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึง
ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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40. สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคัญ
ประกอบดว้ย 

รำยละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 บริษทั สยำมซิต้ี                  

พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั สยำมซิต้ี               
พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษทั อินทรีดิจิตอล 
จ ำกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2331(2)/อ./2554 59-1306-1-00-1-0 59-1354-1-00-2-0 
2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 10 พฤศจิกำยน 2554 6 ตุลำคม 2559 19 ตุลำคม 2559 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตไฟฟ้ำจำก             

ลมร้อนทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต

ปูนซีเมนต ์

ผลิตไฟฟ้ำจำก             
ลมร้อนทิ้งจำก

กระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนต ์

พฒันำซอฟตแ์วร์ 
ประเภท Enterprise 

software และ Digital 
Content 

4. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ     
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้

จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนั        
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและ 
ทุนหมุนเวียน 

8 ปี 
(หมดอำยเุม่ือวนัท่ี  
10 สิงหำคม 2562) 

5 ปี 
 

7 ปี 

4.2 ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้
จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละห้ำสิบของอตัรำปกติเป็น
เวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีนั้นก ำหนดรยะเวลำตำมขอ้ 4.1  

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

4.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได ้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี 
 

5 ปี 7 ปี 

4.4 ไดรั้บลดยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4.5  ไดรั้บอนุญำตให้น ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผูช้  ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปกำระของ
บุคคลนั้น เขำ้มำในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวนและ
ระยะเวลำเท่ำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและ
อนุญำติให้คนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำร
ท่ีไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีไดรั้บอนุญำตให้อยูใ่น
รำชอำณำจกัร 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 
 

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกัด ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ท่ี เก่ียวกับภำษีเงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1354-1-00-2-0 จำก 5 ปี เป็น 7 ปี 
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 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 บริษทั สยำมซิต้ี พำวเวอร์ จ  ำกดั ได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม           
กำรลงทุนให้ขยำยระยะเวลำกำรได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ท่ี เก่ียวกับภำษีเงินได้นิ ติบุคคลของ                       
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1306-1-00-1-0 จำก 3 ปี เป็น 5 ปี 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรผลิตและขำยไฟฟ้ำ และ
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรดำ้นเทคนิค กำรจดักำรและพฒันำระบบขอ้มูล ซ่ึงไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 1,425 ล้ำนบำท และ 1,777 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นกำรขำยและบริกำรให้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวน 

41. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ท่ีเหมำะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.39:1 (2561: 1.30:1) และเฉพำะ      
บริษทัฯมีอตัรำหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.91:1 (2561: 0.90:1) 

42. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

42.1   เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต์ (ลงักำ) จ  ำกดั (“บริษทัยอ่ย”)   
มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 1.5 รูปีศรีลงักำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 249 ล้ำน            
รูปีศรีลงักำ บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 246 ลำ้นรูปีศรีลงักำหรือประมำณ 
42 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) มี
มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 1.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 25 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษทัยอ่ยในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2563  

เม่ือว ันท่ี  4 กุมภำพันธ์  2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท สยำม ซิ ต้ี  ซี เมนต์ เทรดด้ิง จ ำกัด                 
(“บริษทัยอ่ย”) มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 22.0 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน 22 ล้ำนบำท บริษัทฯจะบันทึกเงินปันผลรับจ ำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทย่อยในไตรมำสท่ีหน่ึงของ                 
ปี 2563  
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เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท สยำมซิต้ีพำวเวอร์ จ  ำกัด (“บริษัทย่อย”)               
มีมติอนุมัติให้ จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 เพิ่ มเติมในอัตรำหุ้นละ 1.6 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน                       
32 ลำ้นบำท บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษทัยอ่ยในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2563  

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สยำมซิต้ีซีเมนต ์(เวียดนำม) จ  ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มี
มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 213,747 ลำ้นดองเวียดนำม บริษทัฯจะบนัทึก
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 138,935 ลำ้นดองเวียดนำมหรือประมำณ 185 ลำ้นบำทในไตรมำส
ท่ีหน่ึงของปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีมติ
อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 5.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 20 ล้ำนบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกเงินปันผลรับจ ำนวนดงักล่ำวจำกบริษทัยอ่ยในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2563  

42.2 เงินปันผลเสนอจ่ำยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2562 
เพิ่มเติมในอตัรำหุ้นละ 4.0 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,192 ลำ้นบำท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล
จ ำนวนหุ้นละ 4.0 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 8.0 บำท บริษทัฯก ำหนดจะ
จ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมจ ำนวน 1,192 ล้ำนบำท ในเดือนเมษำยน 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 

43. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 

100 รายงานทางการเงิน 2562

หุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงินรวม
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บทรายงานแลี่ะการวิเคราะหุ้์ของฝ่่ายบริหุ้าร

บทรายงานแลี่ะการวิเคราะหุ้์ของฝ่่ายบริหุ้ารต่่อไปนี� บริษััทฯ            
ได�จัดทำาข้�นเพ่ื่�อนำาเสนอข�อม้ลี่เชิงล้ี่กทางธุุรกิจของบริษััทฯ เพ่ื่�อ 
ใหุ้�ผิ้�อ่านสามารถืเข�าใจสถืานะการเงินแลี่ะผิลี่ประกอบการรวม   
ของบริษััทฯ ซ้ึ่�งผ้ิ�อ่านควรอ่านควบค่้กับงบการเงินแลี่ะหุ้มายเหุ้ตุ่  
ประกอบงบการเงิน

ผู้ลปูร์ะกอบการ์ร์วม

กลุ่มบริษััทปู็นซ่ึ่เมนต์นค้รหลวง ราย่งานกำาไรสุทธิุสำาหรับปี็ 2562 
จัำานวน 3,157 ล้านบาท เพิ�มข้�นเล็กน้อย่ค้ิด้เป็็นร้อย่ละ 4 จัาก 
ปี็ก่อนหน้า โด้ย่เป็็นผลจัากการด้ำาเนินงานท่�แข็งแกร่งของธุุรกิจั 
ค้อนกร่ตผสมเสร็จัในป็ระเทศไทย่ การเติบโตของป็ริมาณการค้้า 
ระหว่างป็ระเทศ ผลการด้ำาเนินงานท่�ด้่ของกิจัการร่วมทุนแบบ 
การร่วมค้้าในป็ระเทศกัมพูชา และกำาไรจัากการทำาสัญญาป้็องกัน 
ค้วามเส่�ย่งจัากค้วามผันผวนของอัตราแลกเป็ล่�ย่นเงินตรา             
ต่างป็ระเทศสำาหรับธุุรกรรมท่�เป็็นสกุลเงินต่างป็ระเทศ

ด้้วย่สภาวการณ์ตลาด้ท่�ท้าทาย่ในภูมิภาค้และค้วามไม่แน่นอน
ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้้ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุุรกิจัปู็นซ่ึ่เมนต์ 
ค้วามต้องการป็ูนซึ่่เมนต์ในป็ระเทศถืูกค้าด้การณ์ทรงตัวเมื�อ  
เท่ย่บกับป็ีก่อนหน้า ท่ามกลางกิจักรรมการก่อสร้างท่�อยู่่อาศัย่
ท่�หด้ตัวลงร้อย่ละ 5 โด้ย่โค้รงการก่อสร้างระบบสาธุารณูป็โภค้
พื�นฐานของรัฐบาลย่ังค้งเป็็นป็ัจัจััย่ขับเค้ลื�อนค้วามต้องการป็ูน
ซึ่่เมนต์ท่�สำาค้ัญ กลุ่มบริษััทฯ ได้้เพิ�มฐานการจัำาหน่าย่สำาหรับ        
โค้รงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานค้รและโค้รงการก่อสร้าง
ในพื�นท่�บริเวณชาย่ฝั่�งทะเลภาค้ตะวันออก ซ้ึ่�งช่วย่หนุนให้ราย่ได้้ 
เพิ�มข้�นร้อย่ละ 5 ทั�งน่�ผลกระทบเชิงบวกจัากการเติบโตของ           
ราย่ได้้ถืูกลด้ทอนไป็บางส่วนเนื�องจัากค้่าใช้จั่าย่ในการบำารุง               
รักษัาโรงงานและการใช้ไฟฟ้าเพื�อการผลิตป็ูนซึ่่เมนต์ท่�เพิ�มข้�น
ในระหว่างป็ี

สำาหรับตลาด้ทางตอนใต้ของป็ระเทศเว่ย่ด้นาม ค้วามต้องการ
ปู็นซ่ึ่เมนต์ยั่งค้งซึ่บเซึ่าเป็็นผลจัากมาตรการชั�วค้ราวของรัฐบาล 
ท่�จัำากัด้การออกใบอนุญาตก่อสร้างในเขตนค้รโฮจัิมินห์ซึ่้�งเป็็น
หน้�งในตลาด้ท่�กำาลังเติบโตและกลุ่มบริษััทฯ ม่การด้ำาเนินธุุรกิจัอยู่่ 
ราย่ได้้สุทธุิของบริษััทย่่อย่ในป็ระเทศเว่ย่ด้นามซึ่้�งเป็็นสกุลเงิน
เว่ย่ด้นามด้อง (VND) หด้ตัวลงร้อย่ละ 5 โด้ย่ม่เหตุผลหลักจัาก
ป็ริมาณย่อด้ขาย่ท่�ลด้ลง (ลด้ลงร้อย่ละ 9 เมื�อแป็ลงเป็็นสกุล        
เงินบาทเนื�องจัากการอ่อนค่้าของสกุลเงินเว่ย่ด้นามด้อง) ต้นทุน 
ในการนำาเข้าวัสดุ้ท่�เพิ�มข้�นในช่วงค้ร้�งปี็แรก ป็ระกอบกับค่้าใช้จ่ัาย่ 
ในการบำารุงรักษัาท่�สูงข้�นเนื�องจัากการเพิ�มกำาลังการผลิตและ       

อัตราค่้าไฟฟ้าท่�สูงข้�นยั่งค้งส่งผลด้้านลบต่อค้วามสามารถืในการ
ทำากำาไรของบริษััทฯ

ตลาด้ในป็ระเทศศร่ลังกา ไม่เพ่ย่งแต่ได้้รับผลกระทบจัากภาวะ
เศรษัฐกิจัโลกแต่ย่ังได้้รับผลกระทบจัากค้วามไม่แน่นอนของ 
การเมืองในป็ระเทศ ค้วามล่าช้าในการด้ำาเนินการโค้รงการก่อสร้าง 
ระบบสาธุารณูป็โภค้พื�นฐานของรัฐบาลและฝ่นตกนอกฤดู้กาล 
เป็็นป็ริมาณมาก ส่งผลให้ค้วามต้องการใช้ปู็นซ่ึ่เมนต์ในป็ระเทศ
หด้ตัวลงร้อย่ละ 3 และทำาให้เกิด้การแข่งขันท่�สูงข้�นในตลาด้        
โด้ย่บริษััทย่่อย่ในป็ระเทศศร่ลังการาย่งานราย่ได้้สุทธิุในสกุลเงิน
ศร่ลังการูปี็อยู่่ในระดั้บเด่้ย่วกันกับปี็ก่อนหน้า (ลด้ลงร้อย่ละ 14 
เมื�อแป็ลงเป็็นสกุลเงินบาทเนื�องจัากการอ่อนค้่าของสกุลเงิน  
ศร่ลังการูปี็) ในขณะท่�ต้นทุนการนำาเข้าวัตถุืดิ้บสูงข้�นและป็ริมาณ 
การผลิตท่�ลด้ลงเพื�อให้สอด้ค้ล้องต่อค้วามต้องการท่�ลด้ลง           
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ�มสูงข้�น

ค้วามต้องการปู็นซ่ึ่เมนต์ในป็ระเทศบังกลาเทศฟ้�นตัวและเติบโต 
มากกว่าร้อย่ละ 8 ในขณะท่�บริษััทย่่อย่ในป็ระเทศบังกลาเทศ         
ราย่งานราย่ได้้สุทธิุในสกุลเงินบังกลาเทศตากาเพิ�มข้�นร้อย่ละ 4 
(อยู่่ในระด้ับเด้่ย่วกันกับป็ีก่อนหน้าเมื�อแป็ลงเป็็นสกุลเงินบาท 
เนื�องจัากการอ่อนค้่าของสกุลเงินบังกลาเทศตากา) โด้ย่ค้วาม
สามารถืในการทำากำาไรของบริษััทย่่อย่ในป็ระเทศบังกลาเทศนั�น
นอกจัากจัะได้้รับผลกระทบจัากการเป็ล่�ย่นแป็ลงการจััด้เก็บ        
ภาษ่ัเงินได้้โด้ย่จััด้เก็บจัากวัตถุืดิ้บนำาเข้าแล้ว ยั่งได้้รับผลกระทบ 
จัากต้นทุนในการนำาเข้าป็ูนเม็ด้และวัตถืุด้ิบอื�นสูงข้�นด้้วย่

ธุุรกิจัค้อนกร่ตผสมเสร็จัและหินทราย่ในป็ระเทศไทย่ราย่งาน 
ราย่ได้้สุทธิุเพิ�มข้�นร้อย่ละ 7 โด้ย่ได้้รับแรงหนุนหลักจัากป็ริมาณ
การขาย่ท่�มากข้�นในเขตกรุงเทพมหานค้ร ป็ริมณฑลและพื�นท่� 
บริเวณชาย่ฝั่�งทะเลภาค้ตะวันออก ในขณะท่�ราค้าจัำาหน่าย่ค้อนกร่ต 
ผสมเสร็จั หินและทราย่ป็รับตัวด้่ข้�น ป็ระกอบกับต้นทุนในการ 
ขนส่งลด้ลง ทำาให้ค้วามสามารถืในการทำากำาไรของธุุรกิจัค้อนกร่ต 
ผสมเสร็จัและหินทราย่ด้่ข้�น ส่งผลด้่ต่อกำาไรสำาหรับป็ีป็ัจัจัุบัน 
ของกลุ่มบริษััทฯ ทั�งน่�กลุ่มบริษััทฯ ได้้ยุ่ติการด้ำาเนินธุุรกิจัค้อนกร่ต
ผสมเสร็จัในป็ระเทศเว่ย่ด้นามภาย่ในสิ�นป็ี 2562 เพื�อให้การ        
จััด้สรรทุนและทรัพย่ากรเป็็นไป็อย่่างม่ป็ระสิทธุิภาพ

เนื�องจัากย่อด้การจัำาหน่าย่วัสดุ้ทด้แทนไม้โด้ย่ส่วนใหญ่เป็็น        
การจัำาหน่าย่เพื�อการก่อสร้างท่�อยู่่อาศัย่เป็็นหลัก ราย่ได้้สุทธุิ       
ของธุุรกิจัวัสดุ้ทด้แทนไม้ลด้ลงตามการชะลอตัวของกิจักรรมการ
ก่อสร้างท่�อยู่่อาศัย่ในป็ระเทศไทย่ ซ้ึ่�งการแข่งขันในตลาด้ท่�รุนแรง 
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สำาหุ้รับปีสิ้นสุดวันที� 31 ธุันวาคม

2562 2561 +/- +/-
(%)

ร์ายได�

     ราย่ได้้จัากการขาย่สุทธุิ 47,593 44,764 2,829 6%

     กำาไรจัากอัตราแลกเป็ล่�ย่น 141 - 141 - 

     ราย่ได้้อื�น 257 276 (19) (7%)

ร์วมร์ายได� 47,991 45,040 2,951 7%

(หน่วย่: ล้านบาท)

เป็็นป็ัจัจััย่หลักท่�ทำาให้ราค้าขาย่ป็รับตัวลด้ลง โด้ย่บริษััทฯ ได้้ด้ำาเนินการลด้ต้นทุนในส่วนต่างๆ รวมถื้งการใช้วัสดุ้ทางเลือกท่�ม่ต้นทุน
ท่�ตำ�าลงเพื�อลด้ผลกระทบต่ออัตราผลกำาไร ทั�งน่�ค้วามต้องการท่�อยู่่อาศัย่ในป็ระเทศอินโด้น่เซ่ึ่ย่ม่สัญญาณการฟ้�นตัวซ้ึ่�งส่งผลให้ราย่ได้้สุทธิุ 
เพิ�มข้�นป็ระกอบกับการลด้ต้นทุนในส่วนต่างๆ ส่งผลให้ผลการด้ำาเนินงานของบริษััทย่่อย่ในป็ระเทศอินโด้น่เซ่ึ่ย่เป็็นไป็ในทิศทางท่�ด่้ข้�น

ค้วามต้องการอิฐมวลเบาท่�เพิ�มข้�นและการเติบโตของผนังและแผ่นสำาเร็จัรูป็มวลเบาส่งผลให้ราย่ได้้สุทธุิของธุุรกิจัอิฐมวลเบาเพิ�มข้�น  
ร้อย่ละ 20 เมื�อเท่ย่บกับป็ีก่อนหน้า โด้ย่กลุ่มบริษััทฯ มุ่งเน้นการใช้เค้รื�องจัักรให้เกิด้ป็ระโย่ชน์สูงข้�น ลด้ของเส่ย่จัากการผลิตเพื�อเพิ�ม
ป็ระสิทธุิภาพในการลด้ต้นทุนซึ่้�งส่งผลให้ค้วามสามารถืในการทำากำาไรด้่ข้�น

ธุุรกิจับริการกำาจััด้ของเส่ย่และบริการทำาค้วามสะอาด้ด้้านอุตสาหกรรมเติบโตมากกว่าร้อย่ละ 13 เมื�อเท่ย่บกับปี็ก่อนหน้า กลุ่มบริษััทฯ 
ได้้มุ่งเน้นโค้รงการท่�ต้องการมาตรฐานค้วามป็ลอด้ภัย่และการป็ฏิิบัติตามกฎระเบ่ย่บในระดั้บสูง และโค้รงการท่�ต้องการค้วามเช่�ย่วชาญ 
ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้้าน เช่น การทำาค้วามสะอาด้โด้ย่ใช้สารเค้ม่สำาหรับอุตสาหกรรมนำ�ามันและก๊าซึ่ และอุตสาหกรรมป็ิโตรเค้ม่

ธุุรกิจัการค้้าเติบโตอย่่างแข็งแกร่งโด้ย่ม่ราย่ได้้สุทธิุเพิ�มข้�นร้อย่ละ 86 ตามค้วามต้องการท่�เพิ�มข้�นของปู็นเม็ด้ ผลิตภัณฑ์ท่�เก่�ย่วข้องกับ 
ซ่ึ่เมนต์ และเชื�อเพลิงแข็งของกลุ่มป็ระเทศในภูมิภาค้เอเช่ย่และแถืบมหาสมุทรแป็ซิึ่ฟิก การเติบโตของกิจักรรมการค้้าระหว่างป็ระเทศ 
ส่งผลให้ค้วามสามารถืในการทำากำาไรของกลุ่มบริษััทฯ สูงข้�น

การวิเคราะหุ้์ผิลี่ประกอบการ

ร์ายได�

ป็ัจัจััย่ท่�กด้ด้ันทางเศรษัฐกิจัในระด้ับภูมิภาค้และระด้ับท้องถืิ�นย่ังค้งเป็็นค้วามท้าทาย่ท่�สำาค้ัญต่อค้วามต้องการป็ูนซึ่่เมนต์ ในขณะท่�         
กิจักรรมการก่อสร้างในตลาด้หลักชะลอตัว ราย่ได้้สุทธุิจัากการจัำาหน่าย่ป็ูนซึ่่เมนต์ลด้ลงจัากป็ีก่อนหน้าในอัตราร้อย่ละ 3 โด้ย่ราย่ได้้
จัากการจัำาหน่าย่ป็ูนซึ่่เมนต์ค้ิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อย่ละ 62 ของราย่ได้้รวมสุทธุิของกลุ่มบริษััทฯ (ป็ี 2561: ค้ิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อย่ละ 68 
ของราย่ได้้สุทธิุของกลุ่มบริษััทฯ) สำาหรับธุุรกิจัค้อนกร่ตผสมเสร็จัและหินทราย่ แม้จัะได้้รับผลกระทบจัากการก่อสร้างท่�อยู่่อาศัย่ท่�ลด้ลง 
แต่ด้้วย่ฐานลูกค้้าและการมุ่งเน้นกลุ่มโค้รงการก่อสร้างระบบสาธุารณูป็โภค้พื�นฐานของรัฐบาลซ้ึ่�งเป็็นส่วนท่�ขับเค้ลื�อนการบริโภค้ปู็นซ่ึ่เมนต์ 
หลักของป็ระเทศส่งผลให้ราย่ได้้สุทธุิเพิ�มข้�นร้อย่ละ 5 เมื�อเท่ย่บกับป็ีก่อนหน้า โด้ย่ราย่ได้้จัากการจัำาหน่าย่ค้อนกร่ตผสมเสร็จัและ 
หินทราย่ค้ิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อย่ละ 18 ของราย่ได้้สุทธุิของกลุ่มบริษััทฯ  ซึ่้�งอยู่่ในระด้ับเด้่ย่วกับป็ีท่�ผ่านมา ธุุรกิจัการค้้าม่ราย่ได้้สุทธุิจัาก
การขาย่ให้กับบุค้ค้ลท่�ไม่เก่�ย่วข้องกันเพิ�มข้�น 3 พันล้านบาท และสามารถืบรรลุราย่ได้้สุทธิุกว่า 6 พันล้านบาท คิ้ด้เป็็นสัด้ส่วนร้อย่ละ 14 
ของราย่ได้้สุทธุิของกลุ่มบริษััทฯ (ป็ี 2561: ค้ิด้เป็็นสัด้ส่วนร้อย่ละ 8 ของราย่ได้้สุทธุิรวมของกลุ่มบริษััทฯ)

กลุ่มบริษััทฯ ม่การป็้องกันค้วามเส่�ย่งสำาหรับราย่การท่�เป็็นเงินตราต่างป็ระเทศโด้ย่เฉพาะการส่งออกสินค้้าไป็ย่ังลูกค้้าท่�เป็็นบุค้ค้ลท่�    
ไม่เก่�ย่วข้องกัน ซ้ึ่�งเป็็นสกุลเงินด้อลลาร์สหรัฐเพื�อลด้ค้วามเส่�ย่งจัากอัตราแลกเป็ล่�ย่นเงินตราต่างป็ระเทศ ทั�งน่�กำาไรจัากอัตราแลกเป็ล่�ย่น 
จัำานวน 141 ล้านบาท โด้ย่ส่วนใหญ่ป็ระกอบด้้วย่กำาไรท่�เกิด้ข้�นจัากการป็้องกันค้วามเส่�ย่งจัากอัตราแลกเป็ล่�ย่นท่�เกิด้ข้�นในระหว่างป็ี
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บทรายงานแลี่ะการวิเคราะหุ้์ของฝ่่ายบริหุ้าร

(หน่วย่: ล้านบาท)

สำาหุ้รับปีสิ้นสุดวันที� 31 ธุันวาคม

2562 2561 +/- +/-
(%)

ค่าใช�จ่าย

     ต้นทุนสินค้้าขาย่และบริการ 32,463 29,300 3,163 11%

     ค้่าใช้จั่าย่ในการขาย่และจััด้จัำาหน่าย่ 8,120 8,248 (128) (2%)

     ค้่าใช้จั่าย่ในการบริหาร 2,071 2,150 (79) (4%)

     ขาด้ทุนจัากอัตราแลกเป็ล่�ย่น - 62 (62) -

     ค้่าใช้จั่าย่อื�น 389 270 119 (44%)

ร์วมค่าใช�จ่าย 43,043 40,030 3,013 8%

ต้นทุนขาย่สินค้้าและบริการเพิ�มข้�นร้อย่ละ 11 จัากปี็ก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็็นผลมาจัากกิจักรรมการบำารุงรักษัาและต้นทุนค่้าไฟฟ้าท่�สูงข้�น
ในตลาด้หลัก ป็ระกอบกับผลกระทบจัากต้นทุนนำาเข้าวัตถืุด้ิบท่�สูงข้�นของตลาด้หลักในต่างป็ระเทศ โด้ย่โรงป็ูนซึ่่เมนต์ในป็ระเทศไทย่
ม่การหยุ่ด้ซึ่่อมบำารุงในระหว่างป็ีในระด้ับท่�สูงข้�น ซึ่้�งส่งผลให้ค้่าใช้จั่าย่ในการบำารุงรักษัาและป็ริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงข้�น บริษััทย่่อย่ใน
ป็ระเทศเว่ย่ด้นามม่การปิ็ด้เตาเผาปู็นซ่ึ่เมนต์เพื�อบำารุงรักษัาใหญ่และเพิ�มกำาลังการผลิต ในขณะท่�อัตราค่้าไฟฟ้าม่การป็รับสูงข้�น การใช้       
เชื�อเพลิงทด้แทนและวัตถุืดิ้บทางเลือก (AFR) ท่�ลด้ลงและต้นทนุการนำาเข้าปู็นเม็ด้สูงข้�น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ�มข้�น บริษััทย่่อย่ 
ในป็ระเทศศร่ลังกาลด้ป็ริมาณการผลิตปู็นซ่ึ่เมนต์เพื�อให้สอด้ค้ล้องต่อค้วามต้องการปู็นซ่ึ่เมนต์ท่�หด้ตัวลง ซ้ึ่�งการลด้ป็ริมาณการผลิต 
ทำาให้ผลิตผลของเตาลด้ลงในขณะท่�ต้นทุนเฉล่�ย่ต่อตันสำาหรับต้นทุนค้งท่�เพิ�มข้�น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตรวมต่อตันเพิ�มข้�น บริษััทย่่อย่        
ในป็ระเทศบังกลาเทศได้้รับผลกระทบด้้านลบจัากระบบการจััด้เก็บภาษั่เงินได้้รูป็แบบใหม่ของรัฐบาลโด้ย่จััด้เก็บภาษั่จัากการนำาเข้า       
ป็ูนเม็ด้และวัตถืุด้ิบซึ่้�งส่งผลให้ต้นทุนวัตถืุด้ิบสูงข้�น

ค่้าใช้จ่ัาย่ในการขาย่และจััด้จัำาหน่าย่ลด้ลงเนื�องจัากการใช้จ่ัาย่ด้้านการขาย่และการตลาด้อย่่างม่ป็ระสิทธิุภาพ นอกจัากน่�ราค้านำ�ามันด่้เซึ่ล
ท่�ป็รับลด้ลงย่ังส่งผลด้่ต่อต้นทุนในการขนส่ง

ค้่าใช้จั่าย่ในการบริหารลด้ลงอย่่างต่อเนื�องจัากโค้รงการลด้ต้นทุนค้งท่�ต่างๆ ท่�ได้้ด้ำาเนินการเพิ�มเติมในระหว่างป็ี

ค่้าใช้จ่ัาย่อื�นเพิ�มข้�นเป็็นผลมาจัากการยุ่ติการด้ำาเนินงานในบางธุุรกิจั บริษััทย่่อย่ของป็ระเทศเว่ย่ด้นามได้้ยุ่ติการด้ำาเนินธุุรกิจัค้อนกร่ต 
ผสมเสร็จัในป็ี 2562 โด้ย่บริษััทฯ อยู่่ระหว่างการขาย่สินทรัพย่์ท่�เหลืออยู่่ บริษััท ป็ูนซึ่่เมนต์ ตราลูกโลก จัำากัด้ ซึ่้�งเป็็นบริษััทย่่อย่              
ป็ระกอบธุุรกิจัผลิตและจัำาหน่าย่ป็ูนซึ่่เมนต์ขาวในป็ระเทศไทย่ได้้ยุ่ติการด้ำาเนินธุุรกิจัในเด้ือนมกราค้ม 2563 กลุ่มบริษััทฯ ป็ระเมิน             
มูลค้่ายุ่ติธุรรมของสินทรัพย่์ภาย่ใต้บริษััทย่่อย่ทั�งสองแห่งและรับรู้การด้้อย่ค้่าของสินทรัพย่์ในระหว่างรอบป็ีป็ัจัจัุบัน

ราย่ได้้อื�นป็ระกอบด้้วย่ราย่ได้้จัากการขาย่ผลิตผลพลอย่ได้้ กำาไรจัากการขาย่สินทรัพย่์และด้อกเบ่�ย่รับจัากการลงทุนระย่ะสั�นจัากการ
บริหารสภาพค้ล่อง

ค่าใช�จ่าย
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ค่าเสื�อมร์าคา ค่าใช�จ่ายทางการ์เงินและค่าใช�จ่ายภาษัีเงินได�

สำาหุ้รับปีสิ้นสุดวันที� 31 ธุันวาคม

2562 2561 +/- +/-
(%)

ค่าเสื�อมร์าคา ค่าใช�จ่ายทางการ์เงิน
และค่าใช�จ่ายภาษัีเงินได�

     ค้่าเสื�อมราค้าและค้่าตัด้จัำาหน่าย่ 3,330 3,268 62 2%

     ค้่าใช้จั่าย่ทางการเงิน 1,459 1,350 109 8%

     ค้่าใช้จั่าย่ภาษั่เงินได้้ 698 569 129 23%

(หน่วย่: ล้านบาท)

ค่้าเสื�อมราค้าและค่้าตัด้จัำาหน่าย่เพิ�มข้�นเนื�องจัากการเพิ�มข้�นของสินทรัพย์่จัากการบันท้กโค้รงการราย่จ่ัาย่ฝ่่าย่ทุนจัำานวนหน้�งเป็็นสินทรัพย์่ 
รวมถื้งการต่ออายุ่ใบอนุญาตสัมป็ทานส่วนหน้�งซึ่้�งบันท้กเป็็นสินทรัพย่์ไม่ม่ตัวตน

ค้่าใช้จั่าย่ทางการเงินสะท้อนถื้งค้่าใช้จั่าย่ด้อกเบ่�ย่จัากเงินกู้ย่ืมจัากสถืาบันการเงินและหุ้นกู้ และค้่าธุรรมเน่ย่มท่�เก่�ย่วข้องกับตราสาร 
ทางการเงินเพื�อการค้้าระหว่างป็ระเทศเพื�อรองรับการเติบโตของธุุรกิจัการค้้าระหว่างป็ระเทศ

ค้่าใช้จั่าย่ภาษั่เงินได้้เพิ�มข้�นเนื�องจัากผลกระทบจัากการย่กเลิกสิทธุิป็ระโย่ชน์ทางภาษั่สำาหรับบริษััทท่�ป็ระกอบธุุรกิจัการค้้าระหว่าง 
ป็ระเทศ (ITC) ในป็ระเทศไทย่ การค้รบกำาหนด้ระย่ะเวลาการย่กเว้นภาษั่เงินได้้ของระบบนำาพลังงานค้วามร้อนจัากการผลิตกลับมา           
ผลิตกระแสไฟฟ้าท่�โรงงานสระบุร่จัำานวนหน้�งระบบ และการจััด้เก็บภาษั่เงินได้้รูป็แบบใหม่ในป็ระเทศบังกลาเทศท่�จััด้เก็บจัากวัตถืุด้ิบ
นำาเข้าโด้ย่ไม่ค้ำาน้งถื้งกำาไรสุทธุิท่�ต้องเส่ย่ภาษั่ป็ระจัำาป็ี

การวิเคราะหุ้์งบแสดงฐานะการเงิน

เงินท้นห์ม้นเวียนส้ทธิิ

เงินทุนหมุนเว่ย่นสุทธุิต่อราย่ได้้สุทธุิของกลุ่มบริษััทฯ เท่ากับร้อย่ละ 4.9 โด้ย่เท่ย่บกับร้อย่ละ 6.3 ในป็ีท่�แล้ว ในขณะท่�ระย่ะเวลาขาย่         
สินค้้าเฉล่�ย่และระย่ะเวลาชำาระหน่�เฉล่�ย่ย่ังค้งอยู่่ในระด้ับเด้่ย่วกันกับป็ีก่อนหน้า การลด้ลงของระย่ะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย่สะท้อนถื้งค้วาม
พย่าย่ามของกลุ่มบริษััทฯ ในการเก็บหน่�ตามกำาหนด้เวลาในสภาวะเศรษัฐกิจัท่�ย่ากลำาบาก

หุ้น่วย 2562 2561

อัตราส่วนหมุนเว่ย่นลูกหน่�การค้้า เท่า 8.74 7.95

ระย่ะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย่ วัน 41 45

อัตราส่วนหมุนเว่ย่นสินค้้าค้งเหลือ เท่า 6.57 6.43

ระย่ะเวลาขาย่สินค้้าเฉล่�ย่ วัน 55 56

อัตราส่วนหมุนเว่ย่นเจั้าหน่�การค้้า เท่า 5.74 5.78

ระย่ะเวลาชำาระหน่�เฉล่�ย่ วัน 63 62
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สินทรัพื่ย์ทางการเงินที�สำาคัญ

สินทร์ัพย์ไม่ห์ม้นเวียนที�ถืือไว�เพื�อขาย

บริษััทย่่อย่ในป็ระเทศเว่ย่ด้นามได้้ยุ่ติการด้ำาเนินธุุรกิจัค้อนกร่ตผสมเสร็จัในเด้ือนธุันวาค้ม 2562 โด้ย่บริษััทย่่อย่ได้้ทำาข้อตกลงค้วาม
เข้าใจัในการขาย่ทรัพย์่สิน เค้รื�องจัักรและอุป็กรณ์ท่�เก่�ย่วข้องกับธุุรกิจัค้อนกร่ตผสมเสร็จัให้แก่บุค้ค้ลท่�ไม่เก่�ย่วข้องกัน สินทรัพย์่ดั้งกล่าว
แสด้งตามมูลค้่ายุ่ติธุรรมโด้ย่แสด้งเป็็นสินทรัพย่์ไม่หมุนเว่ย่นท่�ถืือไว้เพื�อขาย่

ที�ดิน อาคาร์และอ้ปูกร์ณ์์ และสินทร์ัพย์ไม่มีต์ัวต์น

ราย่จั่าย่ฝ่่าย่ทุน (CAPEX) เป็็นราย่จั่าย่เพื�อรักษัาหรือเพิ�ม             
ป็ระสิทธุิภาพการด้ำาเนินงานโด้ย่พิจัารณาตามค้วามจัำาเป็็นและ
ค้วามเหมาะสม โด้ย่ราย่จั่าย่ฝ่่าย่ทุนสำาหรับสินทรัพย่์ป็ระเภท  
ท่�ด้ิน อาค้ารและอุป็กรณ์ในระหว่างป็ีป็ัจัจัุบันเท่ากับ 1,370 
ล้านบาท ราย่การราย่จั่าย่ฝ่่าย่ทุนจัำาแนกตามโค้รงการท่�ม่    
สาระสำาค้ัญม่ด้ังต่อไป็น่�
• การป็รับป็รุงป็ระสิทธิุภาพหม้อบด้ซ่ึ่เมนต์มูลค่้า 52 ล้านบาท
• การป็รับป็รุงป็ระสิทธุิภาพระบบในการนำาลมร้อนจัากการ  

ผลิตกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้ามูลค้่า 26 ล้านบาท
• การเพิ�มกำาลังการผลิตเตาเผาปู็นซ่ึ่เมนต์ในป็ระเทศเว่ย่ด้นาม 

เป็็น 5,000 ตันต่อวันมูลค้่า 133 ล้านบาท
• ระบบการจััด้เร่ย่งปู็นซ่ึ่เมนต์เพื�อจัำาหน่าย่ในป็ระเทศเว่ย่ด้นาม 

มูลค้่า 75 ล้านบาท
• การเพิ�มไซึ่โลเก็บป็ูนซึ่่เมนต์และเป็ล่�ย่นระบบสาย่พานใน 

ป็ระเทศศร่ลังกามูลค้่า 27 ล้านบาท

ในระหว่างปี็ 2562 กลุ่มบริษััทฯ ม่ค่้าเผื�อการด้้อย่ค่้า ขาด้ทุนจัาก 
การจัำาหน่าย่และการตัด้จัำาหน่าย่สินทรัพย์่ จัำานวน 279 ล้านบาท 
ค้่าเสื�อมราค้าสำาหรับป็ีเท่ากับ 2,845 ล้านบาท

เนื�องจัากบริษััทย่่อย่ในต่างป็ระเทศด้ำาเนินงานภาย่ใต้สกุลเงิน 
ท่�แตกต่างกันซึ่้�งต้องถืูกแป็ลงค้่าเป็็นสกุลเงินบาทในการแสด้ง 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษััทฯ เนื�องจัากการแข็งค้่าของสกุล 
เงินบาทในป็ีท่�ผ่านมาส่งผลให้เกิด้ผลขาด้ทุนจัากการแป็ลงค้่า 
ท่�ด้ิน อาค้ารและอุป็กรณ์ของบริษััทย่่อย่ในต่างป็ระเทศเป็็น 
สกุลเงินบาทเท่ากับ 887 ล้านบาท

ณ วันที� 31 ธุันวาคม

2562 2561 +/- +/-
(%)

ท่�ด้ิน อาค้ารและอุป็กรณ์ 32,523 35,459 (2,936) (8%)

สินทรัพย่์ไม่ม่ตัวตน 10,844 10,309 535 5%

สินทรัพย่์ไม่หมุนเว่ย่นอื�น 317 288 29 10%

(หน่วย่: ล้านบาท)

สินทรัพย่์ไม่ม่ตัวตนป็ระกอบด้้วย่สัมป็ทานเหมือง ซึ่อฟต์แวร์ 
ค้อมพิวเตอร์ ค้่าค้วามสัมพันธุ์กับลูกค้้า เค้รื�องหมาย่การค้้า 
และสิทธุิในการใช้สินทรัพย่์ กลุ่มบริษััทฯ ได้้ต่ออายุ่ใบอนุญาต
สัมป็ทานบางส่วนท่�จัำาเป็็นสำาหรับการด้ำาเนินงานเหมืองและ           
รับรู้ภาระผูกพันท่�ต้องจั่าย่ในอนาค้ตให้กับหน่วย่งานของรัฐท่� 
เก่�ย่วข้องตามใบอนุญาตสัมป็ทานด้้วย่มูลค้่าป็ัจัจัุบันสุทธุิเป็็น 
มูลค่้าของสัมป็ทานท่�เพิ�มข้�น ค่้าตัด้จัำาหน่าย่สินทรัพย์่ไม่ม่ตัวตน 
สำาหรับปี็เท่ากับ 482 ล้านบาท ขาด้ทุนจัากการแป็ลงค่้าสินทรัพย์่ 
ไม่ม่ตัวตนของบริษััทย่่อย่ในต่างป็ระเทศคิ้ด้เป็็นเงินบาทจัำานวน 
457 ล้านบาท

การ์ร์ะดมท้น

ณ วันท่� 31 ธุันวาค้ม 2562 โค้รงสร้างฝ่่าย่ทุนของกลุ่มบริษััทฯ 
ป็ระกอบด้้วย่หน่�สินทางการเงินสุทธุิจัำานวน 24,863 ล้านบาท 
(หน่�สินทางการเงินขั�นต้นจัำานวน 29,684 ล้านบาท หักด้้วย่เงิน
สด้และราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด้จัำานวน 4,821 ล้านบาท) 
ส่วนของผู้ถืือหุ้นจัำานวน 32,671 ล้านบาท โด้ย่อัตราส่วนหน่�สิน 
สุทธุิต่อทุนอยู่่ท่� 0.76 เท่าซึ่้�งลด้ลงจัากป็ีก่อนหน้า (ป็ี 2561: 
0.82 เท่า)
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เงินกู�ยืมร์ะยะสั�นและร์ะยะยาว

หน่�สินทางการเงินขั�นต้นป็ระกอบด้้วย่ หุ้นกู้ซ้ึ่�งเป็็นหุ้นกู้ป็ระเภท 
ไม่ด้้อย่สิทธิุและไม่ม่หลักป็ระกัน โด้ย่ทย่อย่ค้รบกำาหนด้ตามเวลา   
ท่�ระบุไว้ด้้านล่างน่�เพื�อหล่กเล่�ย่งค้วามเส่�ย่งของสภาพค้ล่อง     
จัากการไถื่ถือนหุ้นกู้

เงินทุนท่�ได้้รับจัากการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ถืูกใช้เพื�อการเข้าซึ่ื�อ 
กิจัการในต่างป็ระเทศในช่วงหลาย่ป็ีท่ �ผ่านมา นอกจัากน่ � 
กลุ่มบริษััทฯ ม่เงินกู้ย่ืมระย่ะย่าวจัากสถืาบันการเงินจัำานวน 
7,437 ล้านบาท และเงินกู้ย่ืมระย่ะสั�นรวมส่วนของเงินกู้ย่ืม                 
ระย่ะย่าวและหุ้นกู้ท่�ค้รบกำาหนด้ชำาระภาย่ในป็ีจัำานวน 6,226 
ล้านบาท กลุ่มบริษััทฯ วางแผนในการไถ่ืถือนหุ้นกู้ท่�จัะค้รบกำาหนด้  
ภาย่ในป็ี 2563 เต็มจัำานวน

ส่วนของผูู้�ถืือห์้�น

ณ วันท่� 31 ธัุนวาค้ม 2562 กลุ่มบริษััทฯ ม่ส่วนของผู้ถืือหุ้นจัำานวน 
32,671 ล้านบาท (ปี็ 2561: 34,541 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถืือหุ้น  
ป็ระกอบด้้วย่ทุนสำารองสะสม ส่วนเกินมูลค่้าหุ้นและกำาไรสะสม
จัำานวน 38,666 ล้านบาท ผลต่างจัากการแป็ลงค้่างบการเงินท่�
เป็็นเงินตราต่างป็ระเทศเป็็นผลขาด้ทุนจัำานวน 7,272 ล้านบาท 
ซึ่้�งเพิ�มข้�นจัำานวน 2,184 ล้านบาทในระหว่างป็ี เนื�องจัากการ                
อ่อนค้่าของสกุลเงินของบริษััทย่่อย่ในต่างป็ระเทศ

วันที�ออกหุุ้�นก้�
จำานวน

ลี่�านบาท
วันครบกำาหุ้นด

14 มิถืุนาย่น 2556 2,000 2563

29 เมษัาย่น 2559 4,000 2567, 2569

9 พฤษัภาค้ม 2560 13,000 2563, 2567,
2570, 2572

การ์วิเคร์าะห์์งบกร์ะแสเงินสด

กลุ่มบริษััทฯ ม่เงินสด้และราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด้จัำานวน 4,821 
ล้านบาท ณ วันท่� 31 ธัุนวาค้ม 2562 ซ้ึ่�งใช้ในการรักษัาสภาพค้ล่อง 
ให้เพ่ย่งพอสำาหรับการด้ำาเนินงานและเพื�อชำาระค้ืนหุ้นกู้ท่�จัะถื้ง
กำาหนด้ชำาระ เงินสด้สุทธุิได้้มาจัากกิจักรรมด้ำาเนินงานเท่ากับ 
7,586 ล้านบาท (ป็ี 2560: จัำานวน 6,989 ล้านบาท) โด้ย่เป็็น 
ผลกำาไรท่�เพิ�มข้�นและเงินสด้ท่�ได้้จัากกิจักรรมด้ำาเนินงานและ  
การบริหารจััด้การเงินทุนหมุนเว่ย่นอย่่างม่ป็ระสิทธิุภาพมากข้�น

กระแสเงินสด้สุทธิุจัากกิจักรรมการลงทุนเท่ากับ1,435 ล้านบาท 
(ป็ี 2561: จัำานวน 2,220 ล้านบาท) ซึ่้�งส่วนใหญ่ป็ระกอบด้้วย่ 
ราย่จั่าย่ฝ่่าย่ทุน

กระแสเงินสด้สุทธุิได้้มาจัากกิจักรรมจััด้หาเงินจัำานวน 3,855 
ล้านบาท (ป็ี 2561: จัำานวน 3,847 ล้านบาท) โด้ย่ส่วนใหญ่  
ป็ระกอบด้้วย่เงินป็ันผลจั่าย่จัำานวน 2,596 ล้านบาท และการ         
ชำาระคื้นเงินเบิกเกินบัญช่และเงินกู้ยื่มระย่ะสั�นจัากสถืาบันการเงิน 
ในระหว่างป็ีจัำานวน 1,241 ล้านบาท



บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลัมน�ทาวเวอร� ชั�น 3, 10-12
เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
โทรศัพท� +66 2 797 7000
โทรสาร +66 2 797 7001-2
www.siamcitycement.com




