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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลติปนูซีเมนต์ จดัตัง้เป็นนิติบคุคล

ประเภทบริษัทจ ากดัด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2512 และได้เร่ิมด าเนินการผลติปนูซีเมนต์

ตัง้แตปี่ 2515 เป็นต้นมา 

ในปี 2520 หลงัจากประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาพลงังานเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ในโรงงานที่

จงัหวดัสระบุรี จากน า้มันเตาซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศมาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ซึ่งนบัเป็น

ผู้ผลติปนูซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่น าถ่านหินลกิไนต์มาใช้ในกระบวนการผลติ 

และในปี 2532 บริษัทฯ ยงัเป็นผู้น าบริษัทแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่น าระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ใน

กระบวนการผลิตกลบัมาใช้ใหม่ (waste heat recovery system) โดยการดักเก็บความร้อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์แล้ว

น าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิต  ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนช่ืออยา่งเป็นทางการเป็น “บริษัท 

ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จ ากดั หลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

จากผลด าเนินธุรกิจที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้มีการขยายธุรกิจโดยบริษัท ไทย ร็อค-เซ็ม จ ากัด (Thai Roc-Cem 

Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่โฮลซิมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาถือหุ้นและได้

มีการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2542 พร้อมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000 ล้านบาท 

และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลติ พฒันาคณุภาพ และออกผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เข้าสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง 

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้ นอีกครัง้ กล่าวคือ บริษัท ไทย ร็อค -เซ็ม จ ากัด (Thai Roc-Cem 

Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุม่รัตนรักษ์ จ านวน 21,390,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ การถือหุ้นในสว่น

ของกลุม่รัตนรักษ์จึงเพิ่มขึน้เป็น 104,360,272 หุ้น หรือ ประมาณร้อยละ 45.37 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ทรัพย์สินในกิจการผลิตคอนกรีตมวลเบา 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานที่จงัหวดัสิงห์บรีุ จาก

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั (มหาชน) (SUPER) และโรงงานท่ีจงัหวดัราชบรีุ จากบริษัท พรอสเพอริตี ้คอนกรีต จ ากดั 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ

ผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label)  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโครงการ
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 5 (เครือข่ายสีเขียว) ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้ โดยเป็นบริษัทแรกใน

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ที่ได้รับรางวลัระดบัสงูสดุนีพ้ร้อมกนัทกุโรงงาน 

เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน

สดัสว่นร้อยละ 24.90  ผ่านบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากดั (Jardine Cycle & Carriage Limited) ซึ่งเป็นบริษัท

ในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสงิคโปร์ โดยการซือ้หุ้นจากกลุม่โฮลซิม จ านวน 57,270,000 หุ้น  

เดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ขยายฐานการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในภูมิภาค 

และเพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยได้จัดตัง้บริษัทร่วมลงทุนเพื่อด าเนินกิจการโรงงานผลิต

ปนูซีเมนต์ ภายใต้ช่ือบริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ (Chip Mong INSEE Cement Corporation Limited) ซึ่งบริษัทฯ 

เป็นผู้ ร่วมลงทุนที่ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัท ชิป มง กรุ๊ป จ ากัด (Chip Mong Group Co., Ltd.) ร่วมกับบุคคล

ธรรมดาอีก 3 ราย ซึ่งเรียกรวมกันว่าซีเอ็มจี (CMG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 60 ซึ่งด าเนินการจัดตัง้บริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือน

ธนัวาคม 2558 ทัง้นี ้โรงงานของบริษัทร่วมทนุดงักลา่วทนัสมยัที่สดุในราชอาณาจกัรกมัพชูา มีลกัษณะเป็นโรงงานเตาเผาแบบ

แห้งและมีก าลงัการผลติถึง 1.5 ล้านตนัตอ่ปี  

ช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านการประหยดัพลงังานดีเด่น 6 รางวลั ใน 3 ประเภททัง้ในระดบัประเทศและ

ระดับอาเซียน ได้แก่ ด้านพลงังานสร้างสรรค์ พลังงานทดแทนและพลงังานหมุนเวียน รางวัลดังกล่าวนับเป็นความ

ภาคภมูิใจที่สนบัสนนุให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทัง้ยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐานวงการพลงังานไทยให้เทียบเทา่มาตรฐานสากลอีกด้วย 

ปี 2559 กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ได้เข้าซือ้กิจการ บริษัท เซเม็กซ์ (บงัคลาเทศ) จ ากดั, บริษัท เซเม็กซ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด และบริษัท โฮลซิม (ลงักา) จ ากดั ในขณะเดียวกนั ก็ได้เข้าซือ้สินทรัพย์บางสว่นของ บริษัท วาเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั และแสดงความจ านงค์ในการเข้าซือ้สว่นของทนุในสดัสว่นร้อยละ 65 ของทนุที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท โฮลซิม 

(เวียดนาม) จ ากดั อีกด้วย และในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้จ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท โฮลซิมซีเมนต์ 

(บงัคลาเทศ) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 16.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 590.1 ล้านบาท ให้กบั Holderfin 

B.V. ประเทศ เนเธอร์แลนด์ 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการรับโอนสว่นของทนุในสดัสว่นร้อยละ 65 ของทนุที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท 

โฮลซิม (เวียดนาม) จ ากัด เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และเมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ยงัได้

จดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่คือ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั เพื่อประกอบกิจการค้า น าเข้าและสง่ออกสนิค้า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,980 ล้านบาทจากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 24 เมื่อวันที่        

31 มีนาคม 2560 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ โดยมีผลติภณัฑ์ปนูซเีมนต์ 

5 กลุ่ม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ส าหรับงานฉาบและปูนส าเร็จรูป
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อินทรีมอร์ตาร์ จากโรงงานทัง้หมด 3 แหง่ พร้อมเตาเผาทัง้หมด 6 เตา ตัง้อยูท่ี่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ด้วยก าลงัการ

ผลติ 13 ล้านตนัตอ่ปี และยงัได้ประกอบธุรกิจคอนกรีตและหินทราย อีกทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต์อีกด้วย 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กรใหม ่เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทาง

ในการด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายอนัส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้  

วิสัยทัศน์  

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผกูพนัที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อกนัให้กบัคูค้่า พนกังาน และชมุชน เราต้องการ

สร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

พันธกิจ  

เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและภมูิภาคใกล้เคียง 

เรามุ่งมัน่ในการด าเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวงัของทกุคน โดยผสานแนวคิดด้านความยัง่ยืนและ

การสร้างสรรค์นวตักรรม  ภาพลกัษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด าเนินงานท่ียอดเยี่ยมทัง้ในเร่ืองการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ  

การบริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  สร้างความผกูพนัและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนให้กบัคูค้่า ความทุม่เทพร้อมทัง้

ทกัษะความช านาญของพนกังาน ความห่วงใยชุมชน และความตัง้ใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับ

อนาคต  

ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม: เราเป็นกลุม่บริษัทที่ยดึมัน่ในวิสยัทศัน์เดียวกนั และรวมใจกนัเป็นหนึง่ร่วมกบัคูค้่าเพื่อความส าเร็จของทกุคน  

ท าสิ่งถกูต้อง: ซื่อสตัย์ตอ่กนั ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดและยดึถือจรรยาบรรณทัง้ด้วยค าพดูและการกระท า  

กล้าคิด กล้าท า: เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้าท าด้วยความ

กระตือรือร้นและน าเสนอทางเลอืกใหมท่ี่เหนือความคาดหมาย  

ห่วงใย ใส่ใจอนาคต: เรายึดมัน่การสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป  เราใสใ่จพนกังาน  ดแูลสิ่งแวดล้อม   เป็นมิตร

กบัชมุชนและเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ 
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1.2 กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงต้องเผชิญกับความท้าทายของสถานการณ์ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ

โดยรวมตลอดปี 2560 ที่ผา่นมา โดยความต้องการปนูซีเมนต์ภายในประเทศได้หดตวัลงอยา่งมาก ในขณะท่ีราคาพลงังาน

ได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั แตท่างกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงยงัคงเดินหน้ากลยทุธ์หลกัในการขยายการลงทนุ

ในตา่งประเทศ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในประเทศเพื่อสร้างรายได้โดยมุง่เน้นการพฒันา

นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึง

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลกูค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแนวทางการพฒันา

ธุรกิจเชิงกลยทุธ์หลกัที่กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้ด าเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทนุ และปรับปรุงการด าเนินงาน

มีดงันี ้  

1. การปรับปรุงแผนธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลยทุธ์ของธุรกิจด้านการตลาดและการขาย (Go-to-Market) อย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงต้นทุน

ด้านการผลติและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน  

กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด โดยมีการประเมินความเสีย่งของพืน้ที่การขาย การ

หาพืน้ที่ยุทธศาสตร์ใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาขาย คุณภาพของสินค้าและการบริการ การจัดส่งทัง้ตลาดใน

ประเทศและตลาดต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและการบริการ รวมถึงการสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกลุม่ผู้ประกอบการทัง้กลุม่งานโครงการ กลุม่ร้านค้าขายช่วง ทัง้ค้าปลีกและค้าสง่ และกลยทุธ์ที่

ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยก าหนดแนวทางการลดต้นทุนการผลิตทัง้ด้าน

เชือ้เพลิงและพลงังาน ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคญัที่สดุของกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายคงที่ของทุก

หนว่ยงาน รวมถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ที่มุง่เน้นไปท่ีปัจจยัที่จะสามารถลดต้นทนุการผลติได้อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  

นอกจากแผนการปรับปรุงกลยทุธ์ของธุรกิจด้านการตลาดและด้านต้นทนุการผลติแล้ว กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงยงั

ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรอนัเป็นแผนการด าเนินงานด้านการจดัการบคุลากรให้กระชบัและมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

การปรับปรุงแผนธุรกิจที่ยงัคงด าเนินการอยู่นี ้เพื่อรักษาความสามารถในการท าก าไรและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใน

อนาคต ปัจจุบนัโครงการนีช้่วยให้บริษัทฯ สามารถลดคา่ใช้จ่ายได้มากกว่า 1,200 ล้านบาทจากแนวคิดในการลดต้นทนุที่

เสนอมาจากทกุหนว่ยงานของบริษัทฯ  

2. การขยายการลงทุนในระดับภมิูภาค 

จากการที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อบรรลุวิสยัทัศน์สู่การเป็นผู้ น าตลาด

ปูนซีเมนต์ในภูมิภาค โดยมีการลงทุนที่ส าคัญ คือ การเข้าซือ้กิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศบังกลาเทศ โรงงาน

ปนูซีเมนต์ในประเทศศรีลงักา และโรงงานปนูซีเมนต์ตราลกูโลกในประเทศไทยในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้า
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ซือ้กิจการโรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศเวียดนาม และการก่อสร้างโรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศกมัพชูาที่มีก าลงัการผลิต 

1.5 ล้านตนั ในจงัหวดัก าพต ซึง่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ความส าเร็จของกลยทุธ์นีเ้ห็นได้จากผลประกอบการ

ที่ผา่นมาที่มีประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทฯ ทัง้ในแง่ของผลก าไร การบริหารจดัการต้นทนุร่วม ความมัน่คงของการจดัหาวตัถดุิบ 

การขยายตลาดใหม่  การขยายประเภทผลิตภณัฑ์ใหม่ การกระจายความเสี่ยง และการต่อยอดองค์ความรู้และความ

เช่ียวชาญในการบริหารจดัการภายในกลุม่บริษัทฯ  

นอกจากนี ้มีการขยายตวัด้านธุรกิจในกลุ่มคอนกรีตและอะกรีเกตโดยการเพิ่มก าลงัการผลิตหินบดถึง 2 ล้านตันต่อปี   

รวมไปถึงการควบรวมกิจการธุรกิจเทพืน้คอนกรีตขนาดใหญ่เชิงอตุสาหกรรม ซึง่สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของธุรกิจและการ

ให้บริการในแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ในสว่นของธุรกิจการให้บริการจดัการกากของ

เสียภาคอตุสาหกรรม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั มีผลประกอบการที่เติบโตขึน้จากการขยายธุรกิจ

ไปสูธุ่รกิจการให้บริการท าความสะอาดส าหรับภาคอตุสาหกรรม 

3. การส่งเสริมนวัตกรรม 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ของอตุสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคณุคา่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ตลอดปี 2560 กลุม่บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุในการสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างนวตักรรมซึ่งมีความมุง่หวงั

ให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร โดยมีการจดัการเสวนาด้านนวตักรรม การสมัมนาเชิงวิชาการอย่างตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 

เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานในการร่วมน าเสนอแนวคิดริเร่ิม อีกทัง้ได้จัดให้มีการน าเสนอผลงานด้าน

นวตักรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ พร้อมให้การสนบัสนนุทัง้ทางด้านทรัพยากรและงบประมาณเพื่อ

พฒันาแนวคิดริเร่ิมดงักล่าวให้กลายเป็นรูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กลุม่ธุรกิจ

ของกลุม่บริษัทฯ ตอ่ไป 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2560 

ทา่มกลางการแขง่ขนัทางการตลาดที่รุนแรง ต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตวัตลอดปี 2560 

โดยเฉพาะด้านราคาขายของตลาดปนูซีเมนต์ภายในประเทศที่ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ราคาถ่านหินและ

ราคาค่าพลงังานไฟฟ้าที่ปรับตัวสงูขึน้ สิ่งเหล่านีส้่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

มากมาย ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสงูสดุให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ลกูค้า พนักงาน และผู้ ถือหุ้น กลุ่มบริษัท

ปนูซีเมนต์นครหลวงจึงได้ด าเนินงานปรับแผนการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์การเติบโต และแผนการพฒันาเพื่อเสริมสร้าง

ขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้สงูขึน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ในพนัธกิจและด าเนินงานตามวิสยัทัศน์ของ

บริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2560 นีก้ลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ประสบความส าเร็จจากการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเวียดนาม อันเป็น

ประเทศที่มีตลาดการค้าและมียอดการใช้ปูนซีเมนต์ที่ค่อนข้างสูงในภูมิภาคประเทศหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มี

แผนพฒันาทัง้ในด้านโครงการลงทนุด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ที่อยูอ่าศยั การท่องเที่ยว จึงเป็นการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์
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ส าหรับการเติบโตที่สามารถกระจายความเสี่ยงและต่อยอดการเติบโตในสว่นภมูิภาคหลงัจากที่กลุม่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ

ไปสูป่ระเทศบงักลาเทศและศรีลงักามาก่อนหน้านีแ้ล้ว นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯ ยงัประสบความส าเร็จในการเร่ิมด าเนินการ

ผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทร่วมทุนแบบการร่วมค้าที่ประเทศกัมพูชาในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัส าหรับการเข้าสูต่ลาดที่ก าลงัเติบโตของประเทศกมัพชูา และสามารถเพิ่มผลก าไรให้บริษัทฯ ได้ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากการขยายกิจการไปสู่ภูมิภาคนี ้ส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ภายในและภายนอก กล่าวคือ   

ท าให้เกิดการสง่ออกปนูเม็ดไปในตลาดภมูิภาคดงักลา่วมากขึน้จึงท าให้สามารถใช้งานเตาเผาปูนซีเมนต์ได้เต็มก าลงัการ

ผลติ สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายและต้นทนุการผลิตลดลง มีการร่วมมือแลกเปลีย่นความรู้ การวิจยัและพฒันาร่วมกนั พนกังานเองก็

จะได้รับโอกาสและได้ประสบการณ์จากความท้าทายใหม่ๆ ด้วย  ขณะเดียวกนัทางกลุม่บริษัทฯ เองยงัได้ขยายช่ือเสียงและ

ตราสนิค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จกัในตลาดภมูิภาคมากยิ่งขึน้อีกด้วย 

นอกจากการขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคซึ่งเป็นแผนงานกลยุทธ์ส าหรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยงัมีแผนกลยุทธ์ที่

ส าหรับการปรับตวัท่ามกลางสถานการณ์การตลาดที่รุนแรงและราคาต้นทนุการผลิตด้านพลงังานที่สงูขึน้อีกด้วย โดยได้

จดัตัง้แผนปรับปรุงธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้และปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายตลอดจนลดต้นทนุการผลิตเพื่อรักษา

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดของกลุ่มบริษัทฯ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร เพื่อสร้างผลการ

ปฏิบัติงานที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาค อีกทัง้มีการริเร่ิมน า

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของ

เคร่ืองจกัร  

และเพื่อให้สอดรับกบัรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึน้จากการขยายตวัสูภ่มูิภาคที่ต้องมีการซือ้ขายระหว่างกนัภายในกลุม่บริษัทฯ 

ในเดือนมีนาคมปี 2560 จึงได้มีการจดัตัง้หน่วยธุรกิจใหม่ขึน้ได้แก่ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากด เพื่อท าหน้าที่

ในการดแูลการจดัจ าหน่ายเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งประเทศ ทัง้ในกลุม่บริษัทฯ หรือกลุม่อื่น ๆ โดยจะครอบคลมุสนิค้าที่

มีปนูซีเมนต์เป็นสว่นประกอบรวมถึงวตัถดุิบอื่น ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลติปนูซีเมนต์ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูขึน้ในการ

จดัการต้นทนุการผลิตและอปุทานสว่นเกินที่เกิดขึน้ในสภาวะตลาดในประเทศที่นอกเหนือการควบคมุทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 หลงัจากที่บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากัดได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอินทรี ด้วยนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที่

ชดัเจนท าให้บริษัทฯ ได้มองถึงตลาดที่มีการแข่งขนัต ่าแต่มีขนาดที่เหมาะสม และให้อตัราก าไรอยู่ในระดบัสงูเมื่อเทียบกับ

สินค้าปนูซีเมนต์ทัว่ไป จึงท าให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  “ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว” ซึ่งได้เร่ิมวางจ าหน่ายในเดือน

พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา โดยสนิค้านีเ้กิดจากความร่วมมือระหวา่งทีมงานการตลาดของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง

และทีมงานฝ่ายผลิตของบริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการอาศยั

ช่องทางการจดัจ าหนา่ยและตราสนิค้าที่แข็งแกร่งของกลุม่บริษัทฯ ผนวกกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลติสว่นเกิน

ของบริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั เพื่อก่อให้เกิดคณุคา่สงูสดุแก่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

1.3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถอืหุ้น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 

ในปี 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น เมื่อกลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสนั (Jardine Matheson Group) ได้เข้ามา

เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 24.90 โดยผ่านบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากัด (Jardine Cycle & Carriage Limited) 

หรือ “JC&C” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์   และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560      

JC&C ได้ด าเนินการซือ้หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมผ่านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดเปิด (Open Market) จึงท าให้สดัสว่นการ

ถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 25.54 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่ว ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างการ

บริหารงานและการจดัการบริษัทฯ แตป่ระการใด 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 
 

ช่ือบริษัท 

 
 

สถานท่ีตัง้ 

 
 

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ท่ีออกจ าหน่าย 

(ล้านหุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษัท 
1. บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั ไทย คอนกรีตผสมเสร็จและหนิทราย 2,500 25 100.00 
2. บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั ไทย ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบา 500 5 100.00 
3. บริษัท คอนวดู จ ากดั ไทย วสัดกุ่อสร้าง 300 3 100.00 
4. บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ากดั ไทย ก าจดักากอตุสาหกรรมและจ าหน่าย

เชือ้เพลงิ และวสัดทุดแทนและบริการท า
ความสะอาดส าหรับอตุสาหกรรม 

400 4 100.00 

5. บริษัท สยามซตีิ ้พาวเวอร์ จ ากดั ไทย ผลติไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้ 2,000 20 100.00 
6. บริษัท อินทรี ดจิิตอล จ ากดั ไทย ให้บริการด้านเทคนิค การจดัการและพฒันา

ระบบข้อมลู 
700 7 100.00 

7. บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั ไทย ผลติปนูซีเมนต์ 701 7.01 100.00 
8. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซเีมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั ไทย ขายปนูซีเมนต์ 10 1 100.00 
9. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซเีมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั บงัคลาเทศ ผลติปนูซีเมนต์ 2,800  

ล้านตากา 
48.74 100.00 

10. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั ศรีลงักา ผลติปนูซีเมนต์ 1,663 ล้าน  
ศรีลงัการูปี 

166 98.95 

11. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั เวียดนาม ผลติปนูซีเมนต์ 3,030.4 พนัล้าน
ดอง 

ไม่ได้แบ่งสว่นของทนุ
แล้วออกเป็นหุ้น 

65.00 

12. บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไทย ถ่านหนิ 525 525 44.99 
13. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) ไทย เอทานอล 1,000 1,000 4.72 
14. บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรชัน่  กมัพชูา ซีเมนต์ 150 ล้าน 

เหรียญสหรัฐ 
0.075 40.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จ ากัด 
1. พีที คอนวดู อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย วสัดกุ่อสร้าง 78.3 ล้าน 

เหรียญสหรัฐ 
78 100.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด 
1. บริษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์มินอล  
    (ไพรเวท) จ ากดั 

ศรีลงักา จ าหน่ายปนูซีเมนต์ 1,460 ล้าน  
ศรีลงัการูปี 

146 100.00 

2. บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ ากดั ศรีลงักา จ าหน่ายปนูซีเมนต์ 48 ล้าน  
ศรีลงัการูปี 

4.8 90.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด 
1. บริษัท สยาม ซตีิ ้ซเีมนต์ เญินแจ๊ก จ ากดั เวียดนาม ผลติปนูซีเมนต์ 812.1 พนัล้านดอง 812.1 100.00 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการการตลาดและการแข่งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามแต่ละสาย
ผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2512 เพื่อ

ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ โดยได้เร่ิมด าเนินการผลติปนูซีเมนต์ตัง้แต่ปี 2515 เป็นต้นมา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเมื่อปี 2536 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือหลงัจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด

เป็น “บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) และด้วยความมุง่มัน่ 

พัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ  ขยายฐานที่มาของรายได้และกระบวนการท างาน 

สามารถขยายกิจการด้วยการจดัตัง้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในประเทศตา่ง ๆ ทัว่

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้  

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายประเภทของวัสดุก่อสร้างและวสัดุตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่องานสถาปัตยกรรมทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจดัการของเสียและธุรกิจให้บริการท าความสะอาดภาคอตุสาหกรรม ธุรกิจ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงธุรกิจการด าเนินการค้าระหวา่งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

บริษัทตา่ง ๆ ภายในกลุม่บริษัทฯ ที่ได้จ าแนกตามผลติภณัฑ์และบริการ รวมทัง้การตลาดและการแขง่ขนั ดงันี ้

กลุ่มธุรกิจปูนซีเมนต์ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

กวา่ 48 ปี ที ่บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ ปนูอินทรี เป็นบริษัทหลกัของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 

ที่มีความภมูิใจต่อการเป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทางบริษัทฯ พฒันาผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับปูนซีเมนต์และการบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าเสมอมา ปัจจุบัน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทัง้หมด 3 โรงงาน พร้อมเตาเผาทัง้หมด 6 เตาที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี

ผลติภณัฑ์และบริการ รวมทัง้การตลาดและการแขง่ขนั ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการผลติปนูซีเมนต์ โดยมีผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ 5 กลุม่ คือ 

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพที่เหมาะส าหรับงานคอนกรีตทัว่ไป ตลอดจน

งานหลอ่ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูป และงานที่ต้องการคอนกรีตที่มีแรงทนทานสงู หรือคอนกรีตชนิด

พิเศษอื่น ๆ ส าหรับโครงการก่อสร้างที่ซบัซ้อน 

2. ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ทางเลอืก ท่ีถกูออกแบบให้มีความสามารถใน

การใช้งานได้ในลกัษณะเดียวกนักบัปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้ 

3. ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหมาะส าหรับงานก่ออิฐ งานฉาบผนัง และงาน

คอนกรีตขนาดเลก็ที่ไมใ่ช่โครงสร้างหลกั ช่วยให้ท างานได้ง่าย ได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการ 

4. ปูนซีเมนต์ส าหรับงานฉาบ (Masonry Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู ด้วยคณุลกัษณะพิเศษ เหมาะส าหรับ

งานฉาบท่ีต้องการความประณีต 

5. ปูนส าเร็จรูป (INSEE Mortar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส าหรับงาน

ก่อสร้างด้วยการพฒันาและคิดค้นอย่างไมห่ยดุยัง้จึงท าให้บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์คณุภาพออกมาให้บริการ 7 กลุม่ 

ตามจดุประสงค์การใช้งาน คือ 

1) ปนูส าเร็จรูปส าหรับงานฉาบ เหมาะส าหรับงานหลายประเภท เช่น งานฉาบทัว่ไป ฉาบละเอียด ฉาบอิฐมวล

เบา ฉาบอิฐมวลเบาละเอียดพิเศษ ฉาบผิวคอนกรีต ฉาบแตง่ผิวบางพิเศษ 

2) ปนูส าเร็จรูปส าหรับงานก่อ มีให้เลอืกส าหรับงานก่อทัว่ไปและก่ออิฐมวลเบา 

3) ปูนส าเร็จรูปเทปรับระดบัพืน้ส าหรับงานปรับความเรียบและระดบัพืน้ก่อนปูทับวสัดุอื่น โดยมีทัง้รูปแบบ

ส าหรับการใช้งานทัว่ไปและกรณีต้องการการไหลตวัที่ดีกวา่ปกติ 

4) ปนูกาวปกูระเบือ้ง มีให้เลอืกส าหรับงานปกูระเบือ้งพืน้และผนงัทัว่ไป และปนูกาวสตูรยดึเกาะพิเศษส าหรับ

ปกูระเบือ้งขนาดใหญ่และปกูระเบือ้งเดิม 

5) คอนกรีตแห้ง ส าหรับการท างานคอนกรีตทัว่ไปโดยเพิ่มความสะดวก ลดภาระการกองเก็บ การขนส่งหิน

ทรายที่บริเวณก่อสร้าง เหมาะส าหรับงานคอนกรีตขนาดเลก็ 

6) ปนูส าเร็จรูปหลอ่ผนงั ส าหรับงานหลอ่ผนงัไมรั่บแรงชนิดหลอ่ในท่ี 

7) ปนูเกร้าท์ไมห่ดตวั ใช้ส าหรับงานท่ีอยูอ่าศยั อตุสาหกรรม โครงสร้างและระบบพืน้ฐาน 
2. การตลาดและการแข่งขัน 

เศรษฐกิจไทยของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8 ซึ่งสูงขึน้เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุจาก (1) การเติบโตของภาคการสง่ออกซึ่งเป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก (2) จ านวนนกัท่องเที่ยวที่

เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องซึ่งก็เป็นผลสบืเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตวัดีขึน้ (3) การปรับตวัดีขึน้อยา่งช้า ๆ จากการบริโภค

ภาคเอกชนซึง่เป็นผลผลกัดนัมาจากการปรับตวัที่ดีขึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตรและมีการจ้างงานเพิ่มมากขึน้ใน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ภาคบริการ (4) การเพิ่มขึน้ของการใช้จ่ายภาครัฐ และความคืบหน้าของแผนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน แต่ยงัคงมี

ความลา่ช้าจากแผนที่วางไว้ (5) ความคืบหน้าอยา่งช้า ๆ ในการลงทนุภาคเอกชนในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในขณะที่

การลงทนุในอตุสาหกรรมอื่น ๆ ยงัไมม่ีความคืบหน้าตามที่ควร 

ทางภาคการก่อสร้างยงัคงมีการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากการโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐมีความลา่ช้าและ

การก่อสร้างภาคเอกชนที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดจากตัวบ่งชีห้ลกั เช่น พืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 

ภาคอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของนโยบายสนบัสนุนการลงทนุ ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศยัเร่ิมมีความ

ระมดัระวงัมากขึน้ในการลงทนุโครงการใหม ่ๆ เนื่องจากความเช่ือมัน่ผู้บริโภคที่ต ่าลง และสถานการณ์หนีค้รัวเรือนท่ีสงูขึน้

สง่ผลให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์และราคาวสัดกุ่อสร้างลดลงอย่างตอ่เนื่อง ซึง่เป็นผลมาจากดชันีราคาสนิค้าหมวด

วัสดุก่อสร้างที่หดตัวลง โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ คอนกรีต และไม้ นอกจากนีก้ าลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึน้ใน

ระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ยงัสง่ผลตอ่ตลาดปนูซีเมนต์โดยก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ระหว่างผู้ผลติปนูซีเมนต์ราย

ตา่ง ๆ และระหวา่งแต่ละช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้วยเหตนุีจ้ึงมีการใช้กลยทุธ์ราคาเป็นกลยทุธ์เพื่อแข่งขนัในระยะสัน้ทัง้

จากผู้ผลติและตวัแทนจ าหนา่ยเพื่อรักษาฐานลกูค้า 

อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในระยะยาวระหวา่งผู้ผลิตปนูซีเมนต์ด้วยกนั จะมุ่งเน้นที่การพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการเพื่อ

ยกระดับความพึงพอใจของลกูค้า และส่งเสริมประสบการณ์ตรงของผู้ ใช้ ผ่านกิจกรรมและสื่อการตลาดที่หลากหลาย 

เพื่อให้เกิดการเปิดรับและยอมรับในตราสินค้าเพิ่มขึน้ ความสมัพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบริษัทฯ และช่องทางการจัด

จ าหนา่ยตา่ง ๆ  ทัง้ตวัแทนจ าหนา่ยและผู้ผลติปนูซีเมนต์กลายเป็นหนึง่ในจดุแข็งจากโครงสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้าและการน าเสนอแนวทางการท าธุรกิจตา่ง ๆ  ในการยกระดบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและปรับปรุงประสทิธิภาพการจดั

จ าหน่าย บริษัทฯ ได้จดัโครงการสนบัสนุนด้านธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความตระหนกัเร่ือ ง

ความร่วมมือ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากกลยทุธ์ใหมท่างการตลาดของคูแ่ขง่ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3.1) การผลิต 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ ปนูอินทรี เป็นผู้ผลติปนูซีเมนต์รายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ และเป็น

หนึง่ในผู้สง่ออกปนูซีเมนต์รายใหญ่ของโลก มีก าลงัการผลติปนูเม็ดทัง้สิน้ 13 ล้านตนัตอ่ปีจากเตาเผาที่มีอยูท่ัง้หมด 6 เตา 

ปัจจบุนัมีเตาเผาที่ด าเนินการผลติเพียง 5 เตา สามารถผลติปนูเม็ดได้ 12 ล้านตนัตอ่ปี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหม้อบดปนูซีเมนต์ทัง้หมด 12 หม้อบด สามารถผลติปนูซีเมนต์ตามก าลงัการผลติสงูสดุได้ 17 ล้านตนัตอ่ปี 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์ปัจจบุนัจ ากดัอยู่ที่ 14 ล้านตนัตามปริมาณปนูเม็ด ทัง้นีป้ระเทศไทยมีก าลงัการ

ผลิตปูนซีเมนต์รวมทัง้สิน้อยู่ที่ 60 ล้านตนัต่อปี โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่เพียงร้อยละ 60 ท าให้ประเทศ

ไทยมีก าลงัการผลิตเหลืออยู่มาก ซึ่งท าให้ประเทศไทยยงัคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสง่ออกปนูซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่สดุ

ประเทศหนึง่ของโลก อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของประเทศไทยได้รับการผลกัดนัให้เติบโตจากนโยบายสง่เสริมการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครัฐ 
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3.2) วัตถุดิบและเชือ้เพลิง 

วัตถุดบิ การจัดหา 
จ านวนผู้

จัด
จ าหน่าย 

จ านวนผู้จัด
จ าหน่าย ท่ี
พึ่งพงิเกิน 

30%ของยอด
ซือ้รวม 

ความเส่ียง 

สัดส่วนการซือ้ 

ใน
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

วัตถุดบิหลัก 

หนิปนู 
มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง รวมทัง้จดัซือ้โดย
ท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี และจดัซือ้เป็นครัง้คราว 

3 1 ไม่มี 100% - 

หนิ Shale มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง - - - - - 

Clay 
จดัหาโดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว, ท าสญัญาจ้างเหมา
ผลติระยะยาวจากแหลง่ตนเอง และ จดัซือ้เป็นครัง้คราว 

2 1 ไม่มี 100% 0% 

ยิปซัม่ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 1 1 ไม่มี 100% 0% 

Copper Slag จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาวเป็นเวลา 3 ปี 1 1 ไม่มี 0% 100% 
กระดาษคราฟท์ จดัหาโดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปีและจดัซือ้เป็นครัง้คราว 4 1 ไม่มี 0% 100% 
ถงุจมัโบ้ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี และจดัซือ้เป็นครัง้คราว 2 1 ไม่มี 100% 0% 
ถงุพลาสตกิ WPP จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 3 2 ไม่มี 30% 70% 
เชือ้เพลิงหลัก 

ถ่านหนิ 
จดัหาโดยท าสญัญาแบบปีต่อปี และจดัซือ้เพิ่มเป็นครัง้
คราว 

6 2 
ต ่า (ระยะเวลาท่ี
ตดิตอ่  >10 ปี) 

- 100% 

ลกิไนท์ จดัหาโดยท าสญัญาแบบระยะยาว 1 1 
ต ่า (ระยะเวลาท่ี
ตดิตอ่ >10 ปี) 

100% - 

ปิโตรเลียมโค๊ก จดัซือ้เป็นครัง้คราว 1 1 ไม่มี - 100% 
น า้มนัดีเซล จดัซือ้เป็นครัง้คราว 5 - ไม่มี 100% 0% 
น า้มนัเตา จดัซือ้เป็นครัง้คราว 5 - ไม่มี 100% 0% 

ส าหรับวตัถดุิบและเชือ้เพลิง บริษัทฯ มีเหมืองวตัถดุิบหลกัเป็นของตนเอง ทัง้มีการท าสญัญาระยะยาวกบัผู้จดัจ าหน่าย

วตัถดุิบและเชือ้เพลิงหลกัอื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และมีความสมัพนัธ์ที่ดีอนัยาวนาน ซึง่บริษัทฯ จะพยายามไม่พึง่พิง

ผู้จดัจ าหนา่ยเพียงรายเดียวมากจนเกินไป เพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านการขาดแคลนวตัถดุิบหรือเชือ้เพลงิ 

3.3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

“การด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม เป็นหนี่งในพนัธกิจหลกัของ บริษัท ปูนซีเมนต์

นครหลวง (จ ากดั) มหาชน”   ตลอดระยะเวลากวา่ 48 ปีที่ผา่นมา ปนูอินทรีแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ท่ีจะเติบโตไปพร้อม

กบัการดูแลสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการให้บริการด้านการ

จัดการของเสีย ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  จากการด าเนินธุรกิจตามนโยบายข้างต้นท าให้ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏถึง ข้อ

ร้องเรียนและประเด็นสิง่แวดล้อมระดบัท่ีมีนยัส าคญัจากทัง้หนว่ยงานภายในและภายนอก  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสามารถบรรลุ

เป้าหมายและพนัธสญัญาด้านสิง่แวดล้อมได้อยา่งครบถ้วน เช่น ความสอดคล้องต่อกฎหมายและข้อก าหนด การลดการ

ปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  การลดปริมาณการใช้น า้ การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝัง
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กลบให้เป็นศนูย์ การประหยดัพลงังานและเพิ่มประสทิธิภาพการใช้วสัดแุละเชือ้เพลงิทดแทน รวมถึงการพฒันาผลติภณัฑ์

และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมของปนูอินทรีมีการพฒันาอย่างตอ่เนื่องตามนโยบายการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนขององค์กร โดยมี

เป้าหมายในการรักษาระดบัมาตรฐานและพฒันาเพื่อก้าวไปสูค่วามเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมในกลุม่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ทัง้ระดบัประเทศและสากล  ทัง้นีใ้นปี 2558 ปนูอินทรีได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกจาก Cement Sustainability Initiative (CSI) 

ภายใต้ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) นอกจากนี ้ปูนอินทรียังได้ยกระดับมาตรฐาน

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานฉบบัลา่สดุ ISO14001:2015 ตัง้แตช่่วงต้นปี 2560  

บริษัทฯ เช่ือว่าการบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรสามารถเกิดขึน้ได้จากพันธสัญญาที่

พนกังานทกุคนได้ให้ไว้ “ท างานเป็นทีม ท าสิ่งถกูต้อง กล้าคิดกล้าท า ห่วงใยใส่ใจอนาคต” 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด 

บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั (ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2535) เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ในปี 2559 โดย

เป็นผู้ผลิตปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้างภายใต้ตราสินค้าลกูโลกที่มีคณุภาพสงู  ทกุผลิตภณัฑ์ได้รับการคิดค้นและวิจยัจาก

สถาบนัวิจยัที่เป็นท่ียอมรับ โดยจดัจ าหน่ายผา่นทางตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าในกวา่ 300 ร้านค้าทัว่ประเทศ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปัจจบุนั บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ดงันี  ้

1. ปูนลูกโลกน า้เงิน ไฮดรอลิกซีเมนต์ ชนิดใช้งานทัว่ไปออกแบบพิเศษส าหรับงานโครงสร้างที่ต้องการก าลงัอดั

สงู อาทิ โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปทุกอย่าง ซึ่งได้

คณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ไฮดรอลกิซีเมนต์ มอก. 2594-2556 

2. ปูนซีเมนต์ผสมลูกโลกเขียว ส าหรับงานฉาบ ก่ออิฐ งานปัน้ขึน้รูป ผสมจากปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

และหินปูนบดละเอียดชนิดพิเศษ ท าให้เนือ้เนียน ฉาบง่าย แห้งช้า เหมาะส าหรับงานที่ต้องใช้เวลาและความ

ประณีต 

3. ปูนซีเมนต์ผสมซูเปอร์ลูกโลก (ส าหรับงานอเนกประสงค์) ปนูซีเมนต์ผสมซูเปอร์ลกูโลก 40 กิโลกรัม ส าหรับ

งานฉาบ ก่ออิฐ และงานคอนกรีตทัว่ไปที่ไม่ต้องรับน า้หนกัมาก คณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์

ผสม มอก. 80-2550 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปี 2560 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากัด มีรายได้จากการประกอบธุรกิจขายปูนซีเมนต์เป็นหลกั  โดยมีนโยบาย

การตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีส าคญั คือ การมีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายในราคาที่แขง่ขนักบัตลาดได้และมีบริการ

ขนส่งปูนซีเมนต์ถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลาง โดยมีช่องทางจัด

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านผู้ ค้าสง่และผู้ ค้าปลกีคิดเป็นร้อยละ 90 และจดัจ าหน่ายผ่านผู้ ค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ร้อยละ 10 ของลกูค้าทัง้หมด บริษัทฯ เน้นการแข่งขนัโดยใช้หลกัการความคุ้มค่าของผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ให้บริการสัง่ซือ้

ผลติภณัฑ์ผา่นศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ที่ครอบคลมุบริการไว้ ณ จดุเดียว (One stop service center) 

สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมาได้ทวีความรุนแรงขึน้จากภาวะตลาดที่สง่ผลกระทบต่อกลไกด้านราคา 

การชะลอตวัของการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน สง่ผลให้ความต้องการผลิตภณัฑ์

ปนูซีเมนต์ลดลงไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของบริษัทฯ คือ คณุภาพและความคุ้มคา่ของผลิตภณัฑ์พร้อมกบัการบริการลกูค้าที่

รวดเร็ว ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ ยงัคงศกัยภาพในการแขง่ขนัทา่มกลางการแขง่ขนัท่ีรุนแรงนี  ้

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

โรงงานบริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั ตัง้อยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบรีุ โดยมีก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์โดย

เฉลี่ย 844,800 ตนัต่อปี หรือ 2,200 ตนัต่อวนั ขัน้ตอนการผลิตของบริษัทฯ ด าเนินการภายใต้ระบบความปลอดภยัและอาชีว 

อนามยั การจดัการสิง่แวดล้อม การจดัการคณุภาพและการจดัการด้านพลงังาน ภายใต้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวลัระดับประเทศ อาทิ รางวลัระดับเหรียญเงิน  โครงการยกระดบัผู้ประกอบการด้านการ

สง่เสริมและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการกากอตุสาหกรรม รางวลัเหมืองแร่สีเขียว รางวลัเกณฑ์มาตรฐานโครงการสง่เสริม

ให้ผู้ ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DPIM) ไป

ประยกุต์ใช้ในสถานประกอบการและเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยของโครงการเพื่อการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

ระบบการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทฯ มีวิธีการจดัซือ้วตัถดุิบจากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นหลกั 

3.1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการด าเนินการเพื่อลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การติดตัง้ระบบก าจดัฝุ่ น แบบถงุลมกรองฝุ่ น (Bag filter) ที่หม้อบดปนูซีเมนต์

ทกุหม้อบด รวมไปถึงระบบสานพายล าเลยีงวตัถดุิบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่ นฟุ้ งกระจายออกจากกระบวนการผลติ และฝุ่ น

ดงักลา่วยงัถกูล าเลียงกลบัเข้าไปสูก่ระบวนการผลติ ท าให้ไม่มีของเสียออกจากกระบวนการผลิต และสูช่มุชนรอบข้างอีก

ด้วย นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยงัได้เข้ารวมโครงการตา่ง ๆ ของทางภาครัฐ ที่สนบัสนนุและสง่เสริมจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม

กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยยืนยนัได้จากการได้รับรางวลัอตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 (Green Industry Awards Level 3: 

Green System) รางวลัเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) ระบบมาตรฐานการจัดการพลงังาน (ISO50001) และรางวลั
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ระดับเหรียญเงินโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ปี 2560 รวมทัง้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 

โครงการสง่เสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานน าเกณฑ์มาตราฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR-

DPIM Network) ไปประยกุต์ใช้ใสถานประกอบการอีกด้วย 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้เข้าซือ้กิจการ

ต่อมาจากบริษัท ซีเม็ก ซีเมนต์ บังกลาเทศ จ ากัด (CEMEX Cement Ltd.) ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท สยาม ซิตี ้

ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั มีก าลงัการบดปนูซีเมนต์ประมาณ 0.5 ล้านตนัตอ่ปี 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

เนื่องจากไมม่ีวตัถดุิบตามธรรมชาติ เช่น แหลง่หินปนู ผู้ผลติปนูซีเมนต์ทกุรายจึงน าเข้าปนูเม็ดเพื่อใช้ในการผลติปนูซีเมนต์

เท่านัน้ ยกเว้น บริษัท ลาฟาร์จ (Lafarge) ที่น าเข้าหินปูนจากประเทศอินเดีย โดยวตัถุดิบอื่น ๆ เช่น ยิบซัม (gypsum) 

ตะกรัน  แร่เหล็ก (slag) และเถ้าลอย (fly ash) ก็ต้องน าเข้าด้วยจากประเทศใกล้เคียงด้วย ดงันัน้การขนส่งจึงมีบทบาท

ส าคญัทัง้ในการจดัซือ้วตัถดุิบ และการจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ 

ตลาดปูนซีเมนต์ในบงักลาเทศทัง้หมดมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม  Portland Composite Cement (PCC) ใช้งานเป็น

หลกัในท านองเดียวกนั PCC ก็เป็นสนิค้าหลกัของบริษัทฯ โดยมียอดขายเฉลีย่ต่อปีอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 95 ของยอดขาย

ทัง้หมด  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมจะใช้วตัถุดิบประเภทดินเผา  (pozzolanic material) เช่น เถ้าลอย (flyash) เพื่อเพิ่ม

ก าลังอัดในระยะยาวและลดสัดส่วนของปูนเม็ดในส่วนผสมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กระบวนการผลติ ในบงักลาเทศ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Ordinary Portland Cement (OPC) จะจ ากดัการใช้งานเฉพาะกบั

โครงการของภาครัฐ หรืองานก่อสร้างสาธารณูปโภคเท่านัน้ โดยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีส่วนผสมของปูนเม็ดอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 95 และยิบซมัอีกประมาณร้อยละ 5 บริษัทฯ ยงัมีบริการหลงัการขายส าหรับปูนซีเมนต์ที่จัดจ าหน่าย 

รวมทัง้การออกแบบสว่นผสมคอนกรีตให้ส าหรับงานระดบัองค์กรรวมทัง้งานโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ด้วย 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั มีความมุง่มัน่ในการรักษาคณุภาพและภาพลกัษณ์ของสนิค้าในอตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต์ของบงักลาเทศ  ธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ผู้จดัจ าหน่าย ผู้ ค้าปลีกและลกูค้าระดบัองค์กร รวมทัง้โครงการ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่   ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการน าเสนอปูนซีเมนต์คุณภาพเยี่ยมที่ราคา        

พรีเมี่ยม ด้วยการสร้างจดุยืนทางการตลาดที่เหมาะสม 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนัมีผู้ผลิตปนูซีเมนต์ที่ด าเนินธุรกิจอยู่ในตลาดรวมทัง้หมด 34 ราย มีก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์รวมกนัอยู่ที่ 41.5 ล้าน

ตนัต่อปี  โดยมีบริษัทข้ามชาติรวมอยู่ด้วย 4 ราย  โดยผู้ผลิต 10 อนัดบัแรกมียอดขายรวมกนัประมาณร้อยละ 75 ของตลาด

ทัง้หมด ในจ านวนผู้ผลติ 10 อนัดบัแรกนีเ้ป็นบริษัทท้องถ่ิน 7 รายและบริษัทข้ามชาติ 3 ราย  บริษัทข้ามชาติเหลา่นีเ้ผชิญกบั

การแขง่ขนัที่เข้มข้นจากบริษัทท้องถ่ิน  ซึง่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถลดต้นทนุการผลิตได้เพราะเนื่องมาจากมีสว่นแบ่ง

ทางการตลาดสงู ในขณะที่บริษัทข้ามชาติในบงักลาเทศขณะนีม้ีสดัส่วนทางการตลาดรวมกนัแค่ประมาณร้อยละ 20 ของ

ตลาดทัง้หมดโดยเป็นของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั อยูป่ระมาณร้อยละ 1.6   

ตลาดปนูซีเมนต์รวมของบงักลาเทศมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านตนัต่อปีและเติบโตขึน้ปีละประมาณ ร้อยละ 10 และมี

ประชากรหนาแนน่อยูท่ี่ประมาณ 158 ล้านคน โดยมีอตัราการใช้ปนูซีเมนต์ตอ่หวัตอ่ปีอยูท่ี่ประมาณ 154 กิโลกรัมซึง่ยงัต ่า

กว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ อยู่อีกมากเช่น ฟิลิปปินส์ (261 กก.) อินโดนีเซีย (255 กก.) และอินเดีย (216 กก.) ดังนัน้

ตลาดจึงมีศักยภาพที่จะขยายตวัได้อีกมากในอนาคต  ประเทศบังกลาเทศได้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่า

ประหลาดใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและประสบความส าเร็จถึงเป้าหมายโดยมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 7.24 โดยคาดการณ์วา่ตวัเลขการเจริญเติบโตจะขึน้ไปถึงร้อยละ 7.4 ภายในปี 

2561 เมื่อพิจารณารวมไปถึงโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ อาทิ สะพาน Padma Bridge ระบบรถไฟฟ้าขนสง่ในเมือง 

(Metro Rail) และทางด่วนยกระดับ (Elevated Express Way) – ซึ่งสองโครงการหลังเป็นลูกค้าของบริษัท สยาม ซิตี ้

ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะขยายก าลงัการผลิตจาก 0.5 เป็น 1.2 ล้านตนัต่อปีในระยะแรกและ

ขยายเป็น 2.0 ล้านตนัตอ่ปีในระยะที่สอง เพื่อมีสว่นร่วมในการรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่นี ้ 

3.  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

โรงงานของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ Sitalakshya River ในเขต Narayanganj ซึง่อยู่

ห่างจากเมือง Dhaka  34 กิโลเมตร  โรงงานนีเ้ป็นสถานีบดปูนซีเมนต์ตัง้อยู่บนที่ดินขนาด 12.5 เอเคอร์   โดยน าเข้าปูน

เม็ดจากกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของบริษัทแมท่ี่ต้องการจะสง่ออกปนูเม็ดที่เหลอืใช้อยู ่ 

ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ประมาณร้อยละ 70 ถกูจดัสง่ทางถนน สว่นท่ีเหลือจดัสง่ทางน า้ทัง้ในรูปแบบของปนูผงและปนูถงุ 

ตวัอยา่งของความส าเร็จในด้านการจดัสง่สนิค้าของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั  

• การจดัสง่โดยมีการจดัเรียงผลติภณัฑ์ที่ดี  

• รับประกนัคณุภาพของสนิค้าและบริการ  

• ด าเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ของมาตรฐานความปลอดภยั  

• แนะน าพนัธมิตรในด้านการขนสง่ที่มีวินยัและซื่อตรง  

• จดัสร้างคลงัสนิค้าในจดุยทุธศาสตร์ในตลาดที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในบงักลาเทศด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องก าหนดไว้ บริษัทฯ มุ่งหวงัให้กระบวนการผลิตและการกระจายสินค้าปนูซีเมนต์ของบริษัทฯ ปราศจากฝุ่ นที่ฟุ้ ง

กระจายออกไป โดยไมต้่องการให้เกิดฝุ่ นเลยหรือมีคา่เป็นศูนย์ด้วยการน าวตัถดุิบหรือปนูซีเมนต์ที่ร่ัวไหลออกไปกลบัมาใช้

ใหม่ในขัน้ตอนของกระบวนการบดปูนซีเมนต์ ด้วยการติดตัง้อุปกรณ์ดักเก็บฝุ่ นตามต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ ใน

กระบวนการผลิตวตัถอุื่น ๆ เช่น เศษวสัดหุรือน า้มนัเคร่ืองใช้แล้ว ฯลฯ จะมีผู้ รับผิดชอบโดยตรงที่เป็นบริษัทจากภายนอก 

นอกจากนี ้ยงัมีการบริหารจดัการให้มีการใช้น า้ภายในโรงงานให้น้อยที่สดุและมีระบบการระบายน า้ทิง้ตลอดจนโรงบ าบดั

น า้เสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้น าที่ถกูปลอ่ยออกไปยงัแม่น า้ใกล้เคียงได้รับการบ าบดัเป็นอย่างดี ด้วยการเป็นองค์กรท่ีมี

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตความยาวกว่า

หนึง่กิโลเมตรจากโรงงานของบริษัทฯ ไปยงัถนนหลกั เพื่อให้ชมุชนใกล้เคียงได้รับความสะดวกและเพิ่มความปลอดภยับน

ท้องถนน ลดความเสี่ยงจากอบุตัิเหต ุนบัเป็นการบรรเทาความยากล าบากของประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ที่โดยรอบ บริษัทฯ มี

ความมุ่งมัน่และพนัธสญัญาที่ต้องการจะประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กบัการช่วยดแูล

สงัคมและรักษาสิง่แวดล้อม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากัด หรือที่รู้จักกันในนาม อินทรีซีเมนต์  ลงักา ผู้ ผลิตปูนซีเมนต์ชัน้เยี่ยมในตลาด

ปูนซีเมนต์ศรีลงักาและครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 38  ด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่เข้มแข็งของผู้ จัด

จ าหนา่ยกวา่ 7,000 รายในตลาดค้าปลกีทัว่ประเทศ รายได้ประมาณร้อยละ 75 ของบริษัทฯได้มาจากตลาดค้าปลกี ท าให้

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ นบัได้วา่เป็นตราสนิค้าประจ าบ้าน  บริษัทฯได้ก่อตัง้ขึน้มาเมื่อ 50 ปีมาแล้วในฐานะของรัฐวิสาหกิจ

แล้วจึงเปลีย่นมาเป็นบริษัทเอกชน จนกลายมาเป็น อินทรีซีเมนต์ ในปัจจบุนัอนัเนื่องมาจากการควบรวมกิจการโดยบริษัท 

ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

INSEE Sanstha เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมหลกัของบริษัทฯ ที่มีช่ือเสียงมากว่า 5 ทศวรรษ โดยกว่าร้อยละ 30 ของบ้านพกั

อาศยัในประเทศศรีลงักาได้ใช้ปนูซีเมนต์ตรานีใ้นการก่อสร้าง  

จากการควบรวมกิจการกับทางกลุ่มบริษัทลาฟาร์จ (Lafarge) อินทรีซีเมนต์ ลงักา ได้รับเอาปูนซีเมนต์ตรา Mahaweli 

Marine ซึ่งเป็นตราปูนซีเมนต์ที่มีช่ือเสียงมากว่าสามทศวรรษ ปูนซีเมนต์ทัง้สองตรานีจ้ัดอยู่ในตลาดสินค้าพรีเมี่ยม

เช่นเดียวกับตราอื่น ๆ เช่น INSEE Flow INSEE Rapid Flow Plus และ INSEE Extra  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้โดยลกูค้าองค์กรที่

ซือ้ตรงกบับริษัทฯ  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ความต้องการของคุณ การตอบสนองของเรา 

ผลจากการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ได้ท าการแนะน าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ใหม่ที่ทนัสมัยและอยู่ในรูปแบบที่ได้ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้อยู่ภายใต้ปนูซีเมนต์ตราอินทรีภายในประเทศศรีลงักาทัง้หมด โดยน าความรู้ความเช่ียวชาญที่ปูนซีเมนต์

นครหลวงสะสมมาตลอดหลายทศวรรษของการด าเนินงานทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกั “กล้าคิด กล้า

ท า” ด้วยการท าวิจยัที่ทนัสมยัเพื่อสนองตอบความต้องการของอตุสาหกรรมนีด้้วยแนวคิดนอกกรอบของการผลิตปนูซีเมนต์

ตามลักษณะการใช้งาน โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษต่าง  ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอในรูปแบบใหม่  อาทิ INSEE Rapid Flow ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์มาตรฐานที่เหมาะสมกับงานหล่อคอนกรีตของชิน้ส่วนส าเร็จรูปส าหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่   

ทัง้ปูนซีเมนต์ INSEE Rapid Flow และ INSEE Rapid Flow Plus สามารถให้ค่าก าลังอัดสูงที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นท าได้      

ช่วยลดการใช้น า้ยาเคมี และจ านวนปนูซีเมนต์ที่ต้องใช้ในการผสมคอนกรีต 

นอกจากนีอ้ินทรีซีเมนต์ ลงักา ยงัได้แนะน าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่รายการหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในปนูซีเมนต์รุ่นบุกเบิกและ

เก่าแก่มากที่สดุของศรีลงักา  ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา INSEE Mahaweli Marine Cement รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณสมบัติ

เทียบเคียงกันและมีความก้าวหน้าทางวิศวกรรมมากคือ INSEE Mahaweli Marine Plus  ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์กลุ่มนีม้ี

คณุสมบตัิที่สามารถให้ก าลงัอดัสงูได้อยา่งรวดเร็วเหมาะส าหรับโครงการก่อสร้างที่มีเวลาน้อยและต้องการให้คอนกรีตรับ

น า้หนกัได้เร็ว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเร่งดว่นตา่ง ๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินท่ีดีขึน้จากการท่ีสามารถเข้าใช้

งานในพืน้ท่ีก่อสร้างได้อยา่งรวดเร็ว 

INSEE Extra ได้รับการน าเสนอในรูปแบบใหม่ส าหรับตลาดภายในประเทศในฐานะของปนูซีเมนต์ผสมที่มีความแข็งแรง

ทนทานและประหยดัมากที่สดุ เนื่องจากการใช้เถ้าลอยมาผสมในกระบวนการผลิตเป็นปนูซีเมนต์ผสมเถ้าลอยที่ใช้งานได้

ง่าย สะดวกและลื่นไหลได้ดี สามารถลดการใช้สารเคมีในการผสมคอนกรีตซึง่น าไปสูก่ารลดต้นทนุลงได้อย่างมีนยัส าคญั

ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

INSEE Sanstha ใช้วตัถุดิบและท าการผลิตภายในประเทศ จึงได้ขึน้เป็นผู้น าของปูนซีเมนต์ส าหรับตลาดค้าปลีกของ

ประเทศ ให้ก าลงัอดัที่สงูกวา่เมื่อเปรียบเทียบกับปนูซีเมนต์ตราอื่น ๆ ในตลาด 

อินทรีซีเมนต์ ลงักา ในปัจจุบนัเป็นผู้ผลิตที่มีสถิติการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนออกไซด์จากกระบวนการผลติปนูซีเมนต์ต ่าที่สดุ

ในประเทศศรีลงักา จากการที่บริษัทผู้ ถือหุ้นหลกัในประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสงูในองค์กรระดบัโลก  Cement 

Sustainability Initiative (CSI) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Platinum Award ในงานนิทรรศการทางด้าน

การศึกษาและสิง่แวดล้อม ‘Haritha Sihinaya 2017’ จากท่านประธานาธิบดี  Maithripala Sirisena เพื่อให้การรับรองแก่

บริษัทฯ ในวิธีการปฏิบตัิงานท่ีใช้ได้จริงในการมุง่สู่เป้าหมายของการก่อสร้างอยา่งยัง่ยืน  

การสนองตอบในทุกความต้องการอย่างสร้างสรรค์ 

จากการลงุทุนอย่างทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยและนวตักรรมของบริษัทฯ   ที่ก าลงัด าเนินการปรับเปลี่ยนปูนซีเมนต์จาก

สนิค้าโภคภณัฑ์ให้กลายมาเป็นการสนองตอบทกุความต้องการแบบเบ็ดเสร็จ เบือ้งหลงัของการผลกัดนัองค์กรให้แนวคิดที่
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แตกต่างอย่างสิน้เชิงนีเ้ป็นความจริงขึน้มา คือ การอุทิศตนของกลุม่วิศวกรคุณภาพสงูและผู้ เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีที่

ด าเนินงานในศนูย์บริการและนวตักรรมที่ทนัสมยั (Innovation & Application (I&A) Center)  ศนูย์บริการแห่งนี ้น าเสนอ

บริการที่สามารถเพิ่มมูลค่าและตอบสนองต่อทุกความต้องการของลกูค้ามากมาย ทัง้การประเมินสตูรผสมคอนกรีตไป

จนถึงการทดสอบสมรรถนะของคอนกรีต จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีจ าลองคลื่นความร้อน  (thermal modeling) โดยใช้

โปรแกรมสามมิติที่ล า้ยคุ ไปถึงการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ศูนย์นีย้งัได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัของรัฐเพื่อสร้างสรรค์

การแก้ปัญหาที่เป็นนวตักรรมส าหรับความต้องการทางอตุสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยด าเนินการวิจยัใหม่ ๆ 

ในการพฒันาผลติภณัฑ์  

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กบัลกูค้า อินทรีซีเมนต์ ลงักา ยงัได้ท าการแนะน าบริการเพื่อการพฒันาแก้ปัญหาที่

หน้างานท่ีมีความโดดเดน่เฉพาะตวัคอื ห้องปฏิบตัิการเคลือ่นท่ีอินทรี  โดยห้องปฏิบตัิการเคลือ่นท่ีที่มีอปุกรณ์ครบครันนีไ้ด้

เดินทางไปเยี่ยมลกูค้าต่าง ๆ ตามการร้องขอ พร้อมด้วยทีมงานที่มีวิศวกร เพื่อช่วยในการปรับปรุงคณุภาพของสว่นผสม

คอนกรีต ให้บริการและค าแนะน าทางด้านเทคนิค ตลอดจนหาทางแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่เก่ียวกบัปูนซีเมนต์ อะกรีเกต และ

ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัคอนกรีตในสถานท่ีก่อสร้างของโครงการลกูค้า  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดปูนซีเมนต์ในศรีลงักามีการแข่งขันที่สูงมาก โดย บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากัด  และ โตเกียวซีเมนต์ 

(Tokyo Cement) มีสว่นแบ่งทางการตลาดรวมกนัเกือบร้อยละ 70 ในขณะที่ Ultratech, Singha Cement - Heidelberg 

และผู้น าเข้าปนูซีเมนต์ถงุรายอื่น ๆ รวมกนัจะมีสว่นแบง่ทางการตลาดในสว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 30  

ในขณะที่ศรีลงักามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและผู้น าในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากธุรกิจ

การค้าในระดบัสากลของเอเชียใต้ ท าให้การพฒันาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ มีบทบาทที่ส าคญัในยทุธศาสตร์ของการ

ฟืน้ฟูเพื่อพฒันาประเทศในแนวทางนี ้อุตสาหกรรมการก่อสร้างของศรีลงักาก าลงัได้รับการผลกัดนัไปสู่มาตรฐานระดบั

สากลทัง้ในด้านจงัหวะทิศทาง ขนาดของโครงการ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ท าให้อินทรีซีเมนต์ ลงักาในฐานะผู้ผลิต

ปูนซีเมนต์ชัน้น าของประเทศ ต้องเตรียมพร้อมให้สามารถตอบสนองกับความต้องการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของ

อตุสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ  วิถีชีวิตของคนศรีลงักาก็เปลี่ยนไป โดยมีความต้องการที่จะมีบ้านพกัอาศยัที่ดีและ

ใหญ่โตขึน้ ซึ่งเป็นผลให้มีความต้องการใช้ปนูซีเมนต์มากขึน้ ถึงแม้ความต้องการปนูซีเมนต์ถงุจะลดน้อยลงอนัเป็นผลมา

จากฤดูแล้งที่ยาวนานกว่าปกติท าให้มีผลเสียต่อภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ตลาดปูนผงยังคงเจริญเติบโตได้ดีจาก

ภาคอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ทัง้หมดนีท้ าให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์

เพิ่มขึน้ร้อยละ 6-7 ภายในระยะเวลาสองปีข้างหน้า   

การขายตรงให้ลกูค้าที่เป็นองค์กรหรือโครงการก่อสร้างมีทิศทางการเจ ริญเติบโตที่น่าประทบัใจ การพัฒนาประเทศที่     

ซบเซาไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงปี 2558 ได้กลบัมามีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้เกิดบทบาทนีอ้ีกครัง้ด้วย

โครงการสาธารณปูโภคหลกัขนาดใหญ่  แนวโน้มดงักลา่วนีม้ิได้เกิดขึน้เฉพาะกบัโครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่

เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงโครงการก่อสร้างกลุม่อาคารสงูเพื่อพกัอาศยัและโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งท าให้ทิวทศัน์ของตวัเมือง
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เปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะในโคลมัโบ ดงันัน้บริษัทฯ จึงคาดการณ์ได้ถึงกระบวนทศัน์ตา่ง ๆ ที่จะเปลีย่นแปลงไปในทิศทาง

ที่ดีขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ที่จะต้องปรับตวัเพิ่มไปตามกระแสของการพฒันาสาธารณปูโภคที่ก าลงัเกิดขึน้  

การเจริญเติบโตและขยายตวัทางธุรกิจ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของศรีลงักาถกูผลกัดนัโดยโครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่เป็นหลกั รายได้ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศจะได้รับจากธุรกิจการท่องเที่ยวและการโอนเงินเข้าประเทศจากการท างานในต่างประเทศ โดยมีรายได้จากการ

สง่ออกที่ได้รับประโยชน์จากระบบสทิธิประโยชน์ทัว่ไปทางภาษีเป็นแรงหนนุช่วยในการผลกัดนัให้เกิดการเจริญเติบโต   

ในสถานการณ์เช่นนี ้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ โคลัมโบนครแห่งการเงิน (Colombo Finance City) และ เมกกะโปลิส 

(Megapolis) จึงมีบทบาทหลกัที่ส าคญัในการกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   โครงการการก่อสร้างที่เกิดขึน้ทัง้

ในกลุ่มของโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจะยงัคงเติบโตต่อไป โดยจะไปชดเชยการก่อสร้างบ้านพกัอาศยัทัว่ไปและ

ตลาดของช่างก่อสร้างที่หดตวัลงจากการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มมุง่ไปสูก่ารพกัอาศยัในอาคารสงู  

อินทรีซีเมนต์ ลงักา ได้เร่ิมต้นการก่อสร้างโรงงานปนูซีเมนต์แนวตัง้แห่งใหม่ด้วยงบประมาณ 14 ล้านเหรียญในเขต Galle 

และจะเร่ิมท าธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในศรีลงักาเร็ว ๆ นี ้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ร่วมมือกบัสภาอตุสาหกรรมการก่อสร้าง 

(Construction Industry Sector Council - CISC) เมื่อเร็ว ๆ นีใ้นการจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับการวางแผน

ทางยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมในการช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่ าให้กับประเทศ  ซึ่ง

นบัเป็นการประชมุครัง้แรกในลกัษณะนีข้องกลุม่สภาช่างฝีมือในศรีลงักา  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

โรงงานผลิตที่ครบวงจรของอินทรีซีเมนต์ ลงักา สามารถผลติปนูเม็ดได้เพียง 800,000 ตนั โดยความต้องการสว่นท่ีเหลืออีก

ประมาณ 1 ล้านตนัน าเข้ามาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย  บริษัทฯ ได้น าเข้าปนูซีเมนต์ผงปอร์ตแลนด์

ผา่นทางศนูย์จ่ายที่โคลมัโบภายใต้ปนูซีเมนต์ตรา Mahaweli Marine ซึง่เป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ  

อินทรีซีเมนต์ ลงักา เป็นผู้น าเสนอปนูซีเมนต์เพื่อสิง่แวดล้อมในเชิงธุรกิจเป็นรายแรกของศรีลงักา นบัเป็นความท้าทายของ

บริษัทฯ ที่จะได้รับการประเมินในด้านสิง่แวดล้อมจากการท่ีท าธุรกิจอยู่ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ ดงันัน้กิจกรรมนีจ้ึงเป็น

การแสดงออกถึงการมีสว่นร่วมของบริษัทฯ ในการช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

ก้าวที่ส าคญัของบริษัทฯ อีกก้าวหนึง่ในด้านความคิดสร้างสรรค์คือการด าเนินการขนสง่จากเรือสูเ่รือ โดยการขนถ่ายวสัดุ

ตา่ง ๆ จากเรือใหญ่ไปยงัเรือเลก็ ซึง่เป็นการขนถ่ายลกัษณะนีเ้ป็นครัง้แรกในประเทศศรีลงักา แนวคิดอนัสร้างสรรค์นีม้ีเหตุ

กระตุ้นมาจากมาตรการทางด้านความปลอดภยั ซึง่มีผลให้เกิดการลดจ านวนยานพาหนะในการขนสง่ไปกวา่ 200 คนัและ

ลดระยะทางในการเดินทางบนถนนไปกวา่ 800,000 กิโลเมตร 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ 

อินทรี อีโคไซเคิล บริษัทที่ท าธุรกิจทางด้านบริหารจดัการกากของเสียของอินทรีซีเมนต์  ลงักา ที่สามารถตอบสนองต่อทกุ

ปัญหาในการจดัการกากของเสียทางอตุสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระดบัโลกที่พิสจูน์แล้วที่เรียกว่า การด าเนินการร่วมกัน  

(Co-processing) โดยกากของเสยีที่เป็นอนัตรายจะถกูก าจดัโดยไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมด้วยเตาเผาปนูซีเมนต์ของ

โรงงานบริษัทฯ ที่ Puttalam เทคโนโลยีนีไ้ด้รับการรับรองจากองค์การอนามยัโลก อนสุญัญาบาเซล (Basel convention) 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นระดบัสากลรวมทัง้หนว่ยงานทีเก่ียวข้องต่าง ๆ ของรัฐบาลภายในประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการ

ด าเนินการร่วมกนั เพื่อจดัการกากของเสยีทางอตุสาหกรรมมากกวา่ 600,000 เมตริกตนัจากองค์กรธุรกิจกวา่  350 แหง่ซึง่

รวมทัง้หนว่ยงานภาครัฐด้วย  

บริษัทฯ ได้ท าการฟืน้ฟเูหมืองร่วมกบัสหภาพสากลว่าด้วยการอนรัุกษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation 

of Nature - IUCN) เพื่อให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะมีการท าเหมือง    เพื่อดูแลรักษาและติดตามสภาพความ

หลากหลายทางธรรมชาติในเขต Aruakkalu รักษาสภาพป่าชายเลน ช่วยเหลือสตัว์ป่าและด าเนินโครงการฟืน้ฟูสภาพ

ปะการังในพืน้ท่ีทางตอนใต้ โครงการเหลา่นีเ้ป็นความคิดริเร่ิมทางด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากบริษัทฯ    

อินทรีซีเมนต์ ลงักา ยงัได้น าวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศทางด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ด้วย ผลิตภณัฑ์

ปนูซีเมนต์ตรา  Sanstha เป็นปนูซีเมนต์ของศรีลงัการายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้สญัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์สีเขียว  (Green 

labeling certification) จากคณะกรรมการอาคารเขียว (Green Building Council) ซึง่เป็นปนูซีเมนต์ที่ผลติด้วยกรรมวิธีที่

สามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กวา่ 7 กิโลกรัมตอ่ถงุ   

นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์  INSEE Extra, INSEE Mahaweli Marine Plus และ INSEE Rapid Flow Plus ยังได้ รับรางวัล

เหรียญทองจากงานแจกประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์สีเขียว (CIOB Green Mark certification) ที่จัดขึน้โดยสถาบันช่าง

ก่อสร้างของซีลอน (Ceylon Institute of Builders) แหง่ประเทศศรีลงักา  

นบัวา่อินทรีซีเมนต์ ลงักา ได้มีบทบาทเชิงรุกที่ชดัเจนในการตอ่สู้กบัปัญหาโลกร้อนและสง่เสริมให้ศรีลงักามีจดุยืนท่ีชดัเจน

ในการเป็นมหานครระดบัโลกที่มีการดแูลให้เกิดสมดลุระหว่างการพฒันาเมืองกบัปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมอย่างระมดัระวงั

ด้วยการผลิตปนูซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ ยงัได้ขยายไปสูก่ารดแูลชุมชนใน

ท้องถ่ินและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดมลูค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจของประเทศ อินทรีซีเมนต์ ลงักา จะยงัคงมุ่งมัน่ใน

การมีบทบาทเชิงรุกของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่ไป 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด หรือ อินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2537 และกลายมาเป็น

บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตชัน้น า  รวมทัง้ยงัเป็นบริษัทที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านการบริหาร
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

จดัการกากของเสียในเวียดนามใต้ บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจที่ไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑ์และความสามารถในการแก้ปัญหา

ด้านการจัดการกากของเสียของบริษัทฯ ได้ถูกน าไปใช้กับอาคารและสาธารณูปโภคที่โดดเด่นหลายโครงการ  รวมทัง้

โครงการพฒันาบ้านพักอาศัยและอาคารทางธุรกิจอีกหลายพันแห่ง  ดังนัน้  อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม จึงพยายามสร้าง

อนาคตที่สดใสในประเทศเวยีดนามโดยการมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัในการพฒันาเศรฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม บริษัทฯ มี

พนกังานกวา่ 1,100 คน ที่ท างานอยู่ในโรงงานผลิตปนูซีเมนต์ทัง้ 5 แห่งรวมทัง้โรงงานผลิตคอนกรีตอีก 7 แห่งในเขตชาน

เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้(Greater HCMC area)  

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งหวงัที่จะเป็นบริษัทฯ ด้านวสัดกุ่อสร้างอนัดบัหนึ่งในเวียดนามภายในปี 2563 ด้วยการมุ่งเน้นไปที่

การสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การเจริญเติบโตและสร้างความแตกต่างกบัคูแ่ขง่ใน 3 เร่ือง

หลกัดงันี ้ 

• เสริมสร้างและวางต าแหนง่ผลติภณัฑ์ตราอินทรีให้เป็นสนิค้าพรีเมี่ยม  

• สร้างความแตกตา่งและเพิ่มมลูคา่ด้วยการสร้างนวตักรรมในผลติภณัฑ์ บริการ และการบริหารจดัการกากของเสยี 

• น าเสนอการท าธุรกิจผา่นเทคโนโลยีและเครือขา่ยดิจิทลั  เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัตลาดค้าวสัดกุ่อสร้าง  

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ปนูซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement)   

บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูที่หลากหลายมากที่สดุในตลาดเพื่อตอบสนองทกุความต้องการด้านปนูซีเมนต์ สามารถ

น าเสนอผลประโยชน์มากมายให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ทัง้ในกลุม่เจ้าของบ้านรายย่อยและกลุม่ที่น าไปใช้ในอตุสาหกรรม

ผลิตวสัดกุ่อสร้าง ส าหรับตลาดค้าปลีก อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองทกุความต้องการท่ีแตกต่างกนั

ออกไปของเจ้าของบ้านแตล่ะราย โดยไมไ่ด้ตอบสนองเฉพาะแตก่ารใช้งานตามประเภทของผลติภณัฑ์เทา่นัน้ แตย่งัรวมไป

ถึงการให้บริการด้านเทคนิคในสถานที่ก่อสร้าง หรือการให้บริการผ่านศูนย์ประสานงานบริการทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อให้การสนบัสนนุโดยตรงตอ่ลกูค้า  ในสว่นของลกูค้าที่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผลติวสัดกุ่อสร้าง บริษัทฯ ก็ยงัให้บริการที่

สามารถตอบสนองทกุความต้องการด้านปนูซีเมนต์ที่หลากหลายให้กบัผู้ใช้หลายกลุม่ เช่น กลุม่วสัดุก่อสร้างหลอ่ส าเร็จรูป 

กลุม่ที่ใช้คอนกรีตในงานประเภทตา่ง ๆ หรือกลุม่ที่ต้องใช้ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณปูโภคที่มีความต้องการพิเศษตา่ง ๆ 

เช่น การท าให้ดินมีเสถียรภาพที่มัน่คง หรือ มีความต้านทานต่อซลัเฟต  ด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่สามารถให้

ค าปรึกษาทางเทคนิคได้ที่หนว่ยงานโครงการของลกูค้า บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการได้ครบถ้วนและบรรลผุลในฐานะผู้น า

ในการน าเสนอการบริการท่ีสามารถตอบสนองได้ทกุความต้องการ   

อินทรี เบตนั (INSEE Beton)  

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548  อินทรี เบตนั เป็นที่รู้จักกันในฐานะของผู้น าในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตพืน้ที่โฮจิมินห์ซิตี ้  

บริษัทฯ ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สามารถตอบสนองทุกความ

ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สดุ  ด้วยโรงงานผลิตคอนกรีตที่ทนัสมยัและตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นจุด
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ยุทธศาสตร์ของเมืองโฮจิมินห์ซิตี  ้ อินทรี เบตัน เป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่ไว้วางใจได้กับผู้ รับเหมาก่อสร้างชัน้น าทัง้

ภายในประเทศและนานาชาติที่ท างานกอ่สร้างโครงการส าคญัขนาดใหญ่หลายโครงการในตอนใต้ของเวียดนามในช่วงสบิ

ปีที่ผา่นมา  บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจที่ได้พฒันาและน าเสนอในสิง่ที่สามารถตอบสนองทกุความต้องการท่ีมีเพิ่มขึน้อยา่ง

ตอ่เนื่องและหลากหลายได้อยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์แบบในงานแตล่ะประเภทของลกูค้า  

อินทรี อิโคไซเคิล (INSEE Ecocyle)  

บริษัท อินทรี อิโคไซเคิล จ ากดั ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2550  ภายใต้ขื่อ จีโอไซเคิล โดยเป็นบริษัทชัน้น าที่ให้บริการในด้านการ

บริหารจดัการกากของเสยีในเวียดนาม  ด้วยประสบการณ์รอบด้านกว่า 10 ปี อินทรี อิโคไซเคิล มีความภาคภมูิใจที่ได้รับ

ความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการกบับริษัทขนาดใหญ่ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมตา่ง ๆ มากมายหลายประเภท  เพราะเรามีความ

มุง่มัน่อยา่งแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืนให้กบัคนรุ่นตอ่ไป 

บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะให้บริการท่ีดีที่สดุและปลอดภยัที่สดุของการบริหารจดัการกากของเสยีแก่ลกูค้าของบริษัทฯ เพื่อ

ท าให้ลกูค้ามีความสบายใจและหมดกงัวลในเร่ืองเหลา่นี ้และบริษัทฯ ยงัมีสว่นร่วมให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ด้วยการ

ช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

สภาพตลาดในอนาคตและการคาดการณ์ของอตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศเวียดนาม นบัได้ว่าเป็นตลาดที่สดใสที่สดุ

แห่งหนึ่งของเอเชียในช่วงห้าปีข้างหน้านีด้้วยตวัเลขการเจริญเติบโตที่คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5 โดยมีปัจจัยผลกัดนัหลกั

อนัได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง  อายขุองประชาชนโดยเฉลีย่ยงัต ่าอยู ่และการขยายตวัของเมืองอยา่งตอ่เนื่อง  

รัฐบาลรวมทัง้นกัลงทนุจากต่างประเทศได้มีการประกาศแผนงานการพฒันาและก าลงัอยู่ในระหว่างการลงทนุโครงการพฒันา

ขนาดใหญ่ที่สดุหลายโครงการในช่วง 2-3 ปีนี ้  เช่น โครงการเครือข่ายรถไฟฟ้าในเมือง โรงกลัน่ปิโตรเคมี ทางหลวงวงแหวน

รอบโฮจินมินห์ซิตี ้ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน   อาคารส าหรับพกัอาศยัและเพื่อการพาณิชย์  ฯลฯ       

เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดปนูซีเมนต์ ก าลงัการผลติที่เกินความต้องการในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคกลางยงัคงมีอยู ่ในขณะ

ที่ตลาดในภาคใต้ยังคงอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งท าให้ตลาดภาคใต้กลายเป็นที่น่าสนใจ จึงคาดการณ์ได้ว่าบริษัทผู้ ผลิต

ปนูซีเมนต์บางรายจากภาคเหนือ และภาคกลางอาจก าลงัเร่ิมเจาะตลาดในทางภาคใต้เช่นกนั  

การเพิ่มระดบัความพงึพอใจของลกูค้า ด้วยการท าให้ลกูค้ามีประสบการณ์ที่ดีกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

ศนูย์อินทรีแหง่การประยกุต์ใช้งานและนวตักรรม (IAIC) 

ด้วยอปุกรณ์ที่ทนัสมยัและบคุคลากรมืออาชีพ ศนูย์บริการเทคนิคและนวตักรรมอินทรี (IAIC) สามารถให้บริการด้านการ

ทดสอบทางเทคนิคประเภทต่าง ๆ มากมายซึ่งรวมไปถึงการทดสอบมาตรฐานส าหรับผลิตภณัฑ์คอนกรีตและอะกรีเกต

ตลอดจนการใช้งานในกรณีพิเศษต่าง ๆ ศูนย์บริการแห่งนี ้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานเช่นเดียวกบัระบบ Vilas100 ที่

ด าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOST) และสถาบนัทางมาตรฐานอตุสาหกรรม (BoA) 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

การปรับเปลีย่นเข้าสูย่คุดิจิทลั 

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ไม่ได้ปรับตวัเข้าสูร่ะบบดิจิทลัเพียงเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของขบวนการด าเนินงานภายในองค์กร

ด้วยการใช้ระบบอตัโนมตัิในงานด้านตา่ง ๆ เทา่นัน้ แตบ่ริษัทฯ ยงัต้องการสร้างความแตกตา่งกบัผู้ผลติปนูซีเมนต์รายอื่น

ด้วยการน าเสนอประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่มคณุค่าในการท าธุรกิจให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ

ประเทศเวียดนามด้วย 

ฉลากเขียว  ความพยายามและความมุง่มัน่ในการท าผลติภณัฑ์อินทรีที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ทกุสิง่ที่สร้างขึน้ในวนันีจ้ะกลายเป็นมรดกส าหรับคนรุ่นตอ่ไปในวนัข้างหน้า ฉะนัน้บริษัทฯ จึงมีความ

ยินดีเป็นอยา่งยิ่งที่จะท าให้ทกุสิง่ที่เราร่วมสร้างสรรค์ในวนันีก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบัสงัคมไป

อีกหลาย ๆ ปีหรือหลาย ๆ ทศวรรษ  นัน่คือเหตผุลวา่ท าไมบริษัทฯ จึงไมไ่ด้มุ่งหวงัแต่เพียงการท าผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพดี

ที่สดุ แตต้่องค านึงถึงความยัง่ยืนมากที่สดุด้วย  การแสดงบทบาทน าในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ใน

ด้านการผลิตปูนซีเมนต์   ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และการสนองตอบทุกความต้องการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองใน

มาตรฐานทุกด้านของการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนาม 

(LOTUS) มาตรฐานผลติภณัฑ์สเีขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED) หรือผลติภณัฑ์ฉลากเขียว (GREEN MARK) 

บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจที่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นรายแรกในประเทศเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานและอยู่ในฐานข้อมลู

ผลิตภณัฑ์สีเขียวของกระทรวงอตุสาหกรรม  และยงัได้รับประกาศนียบตัรของผลิตภณัฑ์ฉลากเขียวระดบันานาชาติจาก

สงิคโปร์อีกด้วย 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม เป็นผู้ผลติปนูซีเมนต์และให้บริการด้านการบริหารจดัการกากของเสียชัน้น าของเวียดนามใต้มาหลาย

ปีแล้ว บริษัทฯ มีวสัดุก่อสร้างและการบริการที่มีคณุภาพระดบัโลกและมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศด้วยโรงงานปนูซีเมนต์ห้าแห่งที่กระจายอยู่ในเขตเวียดนามตอนใต้ รวมทัง้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในเขตชานเมืองโฮ

จิมินห์ซิตี ้ มีก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์รวมทัง้สิน้ประมาณ 6.1 ล้านตันต่อปี กระบวนการผลิตมีการดูแลอย่างเข้มงวดตาม

นโยบายทางด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์และการดแูลสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ระบบการบริหารจดัการให้อยู่ภายใต้มาตรฐานด้าน

ความปลอดภยัของ OHSAS18001 มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมของ ISO14001และมาตรฐานด้านการจดัการของ ISO9001 

3.1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้ 

ความยัง่ยืนเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดสมดลุขึน้ระหว่างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ บริษัทฯ ได้

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมทัง้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเคร่งครัด 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ มีความหว่งใยในชมุชนท่ีอยูร่อบ ๆ หนว่ยงานของบริษัทฯ ด้วยการด าเนินการให้ความสนบัสนนุตามแนวคิดตา่ง ๆ 

ที่หลากหลาย อาทิ การศกึษา การสร้างสาธารณปูโภคในท้องถ่ินท่ีขาดแคลน ซึ่งรวมทัง้การสร้างธุรกิจในชมุชนด้วย ท าให้

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกวา่หนึง่ล้านคนโดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้สเสยีทกุภาคสว่นภายในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับการปลูกฝังในทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตัง้แต่โรงงานที่ดูแล

ขบวนการผลติไปจนถึงผู้บริโภค ด้วยขบวนการผลติที่ใช้เทคโนโลยีระดบัโลก บริษัทฯ มุง่หวงัให้มีการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม

ในระดบัที่ดีที่สดุ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ ากดัและไม่สามารถทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดขึน้ได้จาก

ความส าเร็จของการพฒันาปนูซีเมนต์ผสมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและเป็นผลติภณัฑ์ที่ได้รับรางวลัฉลากเขียวด้วย 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น 

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น หรีอ CMIC เป็นกิจการร่วมทุนแบบการค้าร่วมระหว่างกลุ่มธุรกิจชิปมงกับบริษัท 

ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการผสมผสานระหวา่งความเช่ียวชาญของท้องถ่ินในเร่ืองการตลาดและการกระจาย

สนิค้าของกลุม่ธุรกิจชิปมง CMG (Chip Mong Group) กบัความรอบรู้เร่ืองปนูซีเมนต์ที่ดีที่สดุของปนูซีเมนต์นครหลวง วิสยัทศัน์

ของชิป มง อินทรีซีเมนต์ คือการเป็นผู้สนองตอบทุกความต้องการด้านปนูซีเมนต์ที่ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจมากที่สดุใน

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของกมัพชูาและพืน้ที่ใกล้เคียง บริษัทฯ มีพนกังานที่มีความพร้อม ความสามารถกวา่ 365 คน ซึ่งรวมถึง

ผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาทัว่โลก 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ที่มีคณุภาพสงูส าหรับทัง้ในตลาดค้าปลีก

และตลาดอตุสาหกรรม ซึง่ผลติจากวตัถดุิบในประเทศที่คดัสรรอยา่งดีด้วยมาตรฐานการรับรองและควบคมุคณุภาพระดบั

โลก ภายใต้ตราสินค้า "อูฐ (CAMEL)" ผลิตภณัฑ์ส าหรับตลาดค้าปลีก และตราสินค้า "อินทรีเพชร (INSEE Diamond)" 

ส าหรับตลาดด้านเทคนิคและอตุสาหกรรม ซึง่ถกูจดัสง่มาจากโรงงานแหง่ใหมท่ี่ Touk Meas 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ภายในประเทศกมัพชูามีการเจริญเติบโตที่เข้มแข็งมากอนัเนื่องมาจาก

จ านวนประชากรและผลผลิตมวลรวมต่อคนของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเสริมด้วยโครงการลงทุนที่

เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งขึน้และการก่อสร้างอาคารสงูทางด้านที่พกัอาศัย 

ปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของประเทศกัมพูชาในปี  2560 อยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านตันต่อปี  ก าลังการผลิต

ปูนซีเมนต์ของผู้ ผลิตหลักทัง้สี่รายอันได้แก่ CMIC SCG Huaxin และที่จะเกิดขึน้ในกลางปี 2561 คือ Anhui Conch 

รวมกนัแล้วคาดวา่จะสามารถรองรับความต้องการใช้สว่นใหญ่หรือทัง้หมดได้ภายในปี 2562 ซึง่ขึน้อยู่กบัการใช้ก าลงัการ

ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 
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สภาพการตลาดภายในประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถรุกเข้าไปในตลาดและเติบโตได้ โดยมีข้อ

ได้เปรียบเมื่อเทียบกบัผู้ผลิตรายอื่นในด้านการจัดสง่เนื่องจากที่ตัง้ของโรงงานอยู่ในต าแหน่งที่ดีเยี่ ยมใกล้กบับริเวณที่มี

ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ ซึ่งได้แก่จงัหวดัที่อยู่รอบกรุงพนมเปญ  รูปแบบในการขนสง่ก็สามารถท าได้ทัง้โดยถนนและ

ระบบราง เมื่อเสริมด้วยต้นทนุในการผลิตที่มีฐานของการใช้พลงังานค่อนข้างต ่า บริษัทฯ จึงอยู่ในฐานะที่มีต้นทนุในการ

ให้บริการท่ีเหมาะสมและสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมหลากหลายในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายด้วยการ

แนะน าตราสินค้าใหม่ New Camel ออกสู่สาธารณะ การพาคู่ค้าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการน าเสนอ

ปนูซีเมนต์ตรา CAMEL ไปแนะน าทัว่ประเทศ มาตรการในการกระตุ้นตลาดเหลา่นีไ้ด้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริโภคและช่างปนู ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้เกิดความภกัดีตอ่ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ จากลกูค้าอีกด้วย 

บริษัทฯ สนบัสนุนการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางคู่ค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทัว่ประเทศ ซึ่งบางรายก็เป็นคู่ค้าที่

ย้ายมาจากชิปมงกรุ๊ป  

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต  

โรงงานผลติปนูซีเมนต์ของบริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ ตัง้อยู่ที่เมือง Touk Meas ในจงัหวดั Kampot ซึ่งห่าง

ไปทางใต้ของเมืองหลวงพนมเปญประมาณ 125 กิโลเมตร  ตัง้แตเ่ร่ิมการก่อสร้างในปลายเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้

ท าการก่อสร้างโรงงานผลิตปนูซีเมนต์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอนัทนัสมยัอย่างเต็มรูปแบบจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

เพียง 20 เดือน ซึ่งสามารถสง่มอบปูนซีเมนต์ที่ผลิตภายในประเทศจากโรงงานแห่งนีไ้ด้เป็นครัง้แรกในเดือนพฤศจิกายน 

2560 โดยในวนัที่ 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้บรรลเุป้าหมายที่ส าคญัในการเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรเตาเผาที่หนึง่ เพื่อเร่ิมท า

การผลติปนูเม็ดออกมาได้วนัละ 5,000 ตนั 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญา EPC กับบริษัท ซีทิก เฮฟวี อินดัสตรีส์ จากประเทศจีน เพื่อ

จัดสร้างระบบน าความร้อนเหลือใช้จากเตาเผาปูนซีเมนต์กลบัมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) เพื่อใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าขนาด 6.1 เมกกะวัตต์  กระบวนการผลิตที่ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต ่าที่สุดเป็นหัวใจหลกัของ

แนวคิดในการท างานของบริษัทฯ 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ มีพนัธสญัญาที่จะต้องด าเนิน

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชาอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในทุก  ๆ ด้านอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดยเป็นการท างานที่มี

มาตรฐานความปลอดภยัในระดบัสากลอยา่งดีที่สดุ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่และพนัธสญัญาที่จะสร้างความแตกต่างให้กบั

การสนองตอบทุกความต้องการของลกูค้าในวนันีโ้ดยไม่มีผลกระทบกับผลประโยชน์ของคนในรุ่นต่อ  ๆ ไปในอนาคตซึ่ง

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามนโยบายในการร่วมดแูลสิง่แวดล้อมอยา่งเข้มงวด และถือเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืนขององค์กรที่ด าเนินการร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งใกล้ชิด 
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4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้บริการด้านการจัดการของเสียจาก

อตุสาหกรรม ในปี 2560 อินทรี อีโคไซเคิล ยงัคงมุง่มัน่จะเป็นผู้น าในธุรกิจด้านสิง่แวดล้อมในประเทศไทยและได้พฒันาขีด

ความสามารถในการให้บริการ ตัง้แต่การท าความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึงการจัดการของเสียและด้านการขยาย

ใบอนุญาตต่าง ๆ ท าให้บริษัทฯ สามารถรับจดัการของเสียได้หลากหลายประเภท และน าเสนอบริการแบบ  “one-stop-

services” ให้กบัลกูค้าได้ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

อินทรี อีโคไซเคิล น าเสนอบริการการจดัการกากของเสียทัว่ราชอาณาจกัร และการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งกบัอตุสาหกรรมส ารวจและผลติน า้มนั อตุสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดบัที่ 101 (ส าหรับเผาร่วมในเตาเผา

ปนูซีเมนต์) และบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานล าดบัท่ี 105 106 (ส าหรับโรงเตรียม

เชือ้เพลงิและวตัถดุิบทดแทน) และใบอนญุาตพกัและรวบรวมวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว เพื่อการสง่ตอ่ไปยงัโรงงานปนูซีเมนต์ 

อินทรี อีโคไซเคิล โรงเตรียมเชือ้เพลงิและวตัถดุบิทดแทนสองโรงงาน ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุและจงัหวดัชลบรีุ และบริการท า

ความสะอาดภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาตรฐาน 

OHSAS 18001:2007  

บริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

1. การให้ค าปรึกษา และการบริการหน้างาน อินทรี อีโคไซเคิล มีทีมงานผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรม

เพื่อให้ค าปรึกษาอยา่งมืออาชีพเก่ียวกบัการจดัการกากของเสยีอยา่งมีประสทิธิภาพและให้ประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้า 

2. การวิเคราะห์กากของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ และเคร่ืองมือส าหรับห้องปฏิบตัิการ

ที่ทนัสมยัส าหรับวิเคราะห์คณุสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของกากของเสยีแตล่ะชนิด 

3. การขนส่งกากของเสีย อินทรี อีโคไซเคิล มีบริการขนสง่กากของเสยีด้วยอปุกรณ์บรรจทุี่หลากหลายส าหรับกากของ

เสยีทัง้แบบอนัตรายและไมอ่นัตราย รถบรรทกุของบริษัทฯ ติดตัง้ระบบ GPS เพื่อติดตามการเดินรถได้อยา่งทนัทว่งที 

4. การจัดเตรียมกากและการก าจัดด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ บริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินงานท่ีได้

มาตรฐานประกอบไปด้วยอาคารเตรียมเชือ้เพลิงทดแทนเหลว  ระบบย่อยกากของแข็ง และระบบป้อนกากของเสีย

แบบอตัโนมตัิเพื่อเผาร่วมในเตาเผาปนูซีเมนต์ 
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5. การบริการอุตสาหกรรม บริษัทฯ ให้บริการท าความสะอาดภาคอตุสาหกรรม อาทิ Industrial Chemical Cleaning, 

Decontamination, Tank Cleaning, High pressure Pulse Cleaning, Foam Cleaning กับลูก ค้ าหลากหลาย

อตุสาหกรรม 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ลกูค้าของ อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ประกอบกิจการอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะน า้มนั อตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ โรงไฟฟ้า และอื่น ๆ ผู้ประกอบกิจการอตุสาหกรรมเหล่านัน้ในฐานะผู้ก่อก าเนิด

ของเสีย ได้ไว้วางใจให้ อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ ให้บริการจัดการของเสียด้วยกระบวนการที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อมเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และถกูต้องตามกฎหมาย 

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการสร้างความแตกต่างให้กับลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสียและสิ่งแวดล้อมในสว่นของการแข่งขนัทาง

การตลาด กลุ่มลกูค้าของ อินทรี อีโคไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าที่ใส่ใจและให้ความส าคญักับการจัดการของเสียอย่าง

ถกูต้องตามกฎหมายและลดการฝังกลบ ดงันัน้ อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็นพนัธมิตรกบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อสง่มอบ 

“ความสบายใจ” และความไว้วางใจ ในด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ตลอดจนการปกป้องช่ือเสยีงของลกูค้า 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมัน่ในการปรับปรุงกระบวนการจดัการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐานการจดัการ

ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยได้รับรางวลัต่าง ๆ ในปี 2560 เพื่อเป็นเคร่ือง

ยืนยนัมาตรฐานการด าเนินกิจการอย่างมืออาชีพ โดยโรงเตรียมเชือ้เพลงิทดแทนจงัหวดัสระบรีุและชลบรีุ ได้รับรางวลัโครงการ

ยกระดบัผู้ประกอบการบ าบดัและก าจดักากอตุสาหกรรม ระดบัเหรียญทอง ประจ าปี 2560 และรางวลั CSR-DIW จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานชลบุรี ได้รับรางวลัสถานประกอบการที่มีการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิง่แวดล้อมในการท างานต้นแบบดีเดน่ ประจ าปี 2560 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

บริษัทฯ มีความตระหนกัวา่ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ นอกเหนือจากการจดัการของเสยีให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการแล้ว 

ยงัรวมถึงการปกป้องช่ือเสยีงของลกูค้าด้วย และที่ส าคญัที่สดุในปีนี ้อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับความไว้วางใจจากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ “คลิ๊ก 3 นาที Auto E-License” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการขออนญุาต

น าของเสียออกนอกบริเวณโรงงานให้กบัลกูค้าจาก 30 วนั เหลือ 3 นาที โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) โดยโครงการนีจ้ะท าให้การรับของเสยีจากลกูค้ามีความสะดวก และรวดเร็วมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัและแสดงความมุง่มัน่ในการจดัการขยะเพื่อหลกีเลีย่งการฝังกลบ บริษัทฯ ได้เข้า

ร่วมในโครงการในฐานะผู้ให้บริการเปลีย่นของเสยีเป็นเชือ้เพลงิทดแทนแล้วน าไปเผาร่วมในเตาเผาปนูซีเมนต์ซึง่จะช่วยลด

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูส่ิง่แวดล้อม 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2554 ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากลมร้อนทิง้ของกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ โดยน าลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดของบริษัท  ปูนซีเมนต์

นครหลวง จ ากดั(มหาชน) มาผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยในการลด

ต้นทนุคา่พลงังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาแปดปี ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2331 (2)/อ./2554 และสามปี ตามบัตร

ส่งเสริมเลขที่ 59-1306-1-00-1-0 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มก าลังการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทนอื่นเพิ่มเติม เช่น ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ปัจจุบนั บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนภายในเตาเผาของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง 

จ ากดั (มหาชน) และยงัไมม่ีบริการส าหรับภายนอก แตม่องโอกาสในการท าธุรกิจตอ่ไปในภายภาคหน้า 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3.1)  การผลิต 

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั มีโรงงานผลิตหนึ่งโรงงาน แบ่งเป็นสายการผลิตสองสาย คือ สายจากเตาเผาหมายเลข 5 และ

เตาเผาหมายเลข 6  ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  โดยมีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 18 เมกะวตัต์ต่อ

สายการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าพลงังานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มก าลงัการผลิต โดยได้

ด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้ของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มอีกหนึ่งโรงงาน ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี 

2560 โดยมุง่เน้นเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟ้าที่มีมาตรฐานคงที่และมีปริมาณที่เพียงพออยา่งตอ่เนื่อง 

3.2)  วัตถุดิบ 

วตัถุดิบส าคญัที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ลมร้อนที่เหลือจากห้องลดอุณหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และลมร้อนที่

เหลือจากหออุน่วตัถดุิบในกระบวนการผลิตปนูเม็ดจากเตาเผาหมายเลข 5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของบริษัท ปนูซีเมนต์

นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.3)  งานบริการและผู้ให้บริการ  

ด้านงานบริการท่ีจ าเป็นต้องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร งานรักษาความปลอดภยั และงานบริการอื่น 

สว่นใหญ่มีการจดัจ้างเป็นผู้ให้บริการภายในประเทศทัง้สิน้ โดยมุง่เน้นให้ความส าคญัในด้านคณุภาพและความปลอดภยั 

3.4)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

เนื่องด้วยกิจการของบริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั ได้มีการน าลมร้อนสองสว่นจากกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์สว่นแรก

คือลมร้อนที่เหลือทิง้ห้องลดอณุหภูมิปูนเม็ดของเตาเผา และส่วนที่สองได้มีการน าลมร้อนที่เหลือ  จากหออุ่นวตัถุดิบใน

กระบวนการผลติปนูเม็ด จากสายการผลติของเตาเผาหมายเลข 5 และเตาเผาหมายเลข 6 ของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง 

จ ากดั (มหาชน) เข้ามาท าการแลกเปลี่ยนความร้อนจากลมร้อนเหลือทิง้กบัน า้ เพื่อให้ได้ไอน า้ไปขบัเคลือ่นกงัหนัไอน า้ให้

ได้กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 18 เมกะวตัต์ ตอ่สายการผลติ ซึง่ก่อนหน้านีล้มร้อนทัง้สองสว่นนีไ้ด้มีการปลอ่ยทิง้สูบ่รรยากาศ  

ดงันัน้ การด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากธุรกิจนี ้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง เช่น ลดปริมาณฝุ่ นที่ปะปนในลมร้อนที่

เหลอืทิง้ ลดอณุหภมูิของลมร้อนก่อนปลอ่ยสูบ่รรยากาศ และยงัช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่

มีผลตอ่ภาวะโลกร้อน ซึง่โครงการนีไ้ด้รับการสง่เสริมต้นทนุ ได้สทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัรอีกด้วย 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

กลุ่มธุรกิจคอนกรีตและหินทราย 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั ประกอบด้วยหนว่ยธุรกิจหลกั 2 หนว่ยธุรกิจคือ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคณุภาพสงูและ

ธุรกิจหิน-ทราย ผลิตภณัฑ์มีทัง้แบบที่ใช้โดยทัว่ไปและผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแบบครบวงจร เช่น 

งานคอนกรีตพืน้อตุสาหกรรม 

อินทรีคอนกรีตและอินทรีอะกรีเกต 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้น าการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย อินทรีคอนกรีตมุ่งมัน่ที่จะสง่มอบการบริการอนัน่า

ประทบัใจแก่ลกูค้าผ่านกระบวนการและเทคโนโลยีมาตรฐานระดบัโลก เรารักษาระดบัการผลิตและการบริการแห่งความ

เป็นเลศิควบคูก่บัการพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งไมห่ยดุยัง้ 

ปัจจุบนัอินทรีอะกรีเกตได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่งทางธุรกิจจากเดิมที่เน้นการสนบัสนนุการผลิตเพื่อใช้ในหน่วยผลิตอินทรี

คอนกรีตเป็นหลกั ไปสูก่ารขยายตลาดไปยงัลกูค้าภายนอกมากขึน้ พร้อมทัง้น าเสนอสนิค้าที่มีคณุภาพสงู 

 

 



   

 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 31 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

อินทรีคอนกรีต น าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู (High Performance Concrete Mixes) เพื่อให้ครอบคลมุทกุการใช้งาน

จากประเภทงานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานโครงการที่ต้องการคอนกรีตชนิดพิเศษ ในด้านการให้บริการ ลูกค้าอินทรี

คอนกรีต เปิดรับการสัง่จอง สัง่ซือ้ ขนสง่ ตลอดจนให้ค าปรึกษาเฉพาะด้าน 24   ชัว่โมง ตลอดทัง้ 7 วนั 

จากการก่อสร้างโรงโม่หินโรงใหม่ที่สพุรรณบุรีซึ่งมีแผนที่จะเร่ิมประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ท าให้อินทรี  

อะกรีเกตสามารถผลติสนิค้าคณุภาพดีมีมาตรฐานสงูที่สามารถพิสจูน์คณุคา่ให้กบัลกูค้าได้ 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในปีที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ของภาครัฐบาล ยงัเป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัส าหรับการเติบโตในอตุสาหกรรมคอนกรีต

ผสมเสร็จและจะยงัคงเป็นเชน่นีต้อ่ไปในอีกหลายปีข้างหน้า การลงทนุภาคเอกชนยงัมีความเคลือ่นไหวอยา่งลา่ช้ารวมถึงมี

การเลือ่นแผนการด าเนินโครงการ เนื่องจากสภาวการณ์ที่ไมแ่นน่อนทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ 

อยา่งไรก็ตามในปี 2561 ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จและหิน-ทราย ยงัคงได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จาก

ภาครัฐ และสง่ผลถึงการสร้างความเช่ือมัน่ให้ภาคการก่อสร้างของเอกชน 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั ยงัคงมุ่งมัน่ในการผลิตคอนกรีตประสทิธิภาพสงูและคอนกรีตที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและน ามาซึ่งผลก าไรที่สูงขึน้ รวมถึงมุ่งเน้นการขายผ่านช่อ งทางการขาย

โดยตรงและผ่านเอเย่นต์สูก่ลุม่ลกูค้าต่าง ๆ ในตลาด อาทิ ลกูค้าด้านที่อยู่อาศยั ลกูค้าภาคธุรกิจ ลกูค้าโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ และลกูค้าภาคอตุสาหกรรม 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

อินทรีคอนกรีตยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทแม ่คือ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลิต

ปนูซีเมนต์ให้อินทรีคอนกรีต ซึง่ปนูซีเมนต์มีสดัสว่นอยูร้่อยละ 10-15 ของสดัสว่นผสมคอนกรีตทัง้หมด 

อินทรีอะกรีเกตจะจดัสง่หิน-ทรายที่ใช้ในการผลติคอนกรีตส าหรับพืน้ท่ีที่สามารถแขง่ขนัได้ ซึง่ขอบเขตการจดัสง่นีจ้ะขยาย

ตามหนว่ยผลติของอินทรีอะกรีเกตที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ในพืน้ที่อื่น ๆ การจัดหาหิน-ทรายจะผ่านกระบวนการจัดซือ้จากผู้ ผลิตหิน-ทรายในแต่ละพืน้ที่ ซึ่งในการผลิตคอนกรีต

จ าเป็นต้องใช้หิน-ทรายประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของวตัถดุิบทัง้หมด 

3.1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก ากจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

อินทรีคอนกรีตมุ่งมัน่ที่จะลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลติ โดยต้องแนใ่จได้วา่มาตรฐานสงูสดุทกุ

กระบวนการทัง้จากเหมืองหิน-ทราย หน่วยผลิต รถขนสง่ และการท างานด้านกระบวนการผลิตถูกใสใ่จดแูลอย่างทัว่ถึง

และสม ่าเสมอ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ในสว่นความคิดริเร่ิมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีเคร่ืองแยกหิน -ทรายจากเศษคอนกรีตที่

เหลือกลบัจากโครงการ มาคดัแยกหิน-ทรายเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ท าให้มัน่ใจได้ว่า คณุภาพ

คอนกรีตจะยงัคงอยูใ่นมาตรฐานการออกแบบเช่นเดิม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จ ากัด 

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบา ภายใต้เคร่ืองหมาย “อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก” 

โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล็อกมีสามโรงงาน โรงงานหนึ่งและสองตัง้อยู่ที่อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี และโรงงาน

สาม ตัง้อยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทัง้สามโรงงานนีส้ามารถผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน า้ 

(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท าให้

ผู้ใช้เช่ือมัน่ในคณุภาพของสนิค้า อีกทัง้คอนกรีตมวลเบาเป็นผลติภณัฑ์ที่สามารถใช้ในการก่อผนงัอาคารได้ทกุประเภท ทัง้

อาคารแนวสงู-แนวราบ และอาคารขนาดใหญ่-เลก็ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

อินทรี ซุปเปอร์บลอ็กให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพสนิค้าให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีไ้ด้มุ่งเน้นการพฒันาสนิค้า

ในกลุม่สินค้าที่มีมลูค่าเพิ่ม รวมถึงการให้บริการค าแนะน าในการออกแบบและติดตัง้สินค้าร่วมกบัทีมงานลกูค้า เพื่อให้

มัน่ใจว่า สินค้าอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีเยี่ยมทัง้ในเร่ืองของรูปแบบความ

สวยงามและความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ ในปีนี ้ทางทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้พฒันากลุม่สนิค้าที่มีมลูคา่เพิ่ม

ให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึน้ อาทิ แผ่นผนงัเสริมเหล็กส าหรับงานบนัได แผ่นผนงัเสริมเหล็กส าหรับหลงัคา 

ตลอดจนแผน่ผนงัเสริมเหลก็ส าหรับงานรัว้ เป็นต้น 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างภายในประเทศยงัคงชะลอตวั โดยเฉพาะกลุม่ที่อยูอ่าศยัและการลงทนุของ

ทางภาคเอกชน ประกอบกบัก าลงัการผลติภาพรวมในตลาดที่สงูกว่าความต้องการของตลาด ท าให้การแข่งขนัของตลาดวสัดุ

ก่อสร้างโดยเฉพาะอิฐมวลเบาค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้การปรับขึน้ราคาอิฐมวลเบาเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้จาก

พลงังานและวตัถดุิบอื่น ๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัการภายในเร่ืองการบริหารต้นทนุ เพื่อให้สามารถ

แข่งขนัได้ พร้อมบริหารการขายโดยเพิ่มสดัสว่นการขายในพืน้ท่ีที่มีความได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์ เพิ่มฐานลกูค้าโดยใช้

ช่องทางการขายจากพันธมิตรที่ดีจากปูนซีเมนต์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการขายกลุ่มสินค้าที่มี

มลูคา่เพิ่ม พร้อมบริการในการออกแบบ ให้ค าปรึกษา รวมถึงการติดตัง้เพื่อหลกีเลีย่งในเร่ืองการแขง่ขนัทางด้านราคา 

บริษัทฯ ยงัมีความเช่ือมัน่ว่าตลาดอิฐมวลเบาภายในประเทศมีแนวโน้มในการปรับตวัในทางที่ดีขึน้ในปี 2561 ทัง้ในเร่ือง

ของราคา และตลาด ทัง้นี ้อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกจะมุง่เน้นในการผลกัดนัสนิค้ามลูค่าเพิ่ม พร้อมบริการให้ค าปรึกษาแนะน า
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับผู้ ใช้ และน าเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างเข้าสู่ตลาดในสดัสว่นที่มากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดที่ต้องการความสะดวก และลดเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงผลก าไรให้ดีขึน้ ซึง่ในปีนี ้บริษัทฯ ได้ มีการ

บกุเบิกการท าตลาดสินค้ามลูค่าเพิ่มในกลุ่มงานภาครัฐบาล-การท่าอากาศยาน โดยงานโครงการขยายอาคารผู้ โดยสาร

สนามบินสวุรรณภมูิเฟสที่สอง ได้เลอืกใช้แผน่ผนงัเสริมเหลก็ส าเร็จรูปของอินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก ถือเป็นโอกาสการใช้สนิค้า

ของบริษัทฯ ส าหรับงานขยายสนามบินในภูมิภาคต่าง ๆ ตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ ส าหรับสินค้าอิฐมวลเบานัน้ ทาง

บริษัทฯ ได้วางแผนในการขยายตลาดสง่ออกเพื่อลดการแขง่ขนัทางด้านราคาในประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การผลติ 

โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน า้ (Autoclaved Aerated Concrete: 

AAC) ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  รวมก าลงัการผลิตทัง้หมดทัง้สามโรงงาน

รวมปีละประมาณ 7.2 ล้านตารางเมตร 

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติได้แก่ ทราย ซีเมนต์ ปนูขาว และสารกระจายฟองอากาศ โดยวตัถดุิบที่ส าคญัเกือบทัง้หมดซึ่ง

ได้แก่ ทราย ซีเมนต์ และปูนขาว สามารถจัดหาได้ในประเทศ ส่วนของสารกระจายฟองอากาศจะต้องน าเข้ามาจาก

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัและสาธารณรัฐเช็ก  

ทราย อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก มีแหลง่ทรายอยู่บริเวณห่างจากโรงงานที่จังหวดัสิงห์บุรีเพียง 4 กิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณมาก

เพียงพอท่ีจะใช้ในการผลติคอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ ได้ในอนาคต   

ปนูซีเมนต์ ปัจจุบนั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ซือ้ปนูซีเมนต์จาก บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม ่

และเป็นผู้ผลติปนูซีเมนต์รายหลกัของประเทศ    

ปนูขาว ปัจจุบนัปริมาณผลิตปนูขาวยงัมีสดัสว่นสงูกว่าปริมาณการใช้ปูนขาว  ทัง้นี ้อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ซือ้ปนูขาวจาก

ผู้ประกอบการผลติปนูขาว 5 ราย    

3.1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการจดัการให้มีขัน้ตอนการน าวตัถดุิบกลบัมาใช้ใหม่ทัง้กระบวนการใช้ซ า้ 

(Reuse) และการน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) อีกทัง้มีการน าวตัถดุิบทดแทนมาใช้ ซึง่มีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ

วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติทัง้หมด ท าให้ อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย 

ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย   
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ในส่วนของน า้จากกระบวนการผลิตก็จะผ่านการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะและจากการด าเนินกิจการที่ผ่านมา 

อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ได้ปฏิบตัิตามข้อกฎหมายอยา่งเคร่งครัด อีกทัง้จดักิจกรรมกับชมุชนรอบ ๆ โรงงานเพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์และบริการอื่น ๆ 

บริษัท คอนวูด จ ากัด และ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท คอนวดู จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดตุกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวดู” 

ซึ่งผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันผ่าน

กระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยีชัน้สงูที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ผลิตภณัฑ์คอนวดู มีคณุสมบตัิที่เป็นเอกลกัษณ์ มีความสวยงามและใช้งานง่าย ให้ความรู้สกึผิวสมัผสัและการมองเห็นที่

เหมือนไม้ธรรมชาติ นอกจากนัน้ ผลิตภณัฑ์คอนวดูยงัทนทานต่อทกุสภาพอากาศ ปลอดจากปัญหาเร่ืองแมลงกดักิน ไม่

ลามไฟ สามารถตอบสนองงานออกแบบสถาปัตยกรรม และตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อาทิ งานเชิงชายและ

ฝ้าระแนง งานผนัง งานพืน้ งานตกแต่งทัว่ไป อีกทัง้ยังสามารถน าไปประยุกต์ตกแต่งใช้งานได้หลากหลายตามความ

เหมาะสมกบัทกุการออกแบบและสิง่ปลกูสร้าง 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมานัน้ คอนวดูได้มุ่งเน้นการพฒันาตลาดกลุม่วสัดตุกแต่ง เพื่อตอบสนองกลุม่เจ้าของ

บ้านและผู้ออกแบบ โดยได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหมแ่ละได้ท าการเปิดตวัผลติภณัฑ์ที่นา่สนใจในปี 2560 ได้แก่ ไม้ผนังบังใบ 

คอนวูด ซี-ล็อค และ ไม้เชิงชาย รุ่นฟิต นอกจากนัน้ คอนวูดยังได้พัฒนากลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เก้าอีน้ั่ง

จ านวน 3 รุ่น เพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวดู” โดยได้รับการตอบรับเป็น

อยา่งดีจากกลุม่ช่าง ผู้ รับเหมา บริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศ กลุม่นกัออกแบบและเจ้าของบ้าน 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1) การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศไทย 

ในปีที่ผ่านมา ตลาดยงัคงมีการแข่งขนัที่รุนแรงประกอบกบ ัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยงัคงอยู่ในช่วงชะลอตวั มีสินค้า

ทดแทนเข้าสูต่ลาดเป็นจ านวนมากและมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคยงัคงอยู่ในระดบั

ต ่า รวมทัง้ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุในตลาดที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ ทัง้หมดนีไ้ด้สร้างความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

ให้แก่คอนวดูในการที่จะรักษาส่วนแบ่งของตลาด โดยคอนวดูให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์และได้น าเสนอ

ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ สูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นการรักษาต าแหนง่ และสว่นแบ่งทางการตลาด อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มมลูค่า
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ให้แก่ผลติภณัฑ์ โดยมุง่เน้นท าตลาดในผลติภณัฑ์ที่สามารถสร้างผลก าไรท่ีดีให้แก่คอนวดู นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้พฒันา

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (Product and Solution Development) ให้เป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ และสร้างความ

ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัในตลาดในระยะยาว 

ส าหรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2561 นัน้ คอนวดูได้แบ่งกลุม่เป้าหมายออกเป็นสองกลุ่มหลกั คือ กลุม่ธุรกิจ (B2B) 

และกลุ่มผู้ บริโภค (B2C) ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษากลุ่มเป้าหมายหลักอันได้แก่ ตลาดกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร (Low rise 

residential) และกลุม่สถาปนิก นกัออกแบบภายในและผู้ รับเหมา โดยได้ตอ่ยอดกลยทุธ์ ในการขยายฐานการรับรู้ ในตรา

สินค้า (Brand Awareness) ไปยงักลุม่เจ้าของบ้านมากขึน้ โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ต่าง  ๆ 

นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ด้วยการพฒันาระบบให้รองรับกบัความต้องการของตลาด

และได้วางแผนการตลาดเชิงรุกให้แก่บริการ i-SERVICE by CONWOOD เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้านหรือ

เจ้าของโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service Solution ตัง้แต่ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ

ตกแตง่หรือต่อเติมด้วยไม้คอนวดู ลงพืน้ท่ีเพื่อดหูน้างานจริงค านวณปริมาณการใช้วสัดตุา่ง ๆ รวมทัง้ควบคมุการก่อสร้าง

ให้อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด พร้อมการรับประกนัให้แก่ลกูค้าเพื่อสร้างความมัน่ใจในการใช้บริการและ

ผลิตภณัฑ์อนัมีคณุภาพจากคอนวดู ส าหรับตลาดตา่งประเทศนัน้ คอนวดูยงัมุ่งเน้นในการขยายตลาดอาเซียน (ASEAN) 

โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่มุง่เน้นในกลุม่สนิค้าที่มีการออกแบบ (Design) ที่โดดเด่น ในขณะเดียวกนัก็

ท าการพฒันาโอกาสทางการค้าในประเทศอื่น เช่น อินเดีย เกาหลใีต้ ไต้หวนั จีน และประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

2.2) การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศอินโดนีเซีย 

คอนวดูได้รับการยอมรับให้เป็นนวตักรรมวสัดตุกแตง่ทดแทนไม้ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้วยคณุสมบตัิที่มีความสวยงาม

เสมือนไม้ธรรมชาติ ท าให้ผลติภณัฑ์คอนวดูเป็นตวัเลอืกล าดบัแรกในโครงการก่อสร้างที่มีช่ือเสยีงตา่ง ๆ มากมาย และยงั

ได้รับการยอมรับจากนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า รวมไปถึงกลุม่เครือขา่ยโรงแรม และกลุม่ร้านอาหารจากตา่งประเทศ

ในปี 2560 “คอนวดู” ได้พฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลิตภณัฑ์คอนวดู

และสร้างความแตกต่างในตลาด นอกจากนัน้ พีที คอนวดู อินโดนีเซีย ยงัได้จดัให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ รับเหมา

ท้องถ่ินซึ่งท าให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดกับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ได้มีการเพิ่ มการกระจาย

สินค้าผ่านช่องทางค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าสมยัใหม่ ผลิตภณัฑ์คอนวดูยงัเป็นสว่นหนึ่งของการออกแบบและน าไป

ผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และยงัได้รับการน าไปประยกุต์ใช้ให้เป็นเคร่ืองใช้ ตกแตง่ภายใน

บ้านท่ีให้ความสวยงามและมีเอกลกัษณ์ 

นบัตัง้แต่ที่ผลิตภณัฑ์คอนวดูได้เข้าสูต่ลาดในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2555 ตราสินค้า “คอนวูด” ได้รับการตอบรับที่ดี

เร่ือยมา โดยได้รับรางวัลจาก  Reader’s Choice และรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้ต่อยอด

ความส าเร็จด้วยการสร้างการรับรู้ตราสินค้า “คอนวูด” เพื่อน าไปสู่ประสบการณ์การใช้งานผลิตภณัฑ์ และพฒันาไปสู่
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ความภกัดีต่อตราสินค้าในที่สดุ ซึ่งในปัจจุบนั นอกจากการยอมรับของลกูค้าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ผลิตภณัฑ์

คอนวดูยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุม่นกัออกแบบตา่งชาติอีกด้วย 

ในปี 2560 พีที คอนวดู อินโดนีเซีย ได้รับรางวลัต่าง ๆ ได้แก่ รางวลัผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยมจาก 

DOT Property Indonesia 2017 รางวลัระบบผนงัยอดเยี่ยมจาก Bintang Home Award รางวลั Best Composite Panel 

โดย IDEA Award 2015 และรางวลัผลติภณัฑ์ที่ได้รับการแนะน าจากมณัฑนากร โดย HDII 2014 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3.1) กระบวนการจดัการและการผลติในประเทศไทย 

โรงงานคอนวดูในประเทศไทย ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุ รองรับได้สามสายการผลิต รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 135,000 ตนัต่อ

ปี กระบวนการผลติไม้คอนวดูด าเนินการภายใต้นโยบายอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 การรับรอง

ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และผา่นการรับรองวสัดกุ่อสร้างที่เป็น

มิตรตอ่สิง่แวดล้อมจากสาธารณรัฐสงิคโปร์ (Green Label Singapore) 

3.2) กระบวนการจดัการและการผลติในประเทศอินโดนีเซีย 

โรงงานคอนวดูในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดด าเนินงานและเร่ิมสายการผลิตแรกตัง้แต่เดือนมิถนุายนปี  2557 ทัง้นีโ้รงงาน

คอนวดูสามารถรองรับได้ถึงห้าสายการผลติ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีจะเติบโตขึน้ภายในประเทศอินโดนีเซียและการ

สง่ออกไปยงัระดบัภมูิภาค ขัน้ตอนการผลิตของคอนวูดจะด าเนินการภายใต้นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด 

โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ 

ISO9001:2008 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001: 2007 รวมทัง้ ได้รับการยอมรับให้เป็น

ผลติภณัฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมจากคณะกรรมการอาคารเขียวประเทศอินโดนีเซีย (Green Building Council 

Indonesia) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

คอนวดูตระหนกัอยูเ่สมอถึงการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ที่ไมเ่ป็นการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยปรัชญาในการด าเนิน

ธุรกิจที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าสะอาด (Green Product) จึงเน้นในเร่ืองการรักษาสมดลุของระบนิเวศวิทยา ด้วยการน าความ

ร้อน น า้ และเศษตดักลบัมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทัง้การจัดการของเสียและฝุ่ นได้ถูกรวบรวมและส่งไปก าจัดกับ

บริษัทในกลุม่บริษัทฯ อีกทัง้ คอนวดูยงัเลอืกใช้เทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้วตัถดุิบที่ปราศจากสารพิษ 

และมุ่งเน้นการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ

เนื่องจากโรงงานอตุสาหกรรมอีกด้วย 
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 ดงันัน้ คอนวดูจึงได้เลอืกใช้เทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ใช้วตัถดุิบที่ปราศจากสารพิษ และมุง่เน้นการใช้

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษเนื่องจากโรงงาน

อตุสาหกรรมอีกด้วย 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจร

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ภายในประเทศรวมถึง

ตา่งประเทศ อาทิ บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั และบริษัท สยาม 

ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั และบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั และในอนาคตบริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั มี

แผนงานท่ีจะขยายการให้บริการครอบคลมุไปถึงกลุม่คูค้่าภายนอกกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงด้วย 

โครงการอินทรีสมาร์ท (INSEE SMART) ของบริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้รับสทิธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลาห้าปี ส าหรับ

รายได้จากกิจการพฒันา Enterprise Software และ เทคโนโลยีดิจิทลั ซึง่จะครบก าหนดอายใุนปี 2564 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปัจจุบนั บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้กลายเป็นส านกังานระดบัภมูิภาคที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือน

เป็นคูค่ิดให้กบับริษัทตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดทัง้ในและนอกประเทศ รวมถึงคูค้่า ในการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานและความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ออกแบบและพฒันาใช้ในองค์กร เพื่อท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกตา่งในด้านการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้

เกิดความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในกลุม่อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์และธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นพนัธมิตรท่ีนา่เช่ือถือและไว้วางใจ ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั

เพื่อเช่ือมตอ่การด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ รวมถึงเช่ือมตอ่กบัลกูค้าและคู่ค้าเข้าด้วยกนัแบบเรียลไทม์ ความมุ่งหวงั

ของบริษัทฯ คือการเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึงสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการ

แขง่ขนัให้กบับริษัทในกลุม่และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง อนัประกอบไปด้วย 

1) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีน ามาใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกนัมากที่สดุกบับริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงและผู้ที่

มีสว่นเก่ียวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กบัผู้ใช้บริการ 
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2) เป็นเลิศในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่สูงเทียบเท่าระดับโลก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ

ผู้ใช้บริการ 

3) สร้างองค์กรอจัฉริยะที่มีการขับเคลื่อนจากภายใน การน าระบบที่เป็นการเช่ือมต่อถึงกันทัง้หมดตัง้แต่ต้ นทางถึง

ปลายทางมาให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเสริมสร้างประสทิธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ 

4) ความเข้มแข็งของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯ จะเสริมสร้างพลงัจากทรัพย์สนิทางปัญญาของกลุม่บริษัท

ปนูซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ด้วยกระบวนการท างานท่ีดีที่สดุ 

เพื่อการพฒันาในอนาคตอยา่งยัง่ยืน 

5) เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ ได้ท าการปรับตัวและ

เสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากรและองค์กร โดยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับ

การเติบโตของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงที่ขยายธุรกิจออกไปสูภ่มูิภาค 

ปัจจุบนัรัฐบาลไทยให้การสนบัสนนุนโยบายด้านเศรษฐกิจยคุดิจิทลัและนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งตลาดและรูปแบบ

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของระบบดิจิทลั ทางกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้ตระหนกั

ถึงความส าคญัและเร่ิมกระบวนการปรับเปลีย่นองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนิน

ธุรกิจและมุง่สูย่คุอตุสาหกรรม 4.0  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้ท าการคดัเลอืกระบบซึง่หมายรวมถึงผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สดุและยอมรับ

กนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก โดยระบบที่จะน ามาออกแบบและพฒันาใช้งานในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดนัน้ 

ต้องสามารถตอบโจทย์ของความต้องการในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีดิจิทลัได้  ทางบริษัทฯ ได้ท าการออกแบบและ

พฒันาระบบโดยบคุลากรสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ร่วมกบับริษัทคู่ค้าที่เป็นเจ้าของระบบและผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์นัน้  ๆ โดย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดได้ท าการติดตัง้อยูใ่นระบบปฏิบตัิการคลาวด์ทัง้ที่เป็นของสว่นตวัและสว่นรวม 

3.1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

การให้บริการของบริษัทฯ ไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

กลยทุธ์การตลาดหลกัของบริษัทฯ นัน้ มุง่ไปท่ีการรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด โดยเน้นการพฒันาช่องทางการจดัจ าหนา่ย
ในรูปแบบการเจาะตลาดและสร้างเครือข่ายเพื่อครอบคลมุลกูค้าและผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการจัดจ าหน่าย
ปัจจบุนัของบริษัทฯ นัน้เป็นกลุม่ตวัแทนจ าหนา่ยปนูซีเมนต์แบบดัง้เดิมและการขายตรงไปยงัผู้ผลติคอนกรีตผสมเสร็จและ
บริษัทผู้ผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีต นอกจากช่องทางดงักลา่วบริษัทในกลุม่ยงัได้กลายเป็นอีกปัจจยัหลกัในการผลกัดนัการ
เติบโตที่สร้างความเปลีย่นแปลงในธุรกิจวสัดกุ่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญั 

การเปลี่ยนรูปแบบกลยทุธ์โดยผ่านทางความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพนัน้ ได้กลายเป็นแรงผลกัดนัหลกัของ
บริษัทฯ ที่จะเพิ่มพนัธสญัญาในการพฒันาประสบการณ์ของผู้ใช้และประสทิธิภาพในการจดัจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผล
ให้คู่ค้าของบริษัทฯ และความสามารถในการกระจายสนิค้าสูต่ลาดแข็งแกร่งขึน้ จึงท าให้เพิ่มโอกาสและความสามารถใน
การแขง่ขนันัน่เอง 

กลยทุธ์ใหมน่ีจ้ะเร่ิมต้นจากการแบ่งกลุม่ตลาดใหมเ่พื่อท าให้บริษัทฯ สามารถน าเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและน าเสนอคุณค่าถึงผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ได้สงูสดุ รูปแบบทางธุรกิจที่ได้รับการพฒันาแล้วจะจบัแนวโน้มตลาดที่
เปลี่ยนไปและสนับสนุนการเติบโตของคู่ค้า นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถและประสทิธิภาพของบคุลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อยา่งเหมาะสมอีกด้วย 

เนื่องด้วยมีโอกาสในด้านการก่อสร้างในประเทศเมียนมาและลาว ซึ่งสง่ผลให้มีอปุสงค์ของปนูซีเมนต์เพิ่งสงูขึน้ในประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามจ านวนของผู้ เลน่ในกิจการปนูซีเมนต์ในกลุม่ประเทศดงักลา่วเพิ่มขึน้ ซึ่งสง่ผลให้มีการแข่งขนัที่
สงูขึน้ ดงันัน้ กลยทุธ์หลกัส าหรับตลาดสง่ออกคือ การสง่เสริมการรับรู้ในตราสนิค้าของบริษัทฯ การเตรียมความพร้อมของ
ก าลงัการผลติและเสริมความแข็งแกร่งของหว่งโซอ่ปุทานเพื่อป้องกนัการเจาะตลาดของคูแ่ขง่ 

3.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมนบัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่น การถูกระงับใบอนุญาตประกอบกิจการและเสียค่าปรับจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน      
การเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน การเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์องค์กร การขาดโอกาสทางการแข่งขนัในตลาดที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมถึงการขาดความไว้วางใจจากนกัลงทนุ   

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้เลง็เห็นถึงความส าคญัในประเด็นดงักลา่วจึงได้น าหลกัการและแนวทางการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ มีการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมายจากผลการประเมินความสมดลุ
ระหว่างเศรษฐศาสตร์ สงัคมและสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า “แผนงานด้านพฒันาอย่างยัง่ยืน (SCCC Group Company 
SD Roadmap)” ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อุปทานและวฏัจักรชีวิตของผลิตภณัฑ์  นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยังได้น าระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทัง้ในระดบัประเทศและสากลมาใช้ในการควบคมุ ก ากบัดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
อาทิ Environmental Management System (ISO14001:2015), Cement Sustainability Initiative (CSI), Environmental 
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Product Declarations (EPD), Environmental Product Declarations (EPD),  Environmental, Social, and Governance 
(ESG), Green Industry (GI), Corporate Social Responsibility (CSR), และ Creating Share Value (CSV) เป็นต้น  

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งทางด้านพลงังานและการจดัหาวตัถดุิบ 

ต้นทุนทางด้านเชือ้เพลิงและไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจปูนซีเมนต์ คิดเป็นสดัสว่นสงูกว่าร้อยละ  70 
ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2560 ราคาถ่านหินปรับตวัเพิ่มขึน้ และมีแนวโน้มปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดย
มีปัจจัยหลักมาจากความผันผวนของอุปสงค์ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังสรรหาถ่านหินจากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลียเพื่อกระจายความเสี่ยงของการขาดแคลนแหลง่พลังงานและ
บริหารต้นทนุ  สว่นต้นทนุด้านไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งแหลง่พลงังานที่ได้รับความสนใจ  ด้วยอตัราค่าไฟฟ้าในปีที่ผ่านมามีการ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงได้เร่งรัดโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการลดต้นทนุด้านพลงังานไฟฟ้า อาทิ โครงการน าลมร้อนท่ีเหลอื
ใช้จากการผลติกลบัมาหมนุเวยีนใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า  โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนติดตัง้
แล้วเสร็จและเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี 2561  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสนใจกับเชือ้เพลิงทดแทนเช่น พลงังานมวล
ชีวภาพอื่น ๆ อีกด้วย 

ต้นทนุทางด้านวตัถดุิบถือเป็นอีกปัจจยัหนึง่ในการผลิตปนูซีเมนต์ และจะเห็นได้ว่าแนวโน้มตัง้แต่กลางปี 2559 เป็นต้นมา 
ราคาวตัถดุิบเร่ิมมีการขยบัตวัสงูขึน้ไม่ว่าจะเป็นยิปซมั ดิน หินปนู เป็นต้น อนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัดีเซลที่เป็นวตัถดุิบ
หลกัในการท าเหมืองมีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้การจดัหาวตัถดุิบทดแทนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต   
แตส่ิง่ที่ต้องค านงึถึงเป็นปัจจยัอนัดบัต้น ๆ คือคณุภาพของสนิค้าที่สง่มอบให้กบัลกูค้าต้องเหมือนเดิมหรือดีกวา่เดิม ดงันัน้
บริษัทฯ จึงเลง็เห็นวา่การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ขายเพื่อร่วมมือกนัในการพฒันาวตัถดุิบให้มีคณุภาพท่ีดียิ่งขึน้ รวมทัง้
การท าโครงการในรูปแบบนวตักรรมใหม่ ๆ ร่วมกบัทางผู้ขายเพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้
ก็จะมีสว่นช่วยในการลดความเสีย่งจากต้นทนุได้เช่นเดียวกนั 

ความเสีย่งด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่า การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการท างาน และโรคที่อาจจะเกิดจากการท างาน สามารถควบคมุและ
ป้องกนัได้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานการท างานที่เก่ียวกบัอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบคุลากร การจดัเตรียมทรัพยากรและวิธีการท างานที่เหมาะสม รวมทัง้
การพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อควบคมุและขจดัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้ที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินการด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ  เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ให้องค์กรปลอดภยัจากอบุตัิเหตแุละสร้างวฒันธรรมความ
ปลอดภยัที่พึ่งพากันได้ จึงได้เน้นไปที่การจัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมส าหรับพนกังานและผู้ รับเหมา การจัดท าความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพด้านความปลอดภยัตามต าแหน่งงาน การขึน้ทะเบียนเป็นสถานประกอบการ
ฝึกอบรมการท างานในสถานที่อบัอากาศ การจดัท าระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบระบบตา่ง ๆ เป็นต้น 
ทัง้นี เ้พื่อพัฒนาให้ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพืน้ที่กิจการสระบุรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จนบรรลุถึง
วตัถปุระสงค์ “อบุตัิเหตเุป็นศนูย์” 
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3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทัง้การน าเข้าและสง่ออก ดงันัน้ บริษัทฯ จึงด าเนินการจดัการความเสีย่ง
ด้วยวิธี Natural Hedge ระหวา่งมลูคา่ของวตัถดุบิและเคร่ืองจกัรน าเข้าและรายได้จากการสง่ออกเป็นนโยบายหลกัในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  ขณะที่ความเสี่ยงส่วนที่เหลือบริหารด้วยการตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือ
จ่ายเงินตรงตา่งประเทศตามสกลุเงินของท้องถ่ินในระดบัท่ีเหมาะสมรวมถึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ อาท ิการซือ้ขาย
อตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินกู้ เป็นสกลุบาทเป็นหลกัและสนบัสนนุให้บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศกู้ยืมเงิน
เป็นสกลุเงินท้องถ่ินเพื่อให้สอดคล้องกบัรายรับจากการด าเนินงานปกติ บริษัทฯคาดวา่จะได้รับเงินปันผลเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน  บริษัทฯ        
จึงพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ  อาทิ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (forwards) ตราสารสทิธิ (options) มาใช้ประกอบ
เพื่อบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการด าเนินธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัอตัราดอกเบีย้ อาท ิเงินฝากธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้ 
สนิเช่ือระยะยาว และหุ้นกู้  ดงันัน้บริษัทฯ จึงด าเนินการบริหารสดัสว่นของอตัราดอกเบีย้แบบคงที่และอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั 
ให้เกิดความสมดุล เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ในรูปแบบของอัตราดอกเบีย้แบบคงที่และอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัวซึ่ง
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงินโดยอาจกลา่วได้วา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

ความเสีย่งด้านเครดิต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงด้านเครดิตในสว่นของลกูหนีก้ารค้าของกิจการ  ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงบริหารจัดการโดยการควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิตและใช้เคร่ืองมือต่าง  ๆ อาทิ การวาง
หนังสือค า้ประกันจากธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต  การท าประกันสญัญาการค้า  รวมถึงการประเมินความ
นา่เช่ือถือของลกูหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นการลดความเสีย่งของบริษัทฯ 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและ
ประเมินสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรักษาระดบัเงินส ารองรวมถึงการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินให้เพียงพอต่อการช าระเงินตามภาระผูกพันต่าง ๆ และป้องกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของกระแสเงินสดที่
อาจจะเกิดขึน้ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้ในการด าเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (หนว่ย: ล้านบาท)                                

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

(หนว่ย: ล้านบาท)                         

 

 
 
 
 

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

ทีด่ิน, แหล่งแร่ และต้นทนุในการฟื้นฟสูภาพเหมือง เป็นเจ้าของ 1,079     1,537     2,616     

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 2,580     6,739     9,319     

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 7,692     11,007     18,699     

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 395     314     709     

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 584     317     901     

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ เป็นเจ้าของ 2,761     2,458     5,219     

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,091    22,372    37,463    

หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรหลกัไมมี่ภาระผูกพนั (ติดจ านอง)

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

คา่สมัปทานเหมืองแร่ เป็นเจ้าของ 1,723     139     1,862     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 55     1,212     1,267     

ความสมัพนัธ์กับลกูค้า เป็นเจ้าของ -    92     92     

ตราผลิตภณัฑ์ เป็นเจ้าของ -    3,551     3,551     

สิทธิในการใช้ เป็นเจ้าของ -    3,897     3,897     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจ้าของ 120     124     244     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนระหว่างพฒันา เป็นเจ้าของ 220     353     573     

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,118    9,368    11,486    
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเคร่ืองหมายการค้า และสิทธิตามประทานบัตรส าหรับท าเหมืองแร่หินดินดานและหินปูน           
(เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี เหมืองหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ในอ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ เหมืองแร่ยิปซัม่ในอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เหมืองหินปนู (เพื่ออตุสาหกรรมซีเมนต์) ในอ าเภอ
พทุธาลมั ประเทศศรีลงักา และใบอนญุาตโรงงานส าหรับการโม่ บด ย่อยหิน ในอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ และสิทธิ
การเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัชลบุรี เพื่อก าจัดกากอตุสาหกรรมและจ าหน่ายเชือ้เพลิงและวสัดทุดแทน 
และสทิธิในการใช้ที่ดินส าหรับการด าเนินงานตามปกติของกิจการ ในอ าเภอหญ่าแบ่ จงัหวดัโฮจิมินห์ และอ าเภอเญินแจ็ก 
จงัหวดัดง่นาย ประเทศเวียดนาม 

รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 

เจ้าของใบอนญุาต 
สมัปทาน 

สถานที่ตัง้ ชนิดแร่ จ านวน 
ประทานบตัร

)ฉบบั(  

เนือ้ที่ 
)ไร่(  

อาย ุ
ประทานบตัร 
ที่เหลืออยู ่

)ปี(  

ปีที่ใบอนญุาต 
สิน้อาย ุ

บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง จ.นครราชสีมา ดินซีเมนต์ 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

1 126-1-99 

 
4 6525  

 จ.นครราชสีมา ดินซีเมนต์ 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

2  409-2-32 

 
19 8025  

 จ.สระบรีุ ดินซีเมนต์ 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

2 68 4 5652  

บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง จ.สระบรีุ หินปนูและหินดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

20 4420-3-02 12 2573 

 จ.สระบรีุ หินปนูและหินดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

1 229-0-72 11 2572 

 จ.สระบรีุ หินปนูและหินดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

11 2261-1-90 1 ปี 4 เดือน 2562 

 จ.สระบรีุ หินปนูและหินดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

1 285-0-78 4 เดือน 2561 

 จ.สระบรีุ หินปนูและหินดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

1 285-3-00 - 2560 

 จ.นครสวรรค์ 
 

ยิปซัม่ 2 585-0-82 4 2565 

 จ.ล าปาง หินปนูและดินดาน 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

6 1627-2-00 

 
3 2564 

 จ.สพุรรณบรีุ หินปนูเพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 1 293-1-15 

 
- 5925  

 จ.สพุรรณบรีุ หินปนู 
เพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง 

1 299-2-92 

 
3 2564 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1  คดีซึง่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีบญัชี 2560 
- ไมม่ี - 

 
5.2  คดีที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

- ไมม่ี - 
 
5.3  คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ี - 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  

1) ช่ือ  สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์ โทรสำร เว็บไซต์ จ ำนวนและชนิดของหุ้นที่

จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

ช่ือบริษัท  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือยอ่  SCCC 

ทะเบียนเลขที ่ 0107536001346 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 208) 

ประเภทธุรกิจ  อตุสำหกรรมผลติและจ ำหนำ่ยปนูซีเมนต์  

ส ำนกังำนใหญ่  อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10-12 

   เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 

โรงงำน  โรงงำน 1 และโรงงำน 3 เลขที่ 99 หมูท่ี่ 9 ถนนมิตรภำพ 

   กิโลเมตรท่ี 129 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

   โรงงำน 2 เลขที่ 219 หมูท่ี่ 5 ถนนมิตรภำพ 

   กิโลเมตรท่ี 131 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

โรงเตรียมเชือ้เพลิงผสม (AFR Platform) เลขที่ 301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 133

ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

โทรศพัท์  + 66 2 797 7000 

โทรสำร  + 66 2 797 7001 – 2 

เว็บไซต์  http://www.siamcitycement.com 

จ ำนวนและชนิด หุ้นสำมญัจ ำนวน 298,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ย 
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.siamcitycement.com/


   
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน หน้ำ 46 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

2) ช่ือ สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสำร จ ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ณ วนัที่        
31 ธนัวำคม 2560 

  

 
 

ช่ือและข้อมูลบริษัท 
 

 
 

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ท่ีออกจ ำหน่ำย 

(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12  
เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7555  
โทรสำร + 66 2 797 7005 

คอนกรีตผสมเสร็จและหนิทรำย 2,500 25 100.00 

บริษัท อนิทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12  
เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 500 5 100.00 

บริษัท คอนวูด จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12 
เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7444  
โทรสำร + 66 2 797 7004 

วสัดกุ่อสร้ำง 300 3 100.00 

บริษัท อนิทรี อีโคไซเคลิ จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 - 12 
เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

ก ำจดักำกอตุสำหกรรมและจ ำหน่ำย
เชือ้เพลงิ และวสัดทุดแทนและบริกำร
ท ำควำมสะอำดส ำหรับอตุสำหกรรม 

400 4 100.00 

บริษัท สยำมซิตี ้พำวเวอร์ จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12 
เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

ผลติไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 2,000 20 100.00 

บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ำกัด 
อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 32 
เลขท่ี 1010 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000 

ให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำรจดักำรและ
พฒันำระบบข้อมลู 

700 7 100.00 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

  

 
 

ช่ือและข้อมูลบริษัท 
 

 
 

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ท่ีออกจ ำหน่ำย 

(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จ ำกัด 

1910 อำคำรอีเลคโทรลกัซ์ ชัน้ 12 โซนบี  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 

โทรศพัท์ + 66 2 365 9510  
โทรสำร  +66 2 718 0250  

ผลติปนูซีเมนต์ 701 7.01 100.00 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกัด 

อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12 

เลขท่ี 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท์ + 66 2 797 7000  

โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

ขำยปนูซีเมนต์ 10 1 100.00 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จ ำกัด 

75, Suhrawardi Avenue, Block-K, Dhaka-1212,  

Dhaka, Bangladesh 

โทรศพัท์ +88-09609011200 

ผลติปนูซีเมนต์ 2,800  
ล้ำนตำกำ 

48.74 100.00 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกำ) จ ำกัด 

413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 

โทรศพัท์  + 94 11 7 800800 

ผลติปนูซีเมนต์ 1,663 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

166 98.95 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 

9th – 10th floor, Ruby Tower 

81 -85 Ham Nghi st, Dist 1,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

โทรศพัท์ +84 8 3914 9000 

โทรสำร +84 8 3914 9001 

ผลติปนูซีเมนต์ 3,030.4  
พนัล้ำนดอง 

ไม่ได้แบ่งสว่นของ
ทนุแล้วออกเป็นหุ้น 

65.00 

บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) 

888/99 อำคำรมหำทนุพลำซำ่ ชัน้ 9 

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท์  +66 2 253 8080  

โทรสำร  +66 2 253 5014, 66 2 253 6822 

ถ่ำนหนิ 525 525 44.99 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

888/114   อำคำรมหำทนุพลำซำ่ ชัน้ 11  

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท์ + 66 2 627 3890-94 , + 66 2 255 4380-84 

โทรสำร + 66 2 627 3889 

เอทำนอล 1,000 1,000 4.72 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

  

 
 

ช่ือและข้อมูลบริษัท 
 

 
 

ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ท่ีออกจ ำหน่ำย 

(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

บริษัท ชิป มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรช่ัน  

ANINA Building, No. 240, Street 271,  

Sangkat Boeung Tumpun, 

Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia 

โทรศพัท์  +855 23 216 380  

โทรสำร  +855 23 215 749 

ซีเมนต์ 150 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

0.075 40.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จ ำกัด 
พีที คอนวูด อนิโดนีเซีย 

Menara Jamsostek, North Tower,  

15th Floor, Jl. Jenderal Gotot Subroto No. 38  

South Jakarta 12930, Indonesia 

โทรศพัท์ +62 21 5296 2146  

โทรสำร +62 21 5296 2147 

วสัดกุ่อสร้ำง 78.3 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

78 100.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกำ) จ ำกัด 
บริษัท เอสซีซีซี กอลล์ ซีเมนต์ เทอร์มนิอล (ไพรเวท) 
จ ำกัด 

413, R.A. De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 

โทรศพัท์ +94 11 7 800800 

จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 1,460 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

146 100.00 

บริษัท มหำเวลี มำรีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ ำกัด 

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

จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 48 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

4.8 90.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 
บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จ ำกัด 

9th – 10th floor, Ruby Tower 

81 -85 Ham Nghi st, Dist 1,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

โทรศพัท์ +84 8 3914 9000 

โทรสำร +84 8 3914 9001 

ผลติปนูซีเมนต์ 812.1  
พนัล้ำนดอง 

812.1 100.00 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 

3) ช่ือ สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท์ โทรสำรของบคุคลอ้ำงอิงอื่น ๆ  

นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ +66 2 009 9000  
โทรสำร +66 2 009 9991  
Call Center+66 2 009 9999 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั )มหำชน(  
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศพัท์ + 66 2 296 4494 
โทรสำร + 66 2 683 1389 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10900  
โทรศพัท์ + 66 2 230 5449 
โทรสำร + 66 2 266 9779 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด )มหำชน(  
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศพัท์ + 66 2 296 4494 
โทรสำร + 66 2 683 1389 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด )มหำชน(  
333 ถนนสีลม บำงรัก  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10500  
โทรศพัท์ + 66 2 231 4333 
โทรสำร + 66 2 231 4742 

ผู้สอบบัญชี นำงสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒิุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ใบอนญุำตเลขที่ 4799 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศพัท์ + 66 2 264 0773 
โทรสำร + 66 2 264 0789  - 90 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1)  บริษัทมีทนุจดทะเบียน 2,980,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 2,980,000,000 บาท 
       เป็นหุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(2)  หุ้นประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั  
   -ไมม่ี- 

   
7.2  ผู้ถอืหุ้น 

(1)  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัท่ี 22 สงิหาคม 25601 มีดงันี ้

เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 
1. บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั3 105,587,726 35.43 
2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED3 76,107,368 25.54 
3. บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั3 28,091,034 9.43 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั4 7,877,717 2.64 
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 4,690,600 2.04 
6. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 4,414,712 1.48 
7. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 3,010,399 1.01 
8. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. กรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 3,010,399 1.01 
9. นางศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92 

10. CHASE NOMINEES LIMITED 2,665,013 0.89 
11. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 2,554,756 0.86 
12. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,907,864 0.64 
13. น.ส. พิลานชุ รัตนรักษ์ 1,865,404 0.63 
14. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,834,497 0.62 
15. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 1,672,200 0.56 
16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 1,562,695 0.52 
17. น.ส. สดุธิดา รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50 

 



   

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 51 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(2) สดัสว่นการถือหุ้น 
เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 

1. กลุม่รัตนรักษ์  143,997,887 48.32 
2. กลุม่จาร์ดีน 76,107,368 25.54 
3. ผู้ ถือหุ้นอื่น  77,894,745 26.14 

 รวม 298,000,000 100.00 
 
หมายเหต ุ 
1. บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวนัที่ 21 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 22 สิงหาคม 2560 และในระหว่างปีผู้ ถือหุ้นสามารถดูข้อมลูที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.siamcitycement.com 
หวัข้อข้อมลูนกัลงทนุ  

2. การค านวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 298,000,000 
หุ้นมลูค่าที่ตราไว้ตอ่หุ้น 10 บาท โดยมีข้อจ ากดัการถือหุ้นของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ซึง่ ณ วนัที่ 22 สิงหาคม 2560 
มีสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวคิดเป็นร้อยละ 34.89 

3. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง     

(Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้ว้นแต่เป็นกรณีที่เรียกประชมุเพื่อพิจารณาการ    
เพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ข้อมลูนกัลงทนุใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด สามารถ    
ดไูด้ที่เว็บไซต์  www.set.or.th 
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7.3  การออกหลกัทรัพย์ของบริษัท 

• หลักทรัพย์ประเภทหนี:้  
 

 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

อายขุองหุ้นกู้     4 ปี 7 ปี 8 ปี 10 ปี 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4 พนัล้านบาท 

 
2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4 ล้านหน่วย 2 ล้านหน่วย 2 ล้านหน่วย 2 ล้านหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาที่เสนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
วนัที่ออกหุ้นกู้ 14 มิถนุายน 2556 14 มิถนุายน 2556 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 14 มิถนุายน 2560 14 มิถนุายน 2563 29 เมษายน 2567 29 เมษายน 2569 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.79 ตอ่ปี ร้อยละ 4.30 ตอ่ปี ร้อยละ 2.46 ตอ่ปี ร้อยละ 2.70 ตอ่ปี 
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ          A A A A 

 
 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมมี่หลกัประกนั 
ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและ
ไมด้่อยสิทธิและไมมี่
สว่นลด 

อายขุองหุ้นกู้     3 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1 พนัล้านบาท 

 
2.5 พนัล้านบาท 5 พนัล้านบาท 4.5 พนัล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1 ล้านหน่วย 2.5 ล้านหน่วย 5 ล้านหน่วย 4.5 ล้านหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาที่เสนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
วนัที่ออกหุ้นกู้ 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2563 9 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2570 9 พฤษภาคม 2572 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.49 ตอ่ปี ร้อยละ 3.65 ตอ่ปี ร้อยละ 4.08 ตอ่ปี ร้อยละ 4.26 ตอ่ปี 
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ          A A A A 
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• หลักทรัพย์ประเภททุน: 

หุ้นจดทะเบียน   หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท 
หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้ว   หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น 
หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วและถืออยูโ่ดยผู้ ถือหุ้น หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น 
 

• หลักทรัพย์อนุพนัธ์: 

ไมม่ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

"บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีสถานะทางการเงิน
ไมด่ี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต ่ากวา่ ตามที่เห็นสมควรกบัสถานการณ์เช่นนัน้ได้"  

ค าอธิบาย:  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี ้ได้ผา่นการอนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553 ซึง่เป็น
นโยบายที่ก าหนดไว้เป็นหลกัการเบือ้งต้น อย่างไรก็ตามในการเสนอจ านวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัินี ้บริษัทต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากก าไรสทุธิของบริษัทตาม        
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดงันัน้ หากก าไรสทุธิของบริษัทมีน้อยหรือไม่มีก าไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ด้วย 

ระหวา่งปี 2558 – 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2560 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 10 บาท 

- คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 จ านวน 6.00 บาทตอ่หุ้น 
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2560  

ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 จ านวน 4.00 บาทตอ่หุ้น 
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,980 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 151.7 

ปี 2559 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 15 บาท 

- คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 จ านวน 8.00 บาทตอ่หุ้น 
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2559  

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จ านวน 7.00 บาทตอ่หุ้น 
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 91.9 

ปี 2558 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 15 บาท  

- คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 จ านวน 8.00 บาทตอ่หุ้น 
- ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2558 ในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 จ านวน 7.00 บาทตอ่หุ้น 
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 78.0 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึง่จะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทนัน้  และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เก่ียวข้อง และบริษัทย่อย                   
อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่มีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้  

การจ่ายเงินปันผลทุกครัง้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนส ารองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก าไรสทุธิซึ่ง
บริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึ่งในสิบของจ านวนทุนของบริษัทฯ หรือ
มากกวา่นัน้ 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ   
ธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 11 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน และไมเ่กิน 13 คน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน ดงันี ้

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 คน 
• กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท); 
• กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ; 
• กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ; และ  
• กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• รายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ นายชชัชน รัตนรักษ์ นายวนัชยั โตสมบญุ 
และนายศิวะ มหาสนัทนะ สองในสีค่นลงลายช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท เพื่อท าการผกูพนับริษัท 

 
โครงสร้างการจดัการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์  ประธานกรรมการ 
2. นายชชัชน รัตนรักษ์ กรรมการ 
3. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
5. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ กรรมการ 
6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้ กรรมการ 
7. นายเต็ง เว อนั เอเดรียน กรรมการ 
8. ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ 
9. ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการอิสระ 
10. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการอิสระ 
11. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการอิสระ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
12. นายศิวะ มหาสนัทนะ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นายวฒิุพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ Head of Legal) 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 
(เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิติสวสัดิ์  Head of Internal Audit) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเส่ียงและก ากับดูแลกิจการ 
1. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ ประธาน 
2. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
(เลขานกุารคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก ากบัดแูลกิจการได้แก่ นายประเสริฐ กสิกิจสกลุผล Head of Compliance & Group OH&S) 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ประธาน 
2. ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้ กรรมการ 
(เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนได้แก่ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส สายงานการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร) 
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จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะรายเข้าประชมุในปี 2560 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ที่มาประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการประชุม หมายเหตุ 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาล 
ความเส่ียงและก ากับ

ดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ*/1 2/2 - - -  

นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 7/8 - 2/2 5/5 - 
นายชชัชน รัตนรักษ์ 7/8 - - - - 
นายวนัชยั โตสมบญุ 8/8 - 5/5 5/5 - 
นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 8/8 - 5/5 5/5 - 
นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 8/8 - 5/5 - - 
นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้ 5/8 - - 4/5 - 
นายเต็ง เว อนั เอเดรียน*/2 4/5 -   - 
ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 5/8 - - 4/5 - 
ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 8/8 15/15 - - - 
นายประดาป พิบลูสงคราม 7/8 15/15 - - - 
นายชรินทร์ สจัจญาณ 8/8 15/15 3/3 - - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
นายศิวะ มหาสนัทนะ 8/8 - - - - 

*ด ารงต าแหน่งไมเ่ตม็ปี 
หมายเหต ุ
1. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ ครบวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ตอ่วาระการเป็นกรรมการ 
2. นายเตง็ เว อนั เอเดรียน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนนายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ ในท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 คน ดงัรายนามคณะผู้บริหารตอ่ไปนี ้

รายชื่อคณะผู้บริหาร 

1. นายศวิะ มหาสนัทนะ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
2. นายจนัดานา ลยิานาเก  รองประธานอาวโุส สายงานการเงินและการควบคมุ  
3. นายมนตรี นิธิกลุ  รองประธานอาวโุส สายงานการตลาดและการขาย 
4. นายอมรศกัดิ์ โตรส รองประธานอาวโุส สายงานกิจการสระบรีุ  

(แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560) 
6. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธานอาวโุส สายงานการจดัสง่สนิค้า 
5. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส สายงานการบริหารบคุลากรและประสทิธิภาพองค์กร  

(แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560) 

 
จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่ผู้บริหารแตล่ะรายเข้าประชมุในปี 2560 มีดงันี ้

รายช่ือคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่มาประชุม / จ านวน
ครัง้ที่มีการประชุมคณะผู้บริหาร 

นายศิวะ มหาสนัทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 21/22 
นายจนัดานา ลิยานาเก รองประธานอาวโุส สายงานการเงินและการควบคมุ 21/22 

นายมนตรี นิธิกลุ รองประธานอาวโุส สายงานการตลาดและการขาย 21/22 

นายอมรศกัดิ์ โตรส รองประธานอาวโุส สายงานกิจการสระบรีุ 22/22 

นายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธานอาวโุส สายงานการจดัสง่สินค้า 21/22 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส สายงานการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร 3/3 
(เลขานกุารคณะผู้บริหารได้แก่ นายสรวฒิุ พนัธุ์สวุรรณนาคี, BRM, Strategic Planning Manager) 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายวฒุิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ Head of Legal สายงานกฎหมายและกิจการบริษัท ให้ท าหน้าที่
เป็นเลขานุการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)           
พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  และข้อพึงปฏิบตัิด้านการก ากับ
ดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
ผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่และปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 

ข้อมลูเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัทและประวตัิการอบรมที่เก่ียวข้องปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึง
ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทดัฐานของตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น 
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติ
หลกัการใหมส่ าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 22 วนัท่ี 7 เมษายน 2558 ดงันี ้

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้ 
นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน  คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ล้าน
บาทตอ่ปี  โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาการจดัสรร  

โบนัสกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยประธานและรองประธาน
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาการจดัสรร  

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทฯ ซึง่ได้รับเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทฯ 
หากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการก็สามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนสักรรมการได้ด้วย” 
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โดยคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการและ            
รองประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท และ 150,000 บาท ตามล าดบั 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับคา่ตอบแทน
เพิม่ตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ ดงันี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท และ

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท 
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากบั

ดแูลกิจการ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูล
กิจการ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
80,000 บาท และกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 60,000 บาท 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิส าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560  

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจ่ายในปี 2560 
โบนัส 

ประจ าปี 2559 
จ่ายในปี 2560 

รวมเงนิค่าตอบแทน
ทัง้หมด 

ท่ีจ่ายในปี 2560 
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท 
  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล  
ความเส่ียง  

และก ากับดูแล 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน  

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

1 *นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ1 600,000  -   -   -  610,500 1,210,500 

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

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

4 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000  -  720,000 720,000 407,000 3,047,000 

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

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

7 นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ 1,200,000  -   -  720,000 407,000 2,327,000 

8 *นายเตง็ เว อนัเอเดรียน3 903,333 - - - - 903,333 

 กรรมการอสิระ  

9 ดร. (กิตตมิศกัดิ)์ ฮาราลด์ ลงิค ์ 1,200,000 -  -  720,000 407,000 2,327,000 

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

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

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

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

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

 รวม 5,004,500 30,601,500 

*ด ารงต าแหน่งไมเ่ตม็ปี 
หมายเหต ุ
1. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ ครบวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และไม่ประสงค์ตอ่วาระการเป็นกรรมการ 
2. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560     
3. นายเตง็ เว อนั เอเดรียน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนนายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ ในท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
4. นายชรินทร์ สจัจญาณ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก ากบัดแูล แทนนายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ท่ีลาออก  

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

   

ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินส าหรับคณะผู้บริหาร รวม 7 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 138 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัล
ประจ าปี 2560 แล้ว  

ค่าตอบแทนอื่น 
คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไมม่ี 
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คา่ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร: ได้แก่ 
• เงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีจ านวนทัง้สิน้ 4.3 ล้านบาท 
• เงินสมทบส าหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) ให้กบัคณะผู้บริหาร มีจ านวน 5.8  ล้านบาท และได้

จดัหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ 
 

หมายเหต ุ:  นายทสัพร  จนัทรี  รองประธานอาวโุส สายงานการบริหารบคุลากรและประสทิธิภาพองค์กร ลาออกมีผลวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
  นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง เข้าด ารงต าแหน่งแทนนายทสัพร จนัทรี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

8.5 บุคลากร  

ณ สิน้ปี 2560 บริษัท (รวมทัง้บริษัทยอ่ยในประเทศไทยและในตา่งประเทศ) มีพนกังานประจ าทัง้หมดจ านวน 5,902 คน  บริษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทัง้สิน้ 4,957 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังาน  

จ านวนพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
กลุ่มบริษัท ณ สิน้ปี 2558 

จ านวนพนกังาน (คน) 
ณ สิน้ปี 2559 

จ านวนพนกังาน (คน) 
ณ สิน้ปี 2560 

จ านวนพนกังาน (คน) 
สายงานด้านการผลิต 2,575 3,202 3,553 
สายงานด้านการจดัสง่ 433 492 664 
สายงานด้านการตลาด และงานขาย 456 640 815 
สายงานด้านการเงินและการควบคมุธุรกิจ 166 258 227 
สายงานอ่ืน ๆ 360 467 643 

รวม 3,990 5,059 5,902 

จ านวนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
กลุ่มบริษัท งบการเงนิรวม 

2558 2559 2560 

จ านวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี (คน) 3,990 5,059 5,902 
เงินเดือน, คา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน (บาท) 3,545,950,247.96 4,053,673,347.22 5,107,774,127 
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 
บคุลากรของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ทกุคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่และเป็นรากฐานท่ีส าคญัที่สดุของความ
ยั่งยืนและการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าความส าเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนักงานที่มีค่านิยมและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกบัทิศทาง เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระดบัภมูิภาค และการตอบสนองตอ่การเติบโตตามสาย
อาชีพของพนักงาน ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏิบตัิงาน การคิดริเร่ิมและการจดัการที่ทนัสมยัตามมาตรฐานระดบัสากลท่ีสอดคล้องกบังานใน
ปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงเตรียมพร้อมส าหรับการเติบโตของพนกังานเพื่อน าพาองค์กรสู่การเป็นผู้น าด้านธุรกิจวสัดกุ่อสร้างทัง้
ภายในประเทศและภาคพืน้เอเชียในอนาคต  
 
นอกจากนีก้ลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ยงัสง่เสริมการท างานเป็นทีมและมุง่เน้นให้พนกังานเป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม อยูร่่วม
ในชุมชนด้วยความช่วยเหลือเกือ้กูล ใส่ใจในความปลอดภยัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม และสงัคมโดยรวม ทัง้ยัง
สนบัสนนุให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรสูก่ารแข่งขนั สร้างสิ่งที่ดีที่สดุ
และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัพนกังานทกุคน องค์กร และสงัคม 
 
แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ศนูย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้สายงานการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and Organizational 
Performance) เป็นศนูย์กลางในการพฒันาแผนกลยทุธด้านการพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงซึง่ครอบคลมุแผน
ระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาบคุลากรของธุรกิจปนูซีเมนต์และบริษัทในกลุม่ ได้แก่ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกตเพื่อ
การก่อสร้าง ธุรกิจผลิตภัณฑ์วสัดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม    คอนวูด ธุรกิจคอนกรีตมวลเบาอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก ธุรกิจการ
จดัการพฒันาเชือ้เพลิงและวตัถดุิบทดแทน อินทรีอีโคไซเคิล  ธุรกิจด้านบริหารจดัการของเสียอตุสาหกรรม และธุรกิจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอินทรีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านหลกัสตูรท่ีหลากหลายและสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนนุการฝึกฝนพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งยัง่ยืน 
 
ด้วยความเช่ือมัน่ในการพฒันาบคุลากรเพื่อมุง่เน้นให้เกิดจิตส านกึ ความรู้ ความเข้าใจอยา่งแท้จริงในองค์ความรู้หลกัการ ขัน้ตอนและ
แนวทางปฏิบตัิ เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแตล่ะต าแหน่งงาน ให้เกิดผลงานท่ีบรรลเุป้าหมายเกินความคาดหวงัอยา่งแท้จริง บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการพฒันาระบบ
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัทิศทางของธุรกิจและเหมาะกบักลุม่พนกังาน และหลกัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-
10 ที่มุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคณุคา่ต่อการปรับปรุงประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร (experienced learning / on the job practice -70) การสอนงาน (on the job coaching -20) การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (classroom and self-learning -10) ซี่งบริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้
ทุกที่ ทุกเวลา ท่ีต้องการให้มากที่สุดผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Management System ซึ่งพนักงาน
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สามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลอืกหลกัสตูรที่ต้องการฝึกอบรมผา่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน การฝึกปฎิบตัิ บทเรียนออนไลน์ (E-learning) การสอนงาน (on-the-job training) รวมทัง้
หลกัสูตรออนไลน์แบบเปิด หรือ Massive Open Online Course: MOOC นอกจากจากนีบ้ริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและจัดเก็บความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge) 
ภายในองค์กรเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นรากฐานของการน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning 
Organization) ที่เสริมสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร 
 
ทัง้นี ้ได้มีการก าหนดแผนพฒันาบคุลากรในทกุระดบัตัง้แตพ่นกังานระดบัปฏิบตัิการ พนกังานบงัคบับญัชาระดบัต้นระดบักลาง และ
ระดบัสงู โดยด าเนินการจดักิจกรรมฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ครอบคลมุตัง้แตโ่ปรแกรมการพฒันาพนกังานใหม่ ( Induction & 
On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนาผู้ บริหารตามระดับการบังคับบัญชา (Management & Leadership Development 
Program) โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership Competencies Development Program) ส าหรับพนกังาน
ทุกระดับ โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช (Coaching & Performance Improvement 
Program) โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคและวิชาชีพตามสายงานหลัก (Technical & Functional Skills 
Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน (OH&S and Sustainable 
Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development Program)  รวมถึง
โปรแกรมการพฒันาจิตส านกึด้านคณุธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct & Compliance Program)  
 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานในด้านภาวะผู้น า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจดัการธุรกิจให้สามารถ
ปฏิบตัิภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบนั และในต าแหน่งงานท่ีสงูขึน้ตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) 
หรือแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายพฒันาระบบ และแนวทางการประเมินกลุ่ม
พนกังานผู้มีความสามารถและศกัยภาพที่จะเติบโตขึน้สูต่ าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู ในต าแหนง่ส าคญัของสายงานตา่ง ๆ  ในองค์กร เพื่อ
วางแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อมในการขึน้สูต่ าแหน่งตามช่วงเวลาและความจ าเป็น
ทางธุรกิจ ได้แก่ การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น โดยศนูย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพฒันา
ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ Senior Management Development Program และ Challenging Convention in Action โครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ Advanced Business Leadership Program โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและกลาง (Leadership 
Development Program: LDP) โดยส่งเสริมการพฒันาด้านภาวะผู้น า และการจดัการให้กบับุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการพฒันา
โครงการร่วมกบัสถาบนัการศกึษาชัน้น า ทัง้ภายในและต่างประเทศ อาทิ Duke Corporate Education, IMD, Sasin,  และการพฒันา
ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โครงการพฒันาผลการปฏิบตัิงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ (Employee Exchange 
Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพฒันา (Assessment Center for Development) การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการ
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ส าคญัขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนบัสนนุให้ศึกษาดงูานในหนว่ยงานหรือองค์กรชัน้น ารวมถึง stat-ups ที่
มีแนวการบริหารจดัการท่ียอดเยี่ยมในหลากลายธุรกิจรวมทัง้การบริหารธุรกิจปนูซีเมนต์ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการพัฒนาเป็นความจ าเป็นในทุกระดบั ไม่เพียงแต่ระดบัผู้บริหารเท่านัน้ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญในการ
พฒันาพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ที่ถือเป็นก าลงัหลกัซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการปฏิบตัิภารกิจด้านสายการผลติ สายการขาย และการ
จดัการด้านขนสง่ รวมถึงพนกังานในสายงานสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจด้านต่าง  ๆ โดยศนูย์การเรียนรู้อินทรีได้ร่วมกบัผู้บริหารใน
สายงานเพื่อจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน (Functional Academy) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงานให้แก่พนักงานผ่าน
รูปแบบการอบรมพฒันาและสิ่งแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐานและหลกัสตูร
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทัง้ภายในองค์กร และสง่ไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัทางวิชาชีพเฉพาะจากภายนอก
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้ทุกผลิตภณัฑ์และการบริการส่งมอบถึงมือลกูค้า คู่ค้าทางธุรกิจ 
บคุคล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งรวดเร็ว มีคณุภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสุด 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุการเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ และการปฏิบตัิร่วมกนักบัปราชญ์ชมุชน ผู้น าในสาขาตา่ง ๆ 
ภายนอกองค์กร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสื่อต่าง ๆในหวัข้อที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหาร
บคุลากร และการเป็นผู้น า ท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงการด าเนินชีวิตที่มีคณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดี ตัง้อยูบ่นความเช่ือและ
คา่นิยมที่ถกูต้อง น าไปสูค่วามส าเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สงัคม ประเทศชาติโดยรวม ซึง่กิจกรรมการเรียนรู้ดงักลา่วถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมมุมองที่กว้างขวางในการบริหารงานและบคุลากร ทัง้
ยงัเป็นการสง่เสริมสมัพนัธภาพและการประสานร่วมมือที่ดีซึง่กนัและกนัระหวา่งกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงกบัชมุชนและสงัคม 
 
สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน  
ในปี 2560 ที่ผา่นมาศนูย์พฒันาการเรียนรู้อินทรี ได้จดัการฝึกอบรมและพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน ดงันี ้
1) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้ น า (Leadership Development Program) และ หลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหาร

ระดบัสงู (Transitional Development Program) จ านวน 16,461.75 ชัว่โมง 
2) กลุม่หลกัสตูรพฒันาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จ านวน 68,154  ชัว่โมง 
3) กลุม่หลกัสตูรพฒันาพนกังานใหม ่(Induction & On-boarding Program) จ านวน 10,389.47 ชัว่โมง 
4) กลุม่หลกัสตูรด้านความปลอดภยัและการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน (OH&S and Sustainable Development Program) จ านวน 

25,397.60 ชัว่โมง 
5) กลุม่หลกัสตูรด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Development Program) จ านวน 1,785.90 ชัว่โมง   
6) โดยเป็นหลกัสตูรที่เรียนรู้ผา่นระบบ Digital Learning จ านวน 672.28 ชัว่โมง 
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หน่วย: ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

จ านวนช่ัวโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี 
(ไมร่วมชัว่โมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน และฝึกปฏิบตัิหน้างาน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พนกังานและผู้บริหาร 49.02 49.51 32.08 
หมายเหต:ุ โดยในปี 2560 ศนูย์การเรียนรู้อินทรีได้วางแผนการพฒันาที่เน้นการน าไปใช้ ผ่านการโค้ช การสอนงานและฝึกปฏิบตัิหน้างาน 
มากกวา่การเรียนรู้ในห้องเรียน จงึไมส่ามารถบนัทกึเป็นจ านวนชัว่โมงได้ สง่ผลให้จ านวนชัว่โมงอบรมที่บนัทกึได้ตอ่คนตอ่ปีน้อยลง  

                              
หน่วย: บาท 

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 
พนกังานและผู้บริหาร เฉลี่ยตอ่คนตอ่ปี 23,165.09 20,350.61 6,558.92 
รวมคา่ใช้จา่ยตอ่ปี* 88,560,129.80 80,303,499.16      23,474,385.06 

หมายเหต:ุ หลายปีที่ผ่านมา ศนูย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหวัหน้างาน ศนูย์การเรียนรู้
ระดบัสายงาน ผู้ ฝึกสอนภายใน ผู้ เช่ียวชาญ และผู้จดัการความรู้ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จึงท าให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก
บริษัทน้อยลง สง่ผลดีตอ่คา่ใช้จา่ยอบรมและพฒันาพนกังานได้อยา่งชดัเจน   

*ไมร่วมคา่ที่พกั คา่เดินทาง และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

*ไม่รวม พีที คอนวดู อินโดนีเซีย, บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด, บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากัด, บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด 
และบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีในการสร้างคณุคา่ให้กิจการอย่างยัง่ยืน จึงได้สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการให้เกิดขึน้ในทกุระดบัขององค์กรมา

โดยตลอด ตัง้แต่ระดบัคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร จนถึงระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อด ารงความเป็นบรรษัทภิบาล

อย่างยัง่ยืน และยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานท่ีสงูขึน้ คณะกรรมการบริษัทมุง่ที่จะก ากบัดแูล

กิจการเพื่อให้น าไปสูผ่ล (governance outcome) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึง

ผลกระทบระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) โดยจะต้องประกอบธุรกิจอยา่ง

มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  (Ethical and responsible business) เป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม (Good corporate citizenship) และที่ส าคญัต้อง

ท าให้บริษัทฯ สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience)  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรม และได้

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการซึง่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการและ

แนวทางการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น า เป็นผู้ ริเร่ิมและมีสว่นร่วมในการก าหนด

กรอบในการจัดท านโยบาย และมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ เป็น               

ผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัินโยบายดงักลา่ว 

นโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ยึดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หลกัเกณฑ์ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น หลักการก ากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic                 

Co-Operation and Development (“OECD”)  ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate 

Governance – Reports on the Observance of Standards and Codes ( “CG-ROSC”)  และหลัก เกณฑ์  ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”) รวมทัง้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท    

จดทะเบียน ปี 2560  

บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นเคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย และจะน าบริษัทไปสูค่วาม

มัน่คงเจริญก้าวหน้าและสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทตระหนกัเป็นอยา่งดีและยึดมัน่

มาโดยตลอดวา่ในก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการนัน้ ต้องค านงึถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม

เป็นส าคญันอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ทุกแห่งด้วยอนัเป็นสิ่งที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ทุกคนในองค์กรยึดถือ

ปฏิบตัิ  

นอกจากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Business Conduct) ฉบบัปรับปรุง ตามความเห็นชอบและน าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบั

ดแูลกิจการ ซึง่ปรับปรุงเนือ้หาจากนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจฉบบัเดิมที่มีการประกาศใช้มานานตัง้แตปี่ 2550 ให้มีความ

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์  สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์

นครหลวงทัง้หมดปฏิบตัิหน้าที่การงานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เพื่อเสริมสร้างและรักษาช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่

ขององค์กรในสายตาของบคุคลภายนอก รวมตลอดถึงผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้มีสว่นเก่ียวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  

นอกเหนือไปจากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจดงัที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้  คณะกรรมการบริษัท  

ยงัได้จดัให้มีนโยบายที่เก่ียวโยงกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิในแตล่ะเร่ือง เพื่อเป็นการก าหนดชีช้ดัถึงแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะพัฒนาน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองต่าง ๆ ที่สนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยก าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการแจ้ง

เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกับการท าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงานทางการเงิน         

ที่ไม่ถกูต้อง หรือการขาดการควบคมุภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบคุคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส โดยการนี ้บริษัทฯ ได้

เพิ่มช่องทางการร้องเรียน และ/หรือ การแจ้งเบาะแส ซึ่งดูแลโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญ ด้วยความเช่ือที่ว่า 

ช่องทางนีจ้ะเป็นหลกัประกนัพืน้ฐานให้แก่พนกังานหรือผู้ ร้องเรียนในเร่ืองการรักษาความลบัและความเป็นสว่นตวั  

สว่นนโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวโยงกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ประกาศและใช้บงัคบั อาทิ เช่น นโยบายต่อต้านการทจุริตและ

คอร์รัปชัน่ นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน นโยบายสิง่แวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบายการใช้

ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น   

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่

เอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายตา่ง ๆ ข้างต้น  

และเพื่อความทนัสมยัและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดและก ากบัดแูลให้มีการพิจารณา

ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวข้องอยู่เสมอเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  พร้อมทัง้จะต้องท าการสื่อสาร อบรมและจัด

กิจกรรมสง่เสริมต่าง ๆ รวมทัง้ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทกุปี ในการนี ้ได้มีการพฒันาระบบ E-Learning 

Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองนโยบายตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่องด้วย เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตาม

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อยา่งถกูต้องและเคร่งครัด  

 



   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 69 
 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่

เก่ียวข้อง ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในการ

เข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง ทัง้ยงัได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น 

นกัลงทุน และผู้สนใจเข้าดไูด้อย่างสะดวกด้วย ซึ่งเป็นที่มัน่ใจได้ว่าทกุคนเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักลา่ว  

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและสม ่าเสมอ ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ         

ได้รับรางวลัตา่ง ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies - CGR) ประจ าปี 2560 ในระดบัดีเลิศ (Excellent) จากการส ารวจโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (AGM Checklist) 

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

• ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนั

อยา่งเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นส าคญัเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลัน่กรองข้อมูลและเสนอ

แนวทางก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอ่ไป 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบนัประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และคณะผู้บริหาร 

(รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และรายช่ือผู้บริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการ

จดัการ) 

(รายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด รวมทัง้การประชุม

ปรากฏในหัวข้อ 9.7  ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560            

ไปปรับใช้หลกัปฏิบตัิ 3 แนวปฏิบตัิ 3.2.6  และ 3.2.7) 
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9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือก                   

มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 

ส าหรับหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุโปรดดรูายละเอียดที่ปรากฏ     

ในหวัข้อ 9.7  ระดบัความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้หลกั

ปฏิบตัิ 4  

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากบัดูแลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของ

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ทัง้ในเงินลงทนุ และกิจการของบริษัทฯ ซึง่บริษัทยอ่ยในประเทศไทย

ทัง้หมดบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นอื่น (shareholders’ 

agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)) ทัง้นี ้ 

โดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของทัง้กลุม่บริษัทเป็นส าคญั 

(รายละเอียดการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทนุปรากฏในหวัข้อ 9.7  

ระดบัความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ หลกัปฏิบตัิ 3.6) 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซื อ้ขายหลักทรัพย์ ( Insider Trading Policy)                   

เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันกรณีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ 

(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้ นอื่น เช่น การซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ( Insider 

Trading) โดยก าหนดช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยรายงาน

ด้านการเงิน 

รายละเอียดนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน

ปรากฏในหวัข้อ 9.7  ระดบัความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับ

ใช้หลกัปฏิบตัิ 6 แนวปฏิบตัิ 6.3.1 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในปี 2560 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับเงินคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) จากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

เป็นเงินจ านวน 12,750,788 บาท และได้รับเงินคา่บริการอื่น (non-audit fee) จ านวน 2,425,450 บาท 
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9.7  ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน     
ปี 2560 ไปปรับใช้ 

ในปี 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ประกาศใช้หลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพื่อทดแทนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท          

จดทะเบียนปี 2555 เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผู้น าหรือผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร น าไปปรับใช้

ในการก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ใน

การสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน ตรงตามความมุง่หวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม 

เนือ้หาส่วนใหญ่ยงัคงน ามาจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เพียงแต่ปรับล าดบัและ

เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลมุแนวคิดหรือปัจจยัที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเพิ่มเติม

จากเดิม 5 หมวดหลกั เป็น 8 ข้อหลกั  

สาระส าคญัการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 ตามแนวทางของ CG Code สรุปได้ 

ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
  ให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบใน

ฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายหลกัของกิจการ อนุมตัิวิสยัทศัน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทัง้การจัดสรร

ทรัพยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีสว่นร่วมในการการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์

เป็นประจ าทกุรอบปีบญัชี เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจุดมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดให้มีการพิจารณา

แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีทกุปีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส าเร็จลลุว่งตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย   

ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ก าหนดให้มีการติดตามให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งใกล้ชิดด้วย โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยนืนัน้ นอกเหนือจากการดแูลบริหารงาน

ให้มีผลประกอบการที่ดีแล้ว จะต้องให้ความส าคญัต่อการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ด าเนินงาน

ด้วยความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจดัให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายตา่งๆ  

โดยได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ปฏิบตัิตาม และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีฉบบันีแ้ละ

เว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบงานและกลไกที่เพียงพอที่ให้ความเช่ือมัน่

ได้ว่ากิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปในลกัษณะที่ถกูต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้   
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คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of 

care) และซื่อสตัย์สจุริตตอ่องค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้แน่ใจได้วา่การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

และข้อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตัิ         

การด าเนินงานที่ส าคญั (เช่น การลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบตอ่กิจการอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคล

ที่เก่ียวโยงกนั การได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) ก าหนดมาตรฐาน

และแนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทฯ กระท า

เป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนยัส าคญั

ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลที่มีสว่นได้เสียและรายงานการเข้าท าธุรกรรม

กบับคุคลที่มีสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใสใ่จเป็นพิเศษในการบริหารอยา่งมีความรับผิดชอบ กลา่วคือ มีการตัง้ข้อปฏิบตัิเพิ่มเติม

เพื่อให้การตัดสินใจของบริษัทถูกทบทวนและพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการมากกว่ากรณีที่ระบุใน

ข้อบงัคบั อาทิ เช่น แม้ข้อบงัคบัระบใุห้การลงทนุตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไปต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท แตคู่ม่ือ

การอนุมัติและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดให้ในการอนุมัติการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเกิน 10 ล้านบาท          

ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอยา่งดี มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชดัเจน โดยแยกบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส   อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนด

ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนได้

ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด  โดยขอบเขต

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ จะครอบคลมุทัง้เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท    

ควรดแูลให้มีการด าเนินการ เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการและเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ 

ในการบริหารจดัการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ความรับผิดชอบและอ านาจด าเนินการของ

คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการตลอดจนคณะผู้บริหาร รวมทัง้แยกบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารออกซึง่เป็นฝ่ายจดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
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คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 

วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง สว่นคณะผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการ    

มีหน้าที่น าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจน ระบบการควบคุมดูแลและการก ากับดูแลที่ดี                           

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบไปสูก่ารปฏิบตัิและบรรลผุลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้

ระบบควบคมุภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

ในการด าเนินงานเพื่อความยัง่ยืนของบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

(objectives) ที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม   

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้กิจการมีวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน เหมาะสม ส าหรับ

ใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยได้จดัท าเป็นวิสยัทศัน์ และคา่นิยมร่วมขององค์กร (vision and values) ดงันี ้

วิสัยทัศน์  

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพนัที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อกนัให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน  

เราต้องการสร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม ท าสิง่ถกูต้อง กล้าคิด กล้าท า หว่งใย ใสใ่จอนาคต 

การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกั (objectives) ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทค านึงถึงสภาพแวดล้อมและการ

เปลีย่นแปลงปัจจยัตา่ง ๆ และการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ความต้องการของลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสีย 

ตลอดจนความพร้อม ความช านาญ และความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และต้องเป็นสิง่ที่สะท้อนคณุลกัษณะของการ

ก ากบักิจการที่ดี ความรับผิดชอบในผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) 

ความเอาใจใส ่(due consideration of social and environmental responisbilities) ซึ่งคณะกรรมการก ากบัดแูลสง่เสริมการ

สือ่สาร และเสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยูใ่นการตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากร

ในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินอยา่ง

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ ซึง่ได้ตระหนกัถึงความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่

การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั

ของกิจการ โดยต้องค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทัง้ได้

สนบัสนนุให้มีการจดัท า ทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มัน่ใจว่า     

กลยทุธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 
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ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจยัและ

ความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลต่อ

การบรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

สง่เสริมการสร้างนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม      

อีกทัง้ได้ก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร  รวมทัง้ดแูลให้มี

การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน

ประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาดและ

องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่

ก าหนดไว้ 

หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนพิจารณาและน าเสนอเพื่อพิจารณาในการก าหนด

และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดและองค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะดแูลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคณุลกัษณะ

เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุที่จ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท และสามารถเข้าใจและ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์

ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งได้พิจารณาตามตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของ

กรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มัน่ใจวา่จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดลุกนั

อย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสดัส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด ปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 คน จากกรรมการบริษัททัง้หมด 12 คน ซึ่งเป็น

ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัการก ากบักิจการที่ดี (ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) 

และเหมาะกับขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 2 คน ซึ่งหนึ่ง     

ในนัน้เป็นกรรมการอิสระด้วย จะเห็นได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารจึงสามารถ            

ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการอยา่งอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่าง

อิสระ อยา่งน้อยในจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่สามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวนสามคน ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบงัคบั 

ตลท. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระมีจ านวนสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามสดัสว่นอย่าง

ยตุิธรรมของเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 

และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้ น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 3.2  ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และโดยการน าของประธาน

กรรมการ ได้ท าหน้าที่ก ากบัดแูลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และไม่เอือ้

ต่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบคุคลเดียวกนัและมีการ

แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการแบ่งแยกต าแหน่งหน้าที่ของประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ 

การแบ่งแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นวา่ บริษัทฯ ได้มีการแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็น

การถ่วงดุลอ านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีนัน้ หน้าที่หลกัของ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จ าแนกได้ ดงันี ้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินการ ตอ่ไปนี ้

• ก ากบัดแูลและติดตามให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท  

• ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

• ดูแลให้มีมาตรการที่ดูแลให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และในการก าหนดระเบียบวาระการ

ประชมุของคณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการได้หารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

• ต้องจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั

อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั โดยสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ดแูลให้การด าเนินการประชมุได้

เปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ  

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
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• ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีได้รับการเลือกตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการด าเนินกิจการของ

คณะกรรมการบริษัท  

อนึ่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ  มิได้เป็นกรรมการอิสระ  แต่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น

ใหญ่และสามารถใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ โดยยดึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่ท่ีคณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการอยา่งยิ่ง 

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้เร่ืองส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลัน่กรองงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ก าหนด

บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการท างาน การประชมุและการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน  

คณะกรรมการบริษัท 

คุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และ

หน่วยงานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง อีกทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ                     

มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ย้งัพิจารณา

คุณสมบตัิอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลาย

ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและ

การเงิน เป็นต้น และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี

ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

บริษัทฯ ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบับทบญัญัติของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจ านวนหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุปี  
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คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหารกิจการให้

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้าที่ส าคญั 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care)  

2)   การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น (Duty of Loyalty) 

3)  การปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

4)  การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 

1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การก าหนดวิสยัทศัน์ 

ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสีย่ง 

2) การติดตามและดูแลให้คณะผู้ บริหารหรือฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการ         

ชีเ้บาะแส 

4) การดแูลให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร 

(Succession Plan) 

5) การจดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว 

โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) การส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

7) การพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มี

สว่นได้เสียต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนด

เก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง

ครบถ้วน 

8) การก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่าย

จดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และมีการทบทวนระบบหรือ
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ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุ

ระยะเวลาที่พบวา่ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหน้าและ

รายการผิดปกติทัง้หลาย 

9) การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปี 

10) การจดัให้มีแนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีสว่นได้เสยีผา่นทางหรือรายงานตรง

ตอ่บริษัทฯ 

11) การมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทมี

หน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้

เป็นไปตามนโยบายบริษัท และการท ารายการตา่ง ๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามคน โดยได้รับการแต่งตัง้และคดัเลือกจาก

กรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึ่งก าหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ผู้ เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ แตล่ะคนนัน้ต้องเป็น “กรรมการอิสระ” ทัง้นีเ้ป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ ตลท. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไมค่วรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ

ตรวจสอบของหลายบริษัทในเวลาเดียวกนันัน้ไม่ท าให้ความสามารถของกรรมการคนนัน้ด้อยลงในอนัที่จะปฏิบตัิหน้าที่

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการเช่นวา่นัน้ได้รับการเปิดเผยไว้ใน

การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ด้วย 

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ต้องเป็นผู้ซึง่มีความรู้ทางด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบญัชีขัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความช านาญอย่างเพียงพอในด้านการบญัชีหรือการบริหารจดัการทางการเงิน

ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตัง้ 

ให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ เสนอแนะบุคคลเข้ารับการแต่งตัง้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นช่ือของ

บคุคลที่ตนเสนอแนะนัน้ตอ่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ

แตง่ตัง้ตอ่ไป ส าหรับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ เสนอและแตง่ตัง้ 

ค. เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบจ านวนหนึง่คน 

ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ

บริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทัง้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทที่มีช่ือเสียง

หลายแห่งในประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่จบการศึกษาด้านบัญชี ได้แก่      

ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการ

บริหารจดัการ”  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้วาระในการด ารงต าแหนง่ของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี  

ข. การเลือกตัง้ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก 

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ด ารงต าแหนง่ครบวาระแล้ว ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อีกไม่

วา่สมาชิกผู้นัน้จะได้ด ารงต าแหนง่มาก่อนหน้านัน้แล้วก่ีครัง้ก็ตาม 

ค. การลาออกก่อนครบวาระ 

หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากต าแหนง่ก่อนที่วาระการด ารงต าแหนง่ของตนจะสิน้สดุลง 

ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนัน้ให้ท าเป็น

หนงัสือแสดงเหตผุลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทัง้สง่ส าเนาหนงัสือบอกกล่าว

ให้แก่ ตลท. และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยไมช่กัช้า 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) เป็นดงันี ้

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจวา่รายงานเหลา่นัน้มี
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ความถูกต้องและเพียงพอ และท าหน้าที่ประสานงานกับผู้ สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้ บริหาร (Executive 

Committee) ผู้ รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ

แนะน าให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเร่ืองที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบญัชีเพิ่มเติมในระหวา่งที่

ผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงานตรวจสอบบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

2. สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้แนใ่จวา่สิง่ที่กลา่วมานัน้มีความเหมาะสมและประสทิธิภาพ 

3. ให้ความเห็นชอบในเร่ืององค์กรและคณุสมบัติของบคุคลากรในสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และก าหนด

ระดบัของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนมุตัิการแตง่ตัง้ โยกย้าย และการเลกิ

จ้างบคุคลากรในสงักดัหรือที่สงักดัหนว่ยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบงัคบัของ

ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอนัวา่ด้วยเร่ืองของการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ 

5. พิจารณา คดัเลือก ปรับเปลี่ยนและเสนอช่ือบคุคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

รวมทัง้ให้ค าแนะน าคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีนัน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบพงึค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย คือการให้บริการอื่นของผู้สอบบญัชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่

มีลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์อนักระทบตอ่ความเป็นอิสระ ประสทิธิภาพ และการปฏิบตัิงาน

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ส าคญัให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบประชมุเป็นการสว่นตวัที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้แทนของฝ่ายบริหาร

อยูใ่นท่ีประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่การนีใ้ห้รวมถึงความถกูต้องและความ

ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงนัน้ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้แน่ใจวา่รายการเก่ียวโยง

กันเหล่านัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัทฯ 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รายงานนีใ้ห้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงช่ือและรายงานดงักลา่วนีอ้ยา่งน้อยต้องมีข้อมลูดงัตอ่ไปนี  ้

- ความเห็นในด้านความถกูต้อง ครบถ้วน และความเช่ือถือได้ของข้อมลูในรายงานและในการเปิดเผยข้อมลูทาง

การเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านการปฏิบตัิตามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ  

ข้อบงัคบัที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่ว รวมทัง้กฎและข้อบงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่  เก่ียวข้อง

อนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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- จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเข้าประชุมของสมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบนี ้

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชมุทกุไตรมาส อยา่งไรก็ตาม การปฏิบตัิที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้จดัการประชมุรายเดือนด้วย โดยมีการก าหนดวนัประชมุรายเดือนและรายไตรมาสไว้ลว่งหน้าตลอดปี ซึง่การประชมุรายไตร

มาสจะมีขึน้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทฯ มี

ความถกูต้องและเพียงพอรวมถึงการพิจารณาเร่ืองที่อยู่ในอ านาจด าเนินการของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้ตรวจ

สอบจากภายนอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็น

สาระส าคญั ในบางกรณีประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกให้มีการประชมุใดเป็นวาระพิเศษได้ หรือร้องขอให้ผู้บริหาร

บริษัทร่วมพิจารณาประเด็นทางการเงินหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เป็นพิเศษด้วย  

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่ง

มีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั

ธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามย่อหน้าก่อน กรรมการ

ตรวจสอบคนใดคนหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามที่กลา่วในยอ่หน้าก่อนตอ่ ก.ล.ต. หรือ ตลท. 

(2) คณะกรรมการธรรมาภบิาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ”) ต้อง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) คน  
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ปัจจุบนัคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 (สาม) คน และกรรมการอิสระ (1) หนึ่งคน 

อนัได้แก่ นายชรินทร์ สจัจญาณ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก. วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระในการด ารงต าแหนง่ของสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ รวมทัง้ประธาน มีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระ

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลฯ  ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด

นอกเหนือจากการครบวาระการด ารงต าแหนง่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการ

แทน โดยบุคคลนัน้ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบวาระการด ารง

ต าแหนง่อาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อีก 

ข. การเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีก 

เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนง่ สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีสทิธ์ิได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ไมว่า่สมาชิกผู้นัน้จะ

ได้ด ารงต าแหนง่มาก่อนหน้านัน้แล้วก่ีครัง้ก็ตาม 

ค. การลาออกก่อนครบวาระ 

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ  มีความประสงค์ที่จะออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ให้แจ้งความประสงค์ในการลาออกอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ระบเุหตผุลในการลาออก 

และต้องยื่นตอ่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

คุณสมบัติกรรมการธรรมาภบิาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความเข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ มีความ

เข้าใจหลกัการและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ตลอดจนการบริหารความ

เสีย่งและลดความเสีย่ง 

ปัจจบุนัสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทกุคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ 

อีกทัง้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชัน้น าที่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ส าหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ 

“โครงสร้างการบริหารจดัการ”  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภบิาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ (Charter of 

Governance Risk and Compliance Committee) ดงันี ้
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1. ก าหนดและเสนอขอบเขตการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิและมอบหมายให้

ฝ่ายบริหารด าเนินงานและติดตามการปฏิบตัิงาน 

2. สอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่งและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ผู้บริหารน าไปใช้ และสอบทานแผนงานการ

ประเมินความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจและความเสีย่งด้านการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ 

3. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบนโยบายของกลุม่บริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั

ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

4. สอดสอ่งดแูลการสบืสวนสอบสวน หรือร้องขอให้มีการสบืสวน เก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามการก ากบัดแูล หรือ

นโยบายที่เก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ และการปฎิบตัิที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม 

บริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาล ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบตัร คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุกรอบระยะเวลา

สามเดือน หรือปีหนึ่งต้องประชุม 4 ครัง้ ส าหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้จัดประชุมขึน้รวม

ทัง้สิน้ 5 ครัง้ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายตา่ง ๆ 

ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้มุ่งเน้นและก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเก่ียวกบัการก ากบัดแูล

กิจการอย่างจริงจัง  โดยผลกัดันให้เกิดการปรับปรุงตัง้แต่ระดับนโยบาย การปฏิบัติ การสื่อสาร การอบรมให้ความรู้       

แนวทางการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิและการติดตามการปฏิบตัิ ตลอดจนการประเมินความเสีย่งทางธุรกิจและความเสีย่ง

ด้านการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ยงัได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทางช่องทางร้องเรียน  INSEE Speak Up Line 

ที่ให้พนกังาน และคูค้่าได้ร้องเรียน ซึง่กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนที่ด าเนินการอยา่งเป็นระบบนี ้มีสว่นช่วยในการ

สนับสนุนและบริหารจัดการความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทฯ  และการท างานร่วมกันให้เป็นไปอย่าง

เปิดเผยและโปร่งใส โดยข้อร้องเรียนสว่นใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และทรัพยากรมนษุย์ และจะมี

เพียงส่วนน้อยเท่านัน้ที่เก่ียวข้องกับการทุจริต  ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบว่า มีมูลความจริงได้รับการ

ด าเนินการลงโทษทางวินยัอยา่งเหมาะสม 

สว่นการรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส าหรับพนกังานทัว่ไป บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานรายงานเป็นประจ าทกุปี 

อยา่งน้อย 1 ครัง้ และสามารถรายงานได้ทกุเมื่อ หากปรากฏมีผลประโยชน์ขดักนัหรือทบัซ้อนเกิดขึน้  

สว่นการบริหารความเสี่ยงนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการประเมินความเสีย่งทัง้

ของกิจการ การด าเนินงาน และธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะต้องน าเสนอรายงานให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทราบในทกุ

ช่วงเวลา 6 เดือน 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

โครงสร้าง คณุสมบตัิ และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ในการสรรหาและการก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ มีดงันี ้

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) คน โดยอยา่ง

น้อยหนึง่ในนัน้ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

ปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 5 (ห้า) คนและกรรมการอิสระ 1 

(หนึง่) คน อนัได้แก่ ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์  

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนทกุคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นอยา่งดี ทัง้ยงัมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทชัน้น าที่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ส าหรับรายนามคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนแสดงอยูภ่ายใต้

หวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหนง่ของประธานและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนมีระยะเวลาสองปี 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

(Charter of Nomination and Compensation Committee) มีดงัตอ่ไปนี ้

ก. การเสนอชื่อ องค์ประกอบและโครงสร้าง  

1) ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทย่อยทกุบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทร่วมที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 90 วนั

ก่อนการประชมุสามญัประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 

2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะเก่ียวกบัการคดัสรรผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพื่อเสนอช่ือและ/หรือแต่งตัง้

ใหมต่ามที่ได้รับเร่ืองจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ

อยา่งน้อย 90 วนัก่อนจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นตดัสินใจขัน้สดุท้ายในการประชมุสามญัประจ าปี หรืออยา่งน้อย 30 วนัก่อน

การประชุมคณะกรรมการที่จะมีขึน้ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในระหว่างกาล ตามการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท 

3) ระบ ุประเมิน และเสนอผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่ส าคญัของกลุม่บริษัท เช่น 

• ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัท 
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• คณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการของบริษัทในเครือ  
• กรรมการของบริษัทในเครือ 
• ตวัแทนบริษัทฯ ในคณะกรรมการของบริษัทร่วม 

4) ทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอบคุคลซึ่งจะด ารงต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารของบริษัทฯ  และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือ และประเมินผู้สมคัรเหล่านีใ้นด้านความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติด้านวิชาชีพและเกียรติประวัติส่วนบุคคล โดยจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ข. การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง  

1) จดัเตรียมบญัชีรายช่ือผู้ที่มีศกัยภาพ ตลอดจนกระบวนการพฒันา และแผนพฒันาของแต่ละบคุคล ส าหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู (TML) และผู้ที่จะมาด ารงต าแหนง่ดงักลา่วของกลุม่  

2) พิจารณาแผนสบืทอดต าแหนง่ส าหรับคณะกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการ 

3) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทในเครือ และตวัแทนของบริษัทใน

คณะกรรมการของบริษัทร่วม 

4) พิจารณาแผนสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูทกุต าแหนง่ของกลุม่บริษัทร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5) เข้าร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนวิสยัทศัน์กบัพนกังานที่มีศกัยภาพซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งอย่าง

สม ่าเสมอ 

6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ค. ค่าตอบแทน  

1) ด าเนินการให้นโยบายและแผนการจ่ายคา่ตอบแทนของทัง้กลุม่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และแขง่ขนัได้บนพืน้ฐาน

ของผลการปฏิบตัิงาน และคา่นิยมของบริษัท 

2) พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาผลการปฏิบตัิงานและเสนอแนะคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

4) พิจารณาผลการปฏิบตัิงานและอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทยอ่ยเป็น

รายปีตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอ 

5) พิจารณาการปรับค่าตอบแทนและเงินเดือน ตลอดจนขัน้ตอนการจ่ายโบนสัประจ าปีของบริษัทและบริษัทในเครือ

ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้องจดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อให้ ได้

กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดบัสงูที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของบุคคล

ดงักลา่วประกอบด้วย และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้องท าการทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอยู่

เสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมกบักิจการของบริษัทอยูเ่สมอ  

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกรอบระยะเวลาสามเดือน โดยในปี 2560  ได้

จดัการประชมุเป็นจ านวนทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณารับรองการเสนอช่ือผู้บริหาร

และกรรมการของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) การปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานบริษัท 

รวมทัง้การท าแผนสบืทอดต าแหนง่ เป็นต้น   

คณะผู้บริหาร 

ปัจจุบนัคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร  6 คน  ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุของสายงานการตลาดและการขาย สายงาน

การเงินและการควบคมุธุรกิจ สายงานการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบรีุ และสายงาน

การจดัสง่สนิค้า และมีหนึง่ในนัน้เป็นกรรมการ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร  

คุณสมบัติ  

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทัง้ในด้านธุรกิจ การบริหารจดัการ มีความเป็นผู้น าที่ดีมทีกัษะในการวางแผน

กลยทุธ์ มีความรับผิดชอบสงู และมีความสามารถในการบริหารจดัการให้บรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของ

บริษัทฯ  

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน ชีแ้จงและให้ค าแนะน าตอ่คณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นท่ีพบเห็นและ

เป็นสาระส าคญั รวมทัง้การพฒันาตลาด เป้าหมาย และกลยทุธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทนัทีที่มี

กรณีผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุม่ส าคญัที่ขบัเคลือ่นบริษัทฯ ให้มีทัง้ผลประกอบการท่ีดี มีความเป็นบรรษัทภิบาลและเป็นบริษัทฯ 

ที่ดึงดดูบคุลากรที่มีศกัยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ผู้จดัการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีสว่นร่วมแรงร่วม

ใจในการขบัเคลือ่นองค์กรไปในทิศทางที่น าไปสูก่ารบรรลซุึง่พนัธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ 

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  จดัระเบียบ ด าเนินการ และก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผน

ธุรกิจและงบประมาณรายปี 

2.  จัดเตรียมการด าเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และน ามติคณะกรรมการบริษัท มาใช้ด าเนินการใช้บงัคบั
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นโยบายตา่ง ๆ ของบริษัทฯ และพฒันานโยบายเหลา่นัน้ตอ่ไป 

3.  จดัท างบประมาณของบริษัทฯ และสิง่ที่จะท าให้เกิดงบประมาณของกลุม่บริษัทฯ 

4.  รับผิดชอบต่อการด าเนินการตามกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ของกลุม่บริษัทฯ ในมมุมองที่สร้างการเพิ่มมลูคา่ความยัง่ยืนของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

5.  ท าให้เป็นท่ีมัน่ใจได้วา่การสือ่สารระหวา่งบริษัทฯ และฝ่ายจดัการของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปในทางเดียวกนั 

6.  ทบทวนผลงานของบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจดัการของกลุม่บริษัทฯ 

7.  น าเคร่ืองมือการวดัความถกูต้องที่จ าเป็นมาใช้และแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ ในเวลาที่สมควรในกรณีที่มีผลในเชิงลบ

เกิดขึน้จากงบประมาณของบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทฯ 

การประชุม 

คณะผู้บริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครัง้และอาจเพิ่มเติมตามความจ าเป็นของธุรกิจ ประเด็นที่น าเข้าสู่การประชุม

พิจารณาของคณะผู้บริหารจะเป็นประเด็นด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การผลติ การบริหารจดัการทางธุรกิจ ทาง

การเงินและบญัชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่ส าคญั แผนงานของบริษัทฯ งบประมาณของบริษัทฯ และ

พิจารณาเบือ้งต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนมุตัิตอ่ไป 

จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการ/ผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

รายนามคณะกรรมการบริษัท และจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ปี 2560 รวมทัง้รายนามคณะผู้บริหาร และจ านวนครัง้ที่เข้า

ร่วมประชมุ ปี 2560 แสดงอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”   

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ  

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมี

กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตัง้และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการ  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะกลัน่กรองและคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถ

บริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้  

เพื่อให้ได้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดบัสงูที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ และน าเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับกรณีการ

แตง่ตัง้กรรมการ ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้มี

ความโปร่งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมัน่ใจให้กบั

บคุคลภายนอก 
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กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้

กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงนัน้ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ 

ข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

การแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามญัประจ าปี ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผู้ ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวเป็นกรรมการในแต่

ละครัง้ที่ใช้คะแนนเสยีงเทา่นัน้ 

3. หากมีการเสนอช่ือเพื่อรับเลอืกตัง้มากกวา่จ านวนกรรมการท่ีวา่งลง บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา

เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับ

เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น

ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ถ้าต าแหนง่กรรมการวา่งลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกผู้ซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 

4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะท าการในนาม

ของคณะกรรมการได้เฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งทัง้หมดเทา่นัน้ 

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ

กรรมการท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

การสรรหากรรมการอิสระ 

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้คดัสรรบุคคลที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  

นิยามกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนปรับนิยามกรรมการ

อิสระให้มีคณุสมบตัิที่เข้มกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ได้ก าหนดไว้วา่กรรมการ

อิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่ง (ร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
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บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง ของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้นจากร้อยละหนึง่ (ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศนูย์

จดุห้า (ร้อยละ 0.5) 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ต้องคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย      

บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่เ ก่ียวข้อง                 

ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกนั  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมา แล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ       

หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา        

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ    ผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง

ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า

เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เ ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ

สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี  ้               

การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ และหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบั

รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ 

หรือและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
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การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่        

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น               

ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า         

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

หลักปฏิบัติ 3.4  ค่าตอบแทนกรรมการ  

การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนด าเนินการตาม

กระบวนการที่โปร่งใสและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เป็นประจ าทุกปี โดยต้องน าเสนอนโยบาย วิธีการ 

หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ 

เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  อีกทัง้                  

ต้องหลกีเลีย่งการจ่ายคา่ตอบแทนที่เกินควร 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาว

ของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ ประโยชน์และคณุค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็นสมาชิกและการมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึน้ใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยด้วย  

ผู้ ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 

2560 ที่ได้อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตามที่

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้น าเสนอ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ านวนคา่ตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

(ถ้ามี) ซึง่ปัจจบุนัไมม่ีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย  
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ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทภายใต้กรอบท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผลตอบแทนที่จงูใจและเหมาะสมกบัผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนได้ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามบรรทดัฐาน

และหลกัเกณฑ์ที่ได้ท าความตกลงไว้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่ประเมินจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลงานเก่ียวกับ

การปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยาว  และการพฒันาผู้บริหาร ซึ่งมีการเสนอผล การประเมินให้คณะกรรมการ

บริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทกุปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ 

ส าหรับโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับค่าตอบแทน

กรรมการโปรดดรูายละเอียดที่ปรากฏในหวัข้อ 9.7 หลกัปฏิบตัิ 3.2 และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปรากฏในหวัข้อ 8.4 

หลักปฏิบัติ 3.5   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการก าหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าวเพื่อให้

กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกนัพิจารณาก าหนดเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้

แนใ่จวา่ได้รวมเร่ืองส าคญัไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้า

สูว่าระการประชมุ โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการลว่งหน้าไมน้่อย

กวา่ 7 วนัเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน        

8 ครัง้ และมีการสง่รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

สามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

กรรมการส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบคุคลแสดงอยู่ในหวัข้อ

โครงสร้างการจดัการ 

ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอเร่ืองและอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบ

โดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทกุคนได้ให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่

น าสูท่ี่ประชุม รวมทัง้ประเด็นการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมโดยตรงและเพื่อมี

โอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

กรรมการทกุคนมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และทกุคนได้อทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง 

ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิ

หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น

ทกุคน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่ได้ไม่

เกิน 5 แหง่ เพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ซึง่ในปัจจบุนัไมม่ีกรรมการคนใดด ารงต าแหนง่กรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  ส าหรับการด ารงต าแหน่งอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู  บริษัทฯ  

ไม่มีนโยบายที่อนุญาตให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี  ้ไม่นับรวมบริษัทย่อย             

บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากบัดแูลการบริหารจดัการเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ

อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ทราบถึงผลการประชุมนัน้ด้วย ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร         

1 ครัง้  

หลักปฏิบัติ 3.6  การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน      

การก ากบัดแูลกิจการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในเบือ้งต้นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะท าการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม น าเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ ตาม

จ านวนและต าแหน่งที่สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมไปถึงการแต่งตัง้

ผู้บริหารส าคญัที่จะเข้ารับผิดชอบบริหารงานและกิจการในบริษัทยอ่ย และผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ยด้วย 

โดยการนี ้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่

ในการบริหารจดัการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและ

ทิศทางที่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทยอ่ย และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม ่โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแตง่ตัง้อยา่งชดัเจน ซึง่จะมีการทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม และ

มีการติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทยอ่ยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายด้วย  
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ส าหรับการตดัสินใจในการด าเนินกิจการที่ส าคญัในบริษัทย่อยนัน้ บริษัทจะก าหนดกรอบมลูค่าของโครงการ หรือกิจการ

ในข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยให้คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย จะต้องน าเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ

ก่อนเสมอ ทัง้นี ้รวมถึงกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ  

สว่นในการด าเนินกิจการโดยทัว่ไป บริษัทฯ จะก าหนดแนวนโยบายด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณาก าหนดงบประมาณ

ประจ าปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด าเนินกิจการเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ย่อย ซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีวาระประจ าในการพิจารณารับทราบรายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมตา่ง ๆ ด้วย จึงมัน่ใจได้วา่บริษัทมีกลไกการก ากบัดแูลและระบบควบคมุภายในบริษัทยอ่ยที่เหมาะสมรัดกมุ

เพียงพอ ที่มีผลให้การท ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือการท า

รายการส าคญัอื่นใดของบริษัทยอ่ยได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลกัษณะ

เหมือนหรือใกล้เคียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือ

ผู้จดัการในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบั

ผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ 

ระบบในการควบคมุกิจการภายในบริษัทยอ่ย จึงมีลกัษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกบัระบบของบริษัทฯ โดยก าหนด

กลไกการก ากบัดแูลกิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องท างานทัง้เชิงรุกและรับร่วมกนักบัผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึง่ได้มีการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ยมกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

การท ารายการระหวา่งกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การท ารายการส าคญั

ตา่งๆ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึง่การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการนัน้

มีการประเมินทัง้แบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้ก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตัิงานอย่างมี

หลกัเกณฑ์ โดยมีที่ปรึกษาภายนอกช่วยก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง ขัน้ตอน และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยอยา่งน้อยทกุ ๆ 3 ปี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานสรุปได้ดงันี ้ 

เลขานกุารบริษัทจดัท าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จากนัน้ เลขานกุารบริษัทสรุปผล

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
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ด าเนินการปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

การประเมินผลได้แบง่การประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) การประชมุ

คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยหลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อย

ละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ  85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนน

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต ่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลการประเมิน

สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและหลกัในการ

ปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดยมีผลการปฏิบตัิงานสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลนัน้ ใช้กระบวนการและ

หลกัเกณฑ์การประเมินผลงาน รวมถึงแบบการประเมินซึง่แบง่เป็น 3 หวัข้อหลกั เช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น ซึ่งผลประเมินพบวา่ กรรมการของบริษัทมีคณุสมบตัิและได้

ปฏิบตัิภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ  

หลักปฏิบัติ 3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดูแล

กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ กรรมการ

สรรหาและคา่ตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจดัการ เลขานกุารบริษัท และบคุลากรในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ที่จดั

โดยสถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมหลกัสตูรอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายใน

บริษัทฯ  

ในปี 2560 กรรมการอิสระสองท่านที่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่จัดโดย IOD ได้แก่ นายประดาป พิบูลสงคราม อบรม

หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) 2/2017 และ ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ อบรมหลกัสูตร Directors 

Certification Program (DAP) 134/2017 

สว่นผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่จดัโดย IOD ได้แก่ นายมนตรี นิธิกลุ รองประธานอาวโุสสายงานการตลาดและการ

ขาย เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 240/2017 และนายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธาน

อาวโุสสายงานการจดัสง่สนิค้า เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 241/2017 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัให้มีการสง่มอบเอกสารและข้อมลูส าคญัที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบตัิหน้าที่

ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบตัิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะน าลกัษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

เพื่อให้มีความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเช่ือมัน่ได้ว่ากรรมการใหม่ได้รับการแนะน าและมี

ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน

ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็นประจ าถึงแผนพฒันาและการสบืทอดงาน 

ซึ่งจะมีการร่วมจดัท ากบัคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมและเป็นแผนที่

ตอ่เนื่องในการสบืทอดต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูทกุต าแหนง่  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทถึงผลการด าเนินโครงการเป็นประจ าควบคูก่บัการพิจารณาแผนสบืทอดงาน 

หลักปฏิบัติ 3.9 การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีก าหนดประชมุและวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้าเพื่อให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการแม้ตามข้อบงัคบัของบริษัทจะก าหนดไว้ให้มีการประชมุเป็นรายไตรมาส แตใ่นปี 

2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครัง้ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ยงัได้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบทกุ

เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อ เนื่องและ       

ทนัการณ์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ รวมทัง้คณะผู้บริหารและฝ่าย

จดัการสามารถเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ และในการการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทมีการสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียด

เพิ่มเติมในวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้รู้จักผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ

ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มี

ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

สนบัสนนุให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี และการปฏิบตัิ

หน้าที่เลขานกุารบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงหลกัสตูรรับรอง (certified programme) ต่างๆ ที่เลขานกุารบริษัทควรเข้า

รับการอบรมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในการให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
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ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการควรเปิดเผยคณุสมบตัิ และประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทใน

รายงานประจ าปี และบน website ของบริษัท 

(ช่ือเลขานกุารบริษัทปรากฏในหวัข้อ 8.3 และข้อมลูประวตัิปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลู 56-1) 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1  การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนด าเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผู้บริหาร

ระดบัสงูและบุคคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมาย 

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามข้อเสนอ

ของกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอช่ือบคุคลที่จะมาด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  

ในการท่ีได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้อง

ทบทวนและเสนอรายช่ือบคุคลท่ีจะมาเป็นคณะผู้บริหารตามคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัททบทวนและอนมุตัิ  

ส าหรับบคุคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจที่จะอนุมตัิข้อเสนอรายช่ือบุคคลของกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่ก าหนด  

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) 

เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้   

การพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุคลากร  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการอบรมและพฒันาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบคุลากรภายในที่เก่ียวข้องกบั

การก ากับดูแลกิจการ รวมทัง้การอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียดการพฒันาผู้บริหาร ปรากฏในหวัข้อ 8.5 แนวทางและรูปแบบการพฒันาทรัพยากรบคุคล  
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หลักปฏิบัติ 4.2  โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็น

เคร่ืองจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ บริหารระดับสงู และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนได้อนมุตัิคา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการ

ด าเนินงานระยะสัน้ ได้แก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง 

(EJIP) ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีความเหมาะสม ซึง่ในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัคา่ตอบแทนนัน้ ได้ค านงึถึง ระดบัคา่ตอบแทน

ที่สงูกว่าหรือเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการก าหนด

และสือ่สารนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กรอยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีสว่น

ร่วมในการให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทนน าเสนอ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  ซึ่งได้สื่อสารให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการลว่งหน้า  

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ท าเป็นประจ าทกุปีโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้ประเมิน และน าเสนอผลการประเมินและการจ่ายคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ซึง่กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาด้วยเสมอ 

ประธานกรรมการซึง่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาและประเด็นเพื่อ

การพฒันาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารทราบ 

การอนมุตัคิา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และปัจจยัอื่น ๆ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน  ตลอดจนอนุมัติโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู  และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดบัสูงให้สอดคล้องกับ

หลกัการประเมินดงักลา่ว 

ส าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ นัน้ 

พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดเป็นร้อยละของ EBITDA และวดัจากงานท่ีส าคญั ความสามารถ 

การพฒันาตนเอง การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การน าผล

ส ารวจความคิดเห็นจากพนกังานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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การตรวจสอบและประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีปัจจบุนั ประกอบไปด้วยปัจจยั

ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA และ FoCF เทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ 

ก าหนดคา่ร้อยละของ EBITDA และ FoCF ในปีนัน้ ๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินเปรียบเทียบ 

2. ผลการปฏิบตัิงานส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยตามหลกัเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ท าการตกลงไว้กับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดงันี ้

2.1 งานท่ีส าคญั (KPIs)   

2.2 ภาระหน้าที่หลกั (Critical Task) 

2.3 ความสามารถในการพฒันาตนเอง (Leadership Competency) 

นอกจากนัน้ ยังได้น าการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้

ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนด้วย 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 5.1  การสร้างนวัตกรรม 

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง  

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการให้ความส าคญักบันวตักรรม อนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก  และของเทคโนโลยี   ซึ่งท า

ให้เกิดความคาดหวงัของลกูค้า  คูค้่า และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีส าคญั ที่ต้องการเห็นการเปลีย่นแปลงในลกัษณะที่เป็นไปเพือ่

ประโยชน์ หรือสร้างคณุคา่ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยการเปลีย่นแปลงนัน้อยูบ่น

พืน้ฐานของหลกัจริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับกิจกรรมการสนบัสนุน 

สง่เสริมให้เกิดนวตักรรมในองค์กรอยา่งยัง่ยืนที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการสร้างวฒันธรรมองค์กรในเร่ืองนี ้  ด้วยการมุง่เน้นการมีสว่นร่วมของพนกังาน ซึง่บริษัทฯ ได้จดัให้

มีโครงการ INSEE Innovation Awards 2560 ขึน้ ซึ่งพฒันาปรับปรุงมาจาก INSEE Excellence Awards ที่ได้มีการริเร่ิม

และด าเนินการต่อเนื่องทกุปี มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2552   โดยในปีนี ้ได้มีพนกังาน 960 คน จากทุกหน่วยงาน เข้ามีส่วนร่วม
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เสนอโครงการนวตักรรมหลกั ซึ่งเป็นโครงการที่คิดริเร่ิมและเร่ิมด าเนินการแล้วมากถึง 144 โครงการ เพื่อการปรับปรุงงาน

และเพื่อสร้างคณุคา่ร่วมให้กบัทกุฝ่ายมากขึน้ โดยให้พนกังานได้มีโอกาสน าเสนอผลงานตอ่คณะผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับการ

ยกยอ่งช่ืนชม  การสนบัสนนุ ตลอดจนค าแนะน าในการพฒันาโครงการนวตักรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้จดัการเสวนาด้านนวตักรรม ที่เรียกว่า Innovation Talk โดยเชิญวิทยากรทัง้จากภายใน หรือ

ภายนอก มาให้ความรู้  สร้างแรงบนัดาลใจ และที่ส าคญัคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนกังานด้วยกนัในหวัข้อที่

เก่ียวข้องกบันวตักรรม  ทัง้เป็นเร่ืองนวตักรรมจากภายนอกองค์กร หรือภายในองค์กรก็ตาม  ซึง่ได้ด าเนินการไปทัง้หมด 12 

ครัง้ด้วยกนั  

ด้านการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่  (new business model) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกิจการ 

ลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสียส าคญั  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสมัมนาเชิงปฏิบตัิการรส าหรับผู้บริหาร เรียกว่า “Challenging 

Convention Workshop” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของผู้บริหารกบัการ สนบัสนนุนวตักรรมในองค์กร  รวมถึงการ

ระดมสมองค้นหาโครงการนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ หรือกระบวนการด าเนินธุรกิจใหม่อีกด้วย  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัรณรงค์เปิดโอกาสให้พนกังานโดยทัว่ไป และทีมงานจากทกุหนว่ยงาน ได้คิดริเร่ิม น าเสนอโครงการ

นวัตกรรมใหม่ (Radical or Disruptive Innovation) ซึ่งมีพนักงานน าเสนอความคิดในรูปแบบธุรกิจใหม่นี ้ทัง้หมด 9 

โครงการสร้างสรรค์  และบริษัทได้ให้การสนบัสนุนโดยจัดให้มี สมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาแนวคิดนวตักรรมใหม่

เหลา่นัน้ จากแนวความคิด ไปสูโ่ครงการท่ีมีข้อมลูในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model Workshop)  

ด้านการอ านวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยนื (Innovation Infrastructure)  

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการสร้าง สนบัสนนุนวตักรรมให้เกิดขึน้ในองค์กรอยา่งยัง่ยืน   โดยในการนี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ได้เข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงกบัการก าหนดนโยบาย  การบริหารและการด าเนินงานของกิจกรรมสง่เสริมนวตักรรม

ต่างๆ รวมถึงการให้การสนบัสนุน อ านวยความสะดวกต่อพนกังานในการริเร่ิม และด าเนินโครงการนวตักรรมต่างๆ ให้

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการให้การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการศกึษาหรือวิจยัเพื่อให้ได้ข้อมลู

เพิ่มเติมตอ่การพฒันาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึน้ได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model) 

บริษัทฯ    ถือว่านวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญัที่จะช่วยสร้างคณุค่าร่วมให้มากขึน้เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลกูค้า คู่ค้า และผู้มี

ส่วนได้เสียส าคัญที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรและ

สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ  ตลอดจนการท างานร่วมกบัหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อสง่เสริมให้ได้มาซึง่นวตักรรมใหม่ๆ  

อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

หลักปฏิบัติ 5.2  การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ค านงึถึงและให้ความส าคญัตอ่การสร้างสรรค์คณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) 

อย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกบั



   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 100 
 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ และต้องมีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ ลกูค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี ้สงัคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ และที่ส าคญัต้องไม่มีการกระท าใด ๆ  ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี

สว่นได้เสยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรับผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจ้าง   

พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่และเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนว

ปฏิบตัิในการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอย่างยตุิธรรมและเท่าเทียม โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

อนัได้แก่การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ

มากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั ในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ

และสง่เสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่น ๆ  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและหรือแนวปฏิบตัิที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทน

และสวสัดิการของพนกังานและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่รับทราบเสมอ อนัได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะ

ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้บริษัทฯ ไปสูเ่ป้าหมายที่ก าหนดไว้ บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึง่ในปัจจยัแหง่ความส าเร็จขององค์กร ใน

การที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามค่านิยม และ

วัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้มุ่งหวังในเร่ืองของผลส าเร็จในการท างานเท่านัน้แต่ต้องถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและการ

ปฏิบตัิงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม, ท าสิง่ถกูต้อง, กล้าคิด กล้าท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมขององค์กร 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใช้

ในการบริหารการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน, 

อตัราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินคา่

งาน, การส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานเพื่อ

สนบัสนุนและเป็นขวญัและก าลงัใจให้กับพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานสงูกว่ามาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ       

จะพิจารณาจ่ายโบนสัให้กบัพนกังานทกุคนขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
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ปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ตลอดปีที่ผา่นมา  

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังานทกุคนเพื่อบรรเทาภาระคา่ใช้จ่ายในการ

ด ารงชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, คา่ครองชีพ, 

รถรับส่งพนกังาน, เงินกู้ ฉุกเฉิน, ประกันชีวิต, ประกันสขุภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการ

ทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวสัดิการของบริษัทอยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด าเนินชีวิตให้

สอดคล้องกบัยคุสมยัมากขึน้ เช่น เปิดทางเลือกให้พนกังานสามารถเลือกประกันสขุภาพประเภทความคุ้มครองกรณีผู้ ป่วย

นอกแบบก าหนดจ านวนตอ่ครัง้ตอ่ปี หรือแบบคุ้มครองตอ่ปีไมก่ าหนดจ านวนครัง้ เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดัอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพอยู่เสมอ 

รวมทัง้ได้จดัให้มีโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย  

(2) ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัให้แก่ลกูค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลู

ลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมี

ความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า ซึง่มีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบริษัทฯ มุง่มัน่ให้พนกังาน ผู้ รับเหมา และลกูค้าทกุคนต้องมีความรู้

ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผู้อื่น ทกุกิจกรรมต้องได้รับ

การด าเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ปัจจัยเชิงบูรณาการเพื่อ

ความส าเร็จอย่างยัง่ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การสร้างทศันคติที่ดีด้าน

ความปลอดภยั และให้ฝังแน่นในกลุม่คนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสูก่ลุม่ลกูค้าเพื่อให้พวกเขามีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ

ตามกระบวนตา่ง ๆ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้   

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในเร่ืองการสื่อสาร แบ่งปันข้อมลู ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เก่ียวกบักฎระเบียบและขัน้ตอนการท างาน 

การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอนัตรายในสถานประกอบการ  การซอ่มบ ารุงไซโลอยา่งไรให้เกิดความปลอดภยั 

ให้แก่ลกูค้าอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทัง้ยงัรณรงค์ในเร่ืองการขบัขี่อยา่งปลอดภยัส าหรับกลุม่ลกูค้าที่เป็นแฟรนไชส์ปีละสอง

ครัง้ เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้บริษัทฯ ยังจัดหาอุปกรณ์

ป้องกนัภยัสว่นบคุคลให้แก่ผู้ขนสง่  สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการด้านความ

ปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิภาพในพืน้ที่ของลกูค้าแฟรนไชส์ 
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(3) ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ 

พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ  ให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคูค้่า เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน  

และเพื่อเป็นการคดัสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยัทศัน์ และแนวทางการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ จึงมีการ

ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางการคดัเลอืกคูค้่าอนัเป็นหนึง่ในผู้มีสว่นได้เสยี จากคณุสมบตัิเบือ้งต้นของคูค้่าดงันี ้ 

1. ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  

2. ความสมเหตสุมผลด้านราคาและคณุภาพ  

3. นโยบายด้านการให้บริการ  

4. การจดัการด้านความปลอดภยัในการท างาน  

5. การปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การบงัคบัใช้แรงงาน  

6. การตอ่ต้านการทจุริตติดสนิบน  

7. การจดัหาที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

8. การตอ่ต้านการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการจดัการด้านการจดัซือ้จดัหาเชิงกลยทุธ์ และแนวทางการสร้างความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า การ

คดัสรรคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุทาน หากคู่

ค้ารายใดไม่ผ่านคณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ จะวางแผนปฏิบตัิให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ไขข้อจ ากดัดงักลา่วให้ลลุว่งและติดตาม

ผลประเมินความคืบหน้า พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือตอ่คู่ค้าเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถและปรับปรุงผลการท างาน

ให้ดียิ่งขึน้ไป  เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ที่ขยายไปยงัคูค้่า   

บริษัทฯ ได้จดัท าจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อก าหนดเง่ือนไขการร่วมกนัทาง

ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค ามัน่ยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธะสญัญาระหว่างกันก่อน

เร่ิมท าธุรกิจกบับริษัทฯ  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคูค้่า อนัเป็นผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัในการด าเนินธุรกิจซึง่กนัและกนั โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร

มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจดัซือ้จดัหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัหาสินค้าหรือบริการที่สร้างความคุ้ม

ค่าสงูสดุ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจัดซือ้จดัหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใสในทกุขัน้ตอน ทัง้การประกวดราคา     

การประเมินและคดัเลอืกคูค้่า และสนบัสนนุให้คูค้่าด าเนินการธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
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(4) ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อ

ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างคณุค่าร่วม (Create Shared Value) และความผกูพนัที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอ าเภอแก่งคอยและ

อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ โดยบริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เข้าไปมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยืน

ในทกุชมุชนรอบโรงงานรวมทัง้สาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การสง่เสริมการศกึษา การสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

ของชมุชน และการสนบัสนนุการพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ

ปฏิบตัิไว้ให้เป็นทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

(5) ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้วตัถุดิบ การใช้พลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส านักงาน) การใช้น า้ การใช้

ทรัพยากรหมนุเวียน การดแูลและฟืน้ฟ ูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ย

และจดัการของเสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

บริษัทฯ น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการปฏิบตัิงานควบคูไ่ป

กับด าเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ  โดยน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพฒันา

สิ่งแวดล้อมควบคู่กบัพฒันาธุรกิจ อีกทัง้ยงัช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและพลงังาน การบ าบดัมลพิษ 

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ให้กบัองค์กร  

(6) การแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มี การประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรมบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด ารงการค้าขายและส่งเสริมให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไม่

กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการแข่งขนัทางการค้า หรือที่อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสยี

ต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายที่

เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง นโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรม เป็นต้น 

(7) การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ

ก าหนดให้บริษัทประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงสนบัสนุนให้บริษัทอื่น ๆ  และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ 
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คอร์รัปชนั รวมทัง้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยด้วย 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตัง้แต่ปี 2555 และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรดงัอุดมการณ์ที่ไม่

อนญุาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชนัอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด  โดยในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบตัิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเตรียม

ความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบตัิภายในให้ชดัเจนและบงัคบัได้จริง และมีประสทิธิภาพ จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในปี 2560   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 5.3  การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรบคุคล  ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นท่ีทราบ  

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนรัุกษ์อยา่งมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาแหลง่ทรัพยากรที่ไมอ่าจทดแทนได้ 

และน าวสัดทุตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใช้ใหม ่

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ในกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยได้ค านงึถึงความจ าเป็นและผลกระทบการน าทรัพยากร

ตา่ง ๆ มาใช้ และผลกระทบตอ่กนัและกนัในการใช้ทรัพยากรแตล่ะประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอด

สาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนกัวา่ รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่งกนั ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่

ตา่งกนัด้วย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯต้องค านงึถึงผลกระทบและความคุ้มคา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร 

บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการได้มีการทบทวน พฒันา

ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ

ภายนอกอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผย

ถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ 

หลักปฏิบัติ 5.4  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกบั

ความต้องการของกิจการ โดยก ากับดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่
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เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้าน

เทคนิค การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ ดูแลและการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในกลุม่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนิน

ธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้  โดยได้มีการ

ก าหนดหลกั เกณฑ์และปัจจยัในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม

สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบคุคลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business model) ในการนี ้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด ได้

ให้บริการครอบคลมุตัง้แต่การวางแผนกลยทุธ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อให้สอดคล้องและสง่เสริมกล

ยทุธ์ทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงการดแูลและพฒันาระบบที่มีอยู่ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลมุถึงการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity 
management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident 
management) การบริหารจดัการทรัพย์สนิสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่บริษัท อินทรี ดิจิตอล 

จ ากดั ได้ด าเนินการอย่างยอดเยี่ยมจนได้รับประกาศนียบตัร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวลัการบริหารข้อมูลความ

ปลอดภยัยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

ซึ่งครอบคลุมระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ 

(integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทัง้ป้องกัน มิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข

เปลีย่นแปลงข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1  ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมลูร่ัวไหล การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความ

พร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  (market sensitive 

information) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอก

ที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 
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คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวข้องทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล จึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานและสร้างความมัน่ใจว่ามีมาตรการป้องกนัการ

ทจุริตอยา่งสมเหตสุมผล  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก ากบัดแูล

กิจการ กลัน่กรองในการพิจารณาเพื่ออนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรับได้ การระบคุวามเสีย่ง (ความเสีย่งด้านกลยทธ์ุ (strategic 

risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) และความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคับ (compliance risk) ที่ได้พิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้

บริษัทไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสีย่งที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบุ

ไว้เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

และให้ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหน้าและดแูลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลักปฏิบัติ 6.2  การจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  สมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of 

Audit Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล บทบาทหน้าที่ของ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย) ซึ่งครอบคลมุหน้าที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู  การได้

หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทัง้ได้จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่

เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน  พร้อมทัง้
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รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคมุภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดเร่ืองการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหวัข้อ 11. การควบคุมภายในและการ
บริหารจดัการความเสีย่ง 

หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหวา่งบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัทฯ และ

การท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ  (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ  (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์  (market sensitive information) นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบตัติาม

ระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

เพื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในเร่ืองมาตรการป้องกนั กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลู

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมชิอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดเป็น

นโยบายการก าหนดวนัห้ามซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ (Blackout Period Policy) ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการใช้

ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่

มีสว่นรู้ข้อมลูภายในท าการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลส าคญั

ทางการเงิน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้วา่ไมม่ีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมลูที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัจะน าไปสู่

การเอาเปรียบบคุคลภายนอก และกรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจัดสง่รายงาน การถือครองหลกัทรัพย์ตาม

ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 

วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและ

ผู้บริหารเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุ คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูการ

ถือครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวในรายงานประจ าปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและ

ข้อก าหนดดงักลา่วด้วย 

นโยบายข้างต้นยงัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน และข้อมลู

ของบริษัทฯ อีกด้วย  
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในว่า  “การน าเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมลูที่ไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณะ มาใช้ประกอบตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ  เป็นเร่ือง

ที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย และสง่ผลให้มีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน ให้ปรึกษา “ฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัท” บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายช่ือ

บุคคลภายในให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ก าหนดแนวทางการรักษาข้อมลูภายใน และท าการแจ้งแนวทางและ

นโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการทบทวนรายช่ือผู้ใช้ข้อมลูภายในซึง่เป็นบคุคลที่รับรู้และถือครองข้อมลูส าคญัและที่ยงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณะให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และท าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กร

ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและได้ตระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

นโยบายและข้อก าหนดดงักลา่วด้วย โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
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สรุปรายงานข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ปี 2559 และ ปี 2560 มีดงันี ้
การถือหุ้นบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 รวม
จ านวนหุ้น
เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ร้อยละ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ร้อยละ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 
บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ - - - - - - - 

2. นายชชัชน รัตนรักษ์ - - - - - - - 

3. นายวนัชยั โตสมบญุ 81,887 - 0.0275 57,522 - 0.0250 24,365 
4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 
5. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ - - - - - - - 
6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้  - - - - - - - 

7. ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 31,221 - 0.0105 18,550 - 0.0081 12,671 
8. นายเต็ง เว อนั เอเดรียน - - - - - - - 
9. ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 

10. นายประดาป พิบลูสงคราม - - - - - - - 

11. นายชรินทร์ สจัจญาณ - - - - - - - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
12. นายศิวะ มหาสนัทนะ 207,504 - 0.0696 152,478 - 0.0066 55,026 
ผู้บริหาร  
14. นายมนตรี นิธิกลุ 11,407 - 0.0038 7,031 - 0.0030 4,376 
15. นายจนัดานา ลิยานาเก 15,704 - 0.0053 22,946 - 0.0099 (7,242) 
16. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง - - - - - - - 
17. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส - - - - - - - 
18. นายอมรศกัดิ์ โตรส 16,692 - 0.0056 9,872 - 0.0043 6,820 

   
หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุ้นของปี 2559 ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท ซึง่เรียกช าระแล้ว 2,300 ล้านบาท และสดัสว่นการถือหุ้น
ของปี 2560 ค านวณจากทนุจดเบียน 2,980 ล้านบาท ซึ่งเรียกช าระแล้ว 2,980 ล้านบาท (เพิ่มทนุจดทะเบียนตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 24 เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2560) 
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การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากการควบคมุดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในแล้ว การดแูลเร่ืองการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทฯ เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด า เนินการและ
การเปิดเผยข้อมลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั  โดยที่ผู้มี
สว่นได้เสยีต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก าหนดเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็น

สถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตวั จากการกระท าของเรา ทัง้ด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดงักลา่วส่งผล

กระทบหรือขดัแย้งกบัผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ พนกังานควรหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่พนกังานคิดว่าอาจเป็นการ

ขดัผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และพนกังานควรรายงานให้หวัหน้างานทราบเพื่อแก้ไข

สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส”                                                                                                

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้บคุลากรที่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัการอนมุตัิหรือตดัสินใจสัง่ซือ้สัง่จ้างมีหน้าที่เปิดเผย

ข้อมูลที่ตนหรือญาติของตนเข้าท าธุรกรรมกบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผย

ข้อมูลนีต้้องท าปีละ 1 ครัง้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนีส้ามารถกระท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนนัน้ ได้มีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทฯ พบว่าพนกังานมี

ความตระหนกัมากขึน้ในความส าคญัในเร่ืองความโปร่งใส  และการไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชมุคณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ และคณะกรรมการบริษัทยงัได้

ดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่สามารถให้ความเห็นได้

อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้  นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารจะต้อง

รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและผู้ เก่ียวข้องเมื่อมีการเปลีย่นแปลงและสง่รายงานให้เลขานกุารบริษัทจดัท ารายงาน

สรุปให้คณะกรรมการทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ด้วย 

หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันตัง้แต่ปี 2555 และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรดงัอดุมการณ์ที่ไม่

อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับ

ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 
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ก่อนได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเตรียม

ความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบตัิภายในให้ชดัเจนและบงัคบัได้จริงและมีประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงที่ผ่านการ

พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการแล้ว และเพื่อให้นโยบาย

นีม้ีผลบงัคบัใช้อยา่งมีประสทิธิผล จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามผลการปฏิบตัิการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

คอร์รัปชนั ดงันี ้

1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมถึงบคุคลใด ๆ ที่เป็นตวัแทน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตัิ

ตนตามนโยบายนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

2) ก าหนดแนวปฏิบตัิในเร่ืองของการบนัทึกข้อมลูทางการเงิน และมาตรการควบคมุภายใน โดยให้หน่วยงานบนัทกึ

บญัชีท าหน้าที่ควบคมุดแูล ทวนสอบเอกสารหลกัฐานแสดงเหตผุลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บคุคลภายนอก

อยา่งเคร่งครัด เช่น ห้ามมิให้มีการบนัทกึรายการลบันอกบญัชี การปกปิดรายการจ่ายที่มิชอบ  

3)   ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ และท า

หน้าที่ประเมินความเสีย่งเร่ืองการทจุริต ตรวจสอบการแสดงข้อมลูที่ไมส่อดคล้องตอ่ความเป็นจริง และพฤติการณ์

ที่อาจน าไปสู่การทุจริตเป็นประจ าทุกปี ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อ

น าเสนอรายงานการประเมินผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และ

ก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั เพื่อก าหนดแนวทางการจดัการควบคมุตอ่ไป  

4) หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบวา่ ข้อมลูตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีมลูเหตอุนัเช่ือวา่ มีการทจุริตและคอร์รัปชนั 

รวมถึงฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ  คณะท างานกลัน่กรองจะเสนอแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ 

เห็นสมควรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมัน่ใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้ง

เบาะแสตามช่องทางดงักลา่วปลอดภยัและเป็นความลบั มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส  คณะท างานกลัน่กรองเป็นผู้ได้รับ

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อท าหน้าที่ในการกลัน่กรอง และจดัตัง้

ทีมงานเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทัง้สรุปรายละเอียดของเหตดุงักลา่วเพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการธรรมมาภิบาลความเสีย่ง 

และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขเยียวยาหรือด าเนินการ

ทางกฎหมายส าหรับการกระท าความผิดดงักลา่วตอ่ไป 

5) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอทัง้ผ่านการ

ฝึกอบรมและแบบผา่นสือ่ออนไลน์  อีกทัง้การฝึกอบรมในเร่ืองนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนันีย้งัถกู 



   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 112 
 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

บรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการ 

ผู้ รับเหมา คู่ค้า นบัตัง้แต่เร่ิมก่อความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ จากนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว ซึ่งท าให้บริษัทฯ 

มัน่ใจ ได้ว่า บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ที่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูล

เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการ ทจุริตคอร์รัปชัน่ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน และมีการจดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้การจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ สอบ

บญัชีภายนอก สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการด้วย 

( รายละเอียดของนโยบายการต่อ ต้านทุจ ริตและคอ ร์ รัปชันสามารถดูไ ด้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

http://www.siamcitycement.com) 

หลักปฏิบัติ 6.4 กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ โดยมีการบนัทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 

และรายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมี

มากกวา่หนึง่ช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยได้ก าหนดให้มีช่องทางในการ

แจ้งเบาะแส รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ดูแลได้ให้มี

มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้ผู้มีสว่นได้

เสียสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ  

อาทิเช่น  การทจุริตงบการเงิน  การติดสินบน และคอร์รัปชัน การลกัทรัพย์ การทจุริตประพฤติมิชอบ  การบนัทึกผิดทาง

บญัชี  การใช้ทรัพย์สินและข้อมลูบริษัทในทางที่ผิด  การฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกบัการให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรอง 

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนตามกระบวนเสาะหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ อีกทัง้ยงัได้ก าหนดกลไกส าหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้ง

เบาะแสรวมถึงผู้ถกูร้องเรียนด้วย 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up Line มี 4 ช่องทาง  ดงันี ้ 
1. สายดว่น 02 034 0299 
2. Email : report@inseespeakupline.com 
3. เว็บไซต์ : www.inseespeakupline.com และ 
4. ทางไปรษณีย์ตู้  ป.ณ. 17 ไปรษณีย์สาธร กรุงเทพ 10341 

http://www.siamcitycement.com)/
mailto:report@inseespeakupline.com
http://www.inseespeakupline.com/
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กระบวนการดงักลา่วจึงเป็นช่องทางและขัน้ตอนที่ท าให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้

เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ หรือที่ถกูละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้ รับเร่ืองร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มี

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจดัการเร่ืองที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือ

ผู้ รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสท่ีได้รับแจ้ง และจัดให้มี 

INSEE Speak Up Line Ambassador เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสตา่งๆ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสงูในเร่ืองของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีดงัค ามัน่ว่าบริษัทฯ จะเป็น

องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบคุลากรของบริษัทฯ ได้รับการคุ้มครองจากสภาพแวดล้อมใน

การท างานท่ีเหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 7.1 การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญัต่าง ๆ  

ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและทนัเวลา ทัง้ในสว่นของข้อมลูทางการเงินและที่ไม่ใช่

ข้อมลูทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบาย

การก ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายสิ่งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัที่

ก าหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดท าและเปิดเผยข้อมลู        

มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมาย

รวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงใน

รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีอิสระ และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบญัชี

อิสระในรายงานประจ าปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ปัจจยั เร่ืองผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และ

ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์และนโยบายของ

บริษัทฯ แล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกั

ลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตร

มาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบั

กรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ต้องดแูลให้การเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถ้วนถกูต้อง 

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการควรหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพ

คลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่าการท า

รายการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรือความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มัน่ใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา

ทางการเงินได้ และติดตามอยา่งใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนด

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไข

ปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณา

ตดัสนิใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดท ารายงานความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการ

เคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค านงึถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับใน

ประเทศหรือในระดบัสากล ซึง่ได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี  

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคญัและสะท้อนการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่

กิจการอยา่งยัง่ยืนอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการ

สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  
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คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การท าหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิ

หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอย่างดี   

ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่นีต้้องท าหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงินและการควบคมุ  เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมลูตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายหรือแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณะ (Disclosure Policy) 

และนโยบายหรือแนวปฏิบัติการสื่อสาร (Communication Policy) และจัดให้มีผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุน

สมัพนัธ์” (Investor Relations หรือ IR)  เพื่อสื่อสารกบับุคคลภายนอก  เช่น    ผู้ลงทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป 

นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ    

ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยข้อมลูที่เปิดเผยต้องถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด และ

เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ และต้องมัน่ใจได้วา่การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลภายนอกเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีตอ่ผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มี

การสือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและโปร่งใสผู้ ถือหุ้น

จะได้รับข้อมลูขา่วสารส าคญัครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั และได้รับความสะดวกในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ และที่ส าคญัใน

การประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัใด ๆ  โดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

ในการสร้างสมัพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนดแูลจดักิจกรรมอยา่ง

เหมาะสมอยูเ่สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดไูด้จาก

หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ของรายงานประจ าปี) 

หลักปฏิบัติ 7.5 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ในปี 2560 ได้มีการพบปะนกัลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ การให้ข้อมลูทางโทรศพัท์และมี
การตอบข้อซกัถาม และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และในกรณีที่นกัลงทุนต้องการ
ติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ สามารถติดตอ่ได้ที่ช่องทางตอ่ไปนี ้ 

  ที่อยู ่  ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 
   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 7-12 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศพัท์ +66 2 797 7141  
  อีเมล์ SCCC_TH_IR@siamcitycement.com 
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คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบตัิ

ในการให้ข้อมูล นโยบายหรือหลกัปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์  รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สม ่าเสมอ  

หลักปฏิบัติ 7.6 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) 

และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ท่ี www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

หลักปฏิบัติ 8.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของ     

ผู้ ถือหุ้น (รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั) อยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษัทฯ ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมายและส่งเสริม 

สนบัสนุน อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม      

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ทุกรูปแบบ และการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ  เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไข

ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ  การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย

และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา  

และ/หรือการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดให้มี หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ

เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็น

วาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นทราบ อีกทัง้ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตัง้

กรรมการ ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลาย

คนซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทฯ) ซึง่เป็นจ านวนหุ้นที่ต ่ามาก อนัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ

เลอืกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ 

http://www.siamcitycement.com/
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ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 3-4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ด้วย  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ในระหวา่งวนัที่ 15 กนัยายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้าที่ชดัเจน 

และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้อง

กบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

ได้มีการก าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ือง ๆ อยา่งชดัเจน มีการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ดแูลให้

บริษัทฯ แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ ตลท . และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม ซึง่หนงัสอืนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องได้จดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 

และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

หลักปฏิบัติ 8.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบ

ในแตล่ะวาระระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

จ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ประกอบด้วย 

(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผู้ถือหุ้น 
(2) วาระการประชมุ โดยระบวุา่ เป็นวาระเพือ่ทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระที่

เก่ียวกบักรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 
(3) วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ ซึง่รวมถึง 

ก. วาระอนมุตัิจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลู
ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตผลุและข้อมลูประกอบเช่นกนั 

ข. วาระแตง่ตัง้กรรมการ - ระบ ุช่ือ อาย ุประวตัิการศกึษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท 
ทัว่ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่ เสนอและในกรณีที่     
เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ให้ระบขุ้อมลูการเข้าร่วมประชมุปีที่ผา่นมา 
และวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ       
แตล่ะต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี - ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่น 

http://www.siamcitycement.com/


   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 118 
 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(4)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
(5)  ข้อมลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจ้งผลคะแนนเสยีง สทิธิของหุ้น

แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
เอกสารที่ผู้ ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุม   
เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และเอือ้

ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม ได้ค านงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและ

เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้อยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นนการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุ หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร 

และได้ดแูลให้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและหนงัสือมอบฉนัทะบน

เว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอ านวยความสะดวกจากบริษัทฯ ใน

กรณีที่ไมส่ามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตน

เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการ

มอบฉนัทะด้วย 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข และเสนอช่ือกรรมการอิสระมากกวา่ 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น    

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั

เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นประเภทสถาบันและ /หรือคัสโตเดียน 

(custodian) ที่เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้นกัลงทนุตา่งประเทศในการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนหุ้น และเอกสารประกอบการ

มอบฉนัทะก่อนการประชมุ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้น าระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

บาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท า

ได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า และเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ 

http://www.siamcitycement.com)/
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เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไม่สนบัสนุน

การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา

ข้อมลูก่อนตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทุกคน รวมทัง้คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม          

ผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้  

บริษัทฯ  ด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานมอบหมายให้

เลขานกุารบริษัท แจ้งจ านวนและสดัสว่นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะหลกัเกณฑ์

และ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมเพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  และในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทกึค าถามค าตอบและผล

คะแนนในแต่วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วม

ประชมุและกรรมการที่ลาประชมุด้วย 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า หรือซักถาม ประธาน

คณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบค าถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเพื่อ

ด าเนินการตอ่ไปตามเหมาะสม  

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุได้จดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสียงด าเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ ถือหุ้นมีอิสระ   

ในการอนุมตัิ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเร่ืองของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น     

ทีเ่ข้าร่วมประชมุและออกเสยีง หนึง่หุ้นนบัเป็นหนึง่เสยีง ในกรณีที่นบัคะแนนได้เทา่กนั ประธานที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ

นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละ

วาระให้ที่ประชมุทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน โดยได้ดูแลให้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท

คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นมีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชมุทราบก่อนด าเนินการ

ประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มี    

ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที่ลาประชมุด้วย 



   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 120 
 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั

นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ ไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)        

ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

9.8 การปฏิบัตติามหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

การปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  ในเร่ืองการปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่

อยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

มี ดงันี ้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่บริษัท และไม่มีโครงสร้าง

แบบกลุม่ธุรกิจที่มีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

2. บริษัทมีหุ้น free float เกินกวา่ร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 

3. บริษัทฯ เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทุกปี  และ

คณะกรรมการของบริษัทไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 

4. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยแจกแจงผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และ

สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยที่ท าให้ทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ ได้อยา่งชดัเจน อีกทัง้

มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี   

5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

6. บริษัทฯ ไมม่ีการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 

7. บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

8. ปัจจบุนับริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามญั ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้น

ตอ่หนึง่เสยีง 

9. ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

10. ในปีที่ผา่นมา ไมเ่คยเกิดกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 

11. ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑ์การซือ้

ขายสนิทรัพย์ 

12. บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI Index 

13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีด้านตา่ง ๆ  เช่น  
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(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการก าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ีท างาน และเปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหตหุรือ

อตัราการหยดุงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัิในการไมล่ะเมิดตอ่เจ้าหนี ้

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่ บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือถือ และเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้ดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ ท่ีตกลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทัง้ในแง่การ

ช าระคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา ดูแลหลกัทรัพย์ค า้ประกนั รวมถึงภาระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอาจ

เกิดขึน้ 

2. บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการ

ช าระหนีท้ี่ดีของบริษัทฯ  

3. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี ้

ทราบลว่งหน้าโดยไมป่กปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(3) การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังานและบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัทฯ เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วง

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกนั กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่

กระท าการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงก าหนดไว้ในนโยบาย

ที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจ าแนกชัน้

ความลบัและจดัการข้อมลู เป็นต้น 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีไมใ่ช่การเงิน 

เพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจและได้รับความพงึพอใจสงูสดุในบริการ บริษัทฯ จดัให้มีศนูย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลงัการขาย รวมถึงรับข้อ

ร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการ

ส ารวจวดัผลของคณุภาพบริการตอ่ความผกูพนัระยะยาวของลกูค้า (Net Promoter Score, NPS) เพื่อน ามาปรับปรุงการ 
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ท างานและการให้บริการเพื่อยกระดบัความพึงพอใจของลกูค้าให้สงูขึน้และความรู้สกึโดยรวมว่าจะสนบัสนนุบริษัทฯ ต่อไป

หรือไม ่ในระดบัใด ลกูค้าของบริษัทฯ จึงมัน่ใจได้วา่ การบริการหลงัการขาย การดแูลใกล้ชิดตอ่คณุภาพสนิค้า ท าให้สนิค้าของ

บริษัทฯ เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทฯ จากระดับการเป็นผู้ สนับสนุน องค์กร                 

(Net Promoter Score, NPS) ของปี 2560 ซึง่รักษาระดบัที่ดีไว้อยา่งตอ่เนื่อง 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ยดึมัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยอยูบ่นพืน้ฐานหลกัการธรร

มาภิบาลที่ดี ด้วยการมีนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการด าเนินการด้วยความ

รับผิดชอบเพื่อตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัทกุฝ่าย 

โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้เป็นแนวทางหลกัในการด า เนินงาน ทัง้หมด 7 

ประการส าคญั ดงันี ้

1. ยดึมัน่ในหลกัการประกอบกิจการท่ีดี 

2. การเคารพในสทิธิมนษุยชน การจ้างงานและการดแูลพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

3. การใสใ่จ และการสร้างความผกูพนักบัลกูค้าและผู้จดัหาสนิค้า 

4. การใสใ่จในสิง่แวดล้อม และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

5. การใสใ่จในชมุชน และการสนบัสนนุพฒันาการของสงัคม 

6. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการรายงานผล 

7. การตอ่ต้านทจุริต และคอร์รัปชนั 

การให้ความส าคัญและการส่งเสริมความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ เช่ือว่า การได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากผู้มีสว่นได้เสียส าคญัถือเป็นรากฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  โดยบริษัทฯ  

ก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้างและสม ่าเสมอ เพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความคิดเห็น และความ

ผกูพนัที่ดีตอ่กนั อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก ดงัตอ่ไปนี ้ 

• เป็นรากฐานส าคญัให้ธุรกิจของเราด าเนินงานได้อยา่งเข้มแข็ง  

• ท าให้ธุรกิจสามารถก าหนดนโยบาย แผนงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

• ความเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ช่วยสง่เสริมให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ในการท างาน หรือในการแก้ไขปัญหา 

• ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดและวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย รวมถึงการสื่อสารสร้างความผกูพนักบัผู้มีสว่นได้

เสยีส าคญัไว้เป็นแนวทาง และมีการน าข้อมลู ความเห็นของผู้มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ 

และกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึน้อยา่งสม ่าเสมอ โดยสรุปดงันี ้
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญ 

เป้าหมายของบริษัทฯ ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่ส าคัญ 

ลกูค้า ตอบสนองทกุความต้องการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความส าเร็จลกูค้า 

• การส ารวจความคิดเห็นลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

• การจดัการประชมุกลุ่มย่อยและการเย่ียมเยียนลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

• การพฒันาช่องทางการสื่อสาร การท าธรุกิจย่อยด้วยระบบออนไลน์เพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่เพ่ือสร้างคณุค่าให้กบัลกูค้าและ
สงัคมอยู่เสมอ 

พนกังาน ดแูลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่ดี ในการท างาน รวมถึงความ
เป็นอยู่ที่ดี  ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการท างาน 

• การพฒันาให้ผู้บงัคบับญัชามีภาวะผู้น า ใส่ใจดแูลพนกังาน 

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสื่อสารแบบสองทางในองค์กร 

• พฒันาสภาพแวดล้อม และวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน 

• ส ารวจความคิดเห็นพนกังานเป็นประจ า 
ชมุชน ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนทัง้ 

CSR-In Process คื อ  การป้องกันห รือลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานที่มีต่อชุมชน
รวมถึงการท าโครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่าง ๆ ของชุมชน หรือที่เรียกว่า 
CSR-After Process อย่างต่อเนื่อง 

• การส ารวจความคิดเห็นชมุชนอย่างเป็นทางการเป็นประจ า 

• การพฒันาช่องทางการสื่อสาร ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

• การเปิดให้ผู้น าชมุชนและประชาชนเข้าเย่ียมชมโรงงาน 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และการ
บริหารโครงการส าคญัตามแนวทาง Social Engagement Scorecard 

• การจดัตัง้กองทนุพฒันาชมุชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา (Advisory Panel) ด้านการสร้างสมัพนัธภาพกบัชมุชน 

ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการ 

ส่งเสริมความร่วมมือและให้การสนบัสนนุที่ดี
ต่อกนั เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และความ
เจริญก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกนั 

• การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณของผู้ จัดหาสินค้าและบริการ   
(Supplier Code of Conduct) 

• การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และการน าไปปฏิบัติ   
(Sustainable Procurement & Guidelines) 

• การจดัประชมุเพ่ือการสื่อสารที่ดี และการฝึกอบรมพฒันาด้านต่าง ๆ 

• การสนบัสนนุการจดัตัง้ชมรมอินทรีโลจิสติกส์หวัใจสีเขียว 
ผู้ ถือหุ้น ด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมไปกับ

การเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืนให้กบัองค์กร 
• การประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

• การสื่อสารและการจัดกิจกรรมดงูาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
CSR หรือด้านอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

ภาคราชการ 
และองค์กร 
ภายนอก 

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการ ตลอดจนมองหา
โอกาสในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน
กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติ 

• ศึกษากฎหมายและการด าเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

• การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการพร้อม
กบัการให้การสนบัสนนุในการจดันิทรรศการหรือสมัมนาต่าง ๆ  

• การมีส่วนร่วมสนบัสนุนหรือด าเนินโครงการเพ่ือสงัคม ประเทศชาติของ
ทางราชการ หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เช่น มลูนิธิชยัพฒันา 

สื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนต่าง ๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย
และโครงการส าคัญต่าง ๆ ท าให้สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปยังมีผู้
ส่วนได้เสียและสงัคมโดยทัว่ไป 

• การสนับสนนุข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าใน
โครงการส าคญัต่าง ๆ ให้กบัสื่อมวลชนอย่างสม ่าเสมอ 

• การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร เย่ียมชมโรงงาน รวมถึง
การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกนัอยู่เสมอ 
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การด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภบิาลที่ดี  

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ยดึมัน่ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดย

ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม  ตลอดจนการมุง่ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย

ส าคญั  โดยบริษัทฯ มีพฒันาการท่ีส าคญัด้านการสง่เสริมธรรมาภิบาล ในช่วงปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

ผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ ระดบั “ดีเลศิ”  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ ระดบัดีเลิศ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั                                                           

นโยบายด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั  ถือเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ มุ่งมัน่เพื่อจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม

และการก ากบัดแูลที่ดี  โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั หรือ CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption ) จากคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 สงิหาคม 2560 เป็นระยะเวลาสามปี 

คูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจสูร่ะดบัภมูิภาค  (Code of business conduct) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณสู่ระดับภูมิภาคจาก

ประเทศไทย ไปสู่บริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 แห่งได้แก่ ศรีลังกา เวียดนาม บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย  โดยคู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ จะให้แนวทางพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณต่อผู้มีสว่นได้เสีย ส าหรับพนกังานทกุ

ระดบัชัน้ในการท างาน  และท าให้มัน่ใจว่าพนกังานของเราจะปฏิบตัิหน้าที่อย่างซื่อสตัย์และสอดคล้องกับแนวทางการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสูร่ะดบัภมูิภาค  (INSEE Speak Up Line) 

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ที่เรียกว่า INSEE Speak Up Line ให้ครอบคลมุทุก

ประเทศที่กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงด าเนินกิจการอยู่  โดยช่องทางการรายงานนี ้มีการบริหารจดัการโดยหน่วยงาน

ภายนอกที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ  ทัง้นี ้INSEE Speak Up Line ยงัช่วยเน้นย า้ถึงคุณค่าของ “การท าสิ่งที่ถูกต้อง” 

และสร้างวัฒนธรรมในการรายงาน เมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและการกระท าที่ไม่เป็นที่ยอมรับตามที่ระบุไว้ใ น

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การอบรมความรู้เร่ืองหลกัการควบคมุ และก ากบัดแูล (Compliance training) 

จดัให้มีการอบรมหลกัสตูรด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Training Program) ส าหรับผู้บริหารรวมถึง

หวัหน้างานที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายกว่า 229 ท่าน ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์

นครหลวงในประเทศไทยในหลายหลกัสตูร เช่น  การเป็นผู้น าด้านการควบคมุก ากบัดแูล   แนวทางการป้องกนัการทจุริต
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ภายในองค์กร   เพื่อสร้างความตระหนกัให้หวัหน้างานรวมถึงการเป็นแบบอย่าง ท่ีดีในการประพฤติตนตามหลกัจริยธรรม

และธรรมาภิบาลท่ีดี  

การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 

บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ เพื่อทบทวน พฒันาการจดัการงานด้านนี ้ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และเตรียมความพร้อมพนกังานทกุฝ่าย ให้พร้อมรับมือกบัสถานการณ์ฉกุเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะคง

ความต่อเนื่องในการน าสง่สินค้าและบริการให้กบัลกูค้า ในขณะที่ยงัคงรักษาไว้ซึ่งเสียงที่ดีองค์กร สวสัดิภาพ และความ

ปลอดภยัของพนกังาน รวมถึงความสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัขององค์กร    

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมความผูกพันกับชุมชนที่ส าคัญ 

บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อสนบัสนนุพฒันาการของสงัคมและชุมชน 

หลายโครงการส าคญั ภายใต้แนวคิด “เพื่อโลกน่าอยู่  คู่หัวใจสีเขียว” (Green Heart) โดยโครงการสว่นใหญ่มีลกัษณะ

เป็นโครงการระยะยาวตอ่เนื่อง และให้การสนบัสนนุทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัชมุชนท่ีหนว่ยผลติของบริษัทฯ ตัง้อยู ่

โครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัประเทศ (CSR at Large) 

• โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ซึ่งพฒันาสู่แนวคิด ”โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้าน

การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม   โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเปิดศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน า้กืน) ต.วาวี  อ.แมส่รวย  จ.เชียงราย  ซึง่ถือว่า เป็นอาคารเรียนแหง่ที่ 30 ตามโครงการ

โรงเรียนสีเขียว  ซึ่งช่วยสง่เสริมโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กด้อยโอกาสกว่า 300 ครอบครัวของชนเผ่าอาข่าที่อาศยั

อยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลความเจริญ โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ด าเนินโครงการนี ้ได้มีเด็กและเยาวชนกวา่ 50,000 คนที่

ได้รับประโยชน์จากโครงการโรงเรียนสเีขียวของบริษัทฯ 

• โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียวหรือ (Green Community) 

บริษัทฯ ด าเนินโครงการโดยร่วมกับมูลนิธิชัยพฒันา เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอื่นต่อไป โดยมีชุมชนเป้าหมายคือ      

บ้านดอยลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย กิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากความต้องการของคนในชมุชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

คือ ด้านการเกษตรและเลีย้งสตัว์ ด้านการฝึกอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม  โดยมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน “อินทรี

พัฒนา” เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการจัด การขยะ การสร้างฝาย การใช้พลงังานแสงอาทิตย์ และการฝึกอาชีพการท า

บลอ็กประสานและถงัน า้ดินซีเมนต์ เป็นต้น 
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• โครงการ “อินทรีห่วงใย...ปลอดภยัไปด้วยกัน” (INSEE Safer Together) 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยัในการท างานเพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับการท างานให้กับช่างฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และนักศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคในสงักัด

กระทรวงศกึษาธิการในจงัหวดัตา่ง ๆ  จ านวน 10 แหง่ ซึง่รวมได้มีการฝึกอบรมไปแล้วกวา่ 1,600 คน ในปี 2560 

• โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้าง สาขางานปูนและงานคอนกรีต       

ในระดับภมิูภาค และระดับประเทศ                               

เป็นโครงการที่ปูนอินทรี  ให้การสนบัสนุนต่อส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี  เพื่อ

สง่เสริมและพฒันาทกัษะฝีมือ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้กบันกัศกึษาอาชีวะสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ในด้านทกัษะ

งานปนู และทกัษะงานคอนกรีต  ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปสูก่ารท างานจริง  โดยบริษัทฯ ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่าย

รวมทัง้อปุกรณ์ และของรางวลัต่าง ๆ รวมมลูค่าประมาณ 800,000 บาท เพื่อใช้ในการจดัการแข่งขนัประจ าปีการศึกษา 

2560 ทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัประเทศ 

โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดับท้องถิ่น หรือชุมชนโดยรอบหน่วยผลิต (Community Relations) 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีถึงการให้ความส าคญักบัการสร้างความผกูพนัที่ดีกบัชุมชนโดยรอบ

ที่หน่วยผลิตของบริษัทฯ ตัง้อยู่   โดยมุ่งเน้นการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนบัสนุน

พฒันาการของชุมชนให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและเป็นที่น่ายินดีว่า โรงงานของบริษัทฯ ทัง้สามโรงงานที่จังหวดัสระบุรี ได้รับ

รางวลั CSR-DIW Continuous Award 2017 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนัน้ โรงงานอินทรี

มอร์ต้า โรงงานอินทรี อีโคไซเคิล ทัง้สองแห่ง คือทัง้ที่จังหวดัสระบุรีและจังหวัดชลบุรี ยังได้รับรางวลั CSR-DIW Award 

2017 นบัเป็นความส าเร็จด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ส าคญัของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง  

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการหลกัที่ด าเนินการกบัชมุชนโดยรอบโรงงานในเขตอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบรีุ ภายใต้หลกัการมีสว่นร่วม  ที่ส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้ 

• สวนมิ่ งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park) บริษัทฯ ได้จัดสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึน้     

บนพืน้ที่ดินของบริษัทฯ ติดกับถนนมิตรภาพ  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  84 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2554 

และเพื่อสะท้อนถึงปรัชญาส าคัญในการการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีใส่ใจถึงเร่ืองชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

ปัจจบุนัสวนมิ่งมงคลฯ ได้ช่วยสร้างคณุคา่ให้กบัประชาชนในท้องถ่ินในการน าสนิค้า OTOP มาจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มรายได้  

เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกก าลงักายและท ากิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ  เป็นจุดพกัรถให้กับประชาชนที่

เดินทาง  ตลอดจนเป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ถือเป็นห้องเรียนสเีขียวที่ช่วยให้ความรู้ 

และสง่เสริมจิตส านกึรักสิง่แวดล้อมให้กบัประชาชนและเยาวชนทัว่ไป  
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• โครงการหมู่บ้านสีเขียว ต าบลทับกวาง (INSEE Green Village) เป็นการด าเนินงานต่อยอดโครงการที่ได้

ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2554 จากความต้องการของประชาชนและผู้น าที่ต้องการพฒันาเพื่อน าไปสูก่ารพึ่งพาตนเอง 

โดยได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการของหมูบ้่านที่แตกตา่งกนัออกไป กิจกรรมประกอบด้วย

การอบรมให้ความรู้ “สเีขียว”  การปลกูต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว การจดัการระบบน า้ดื่มน า้ใช้ การคัดแยกขยะและจดัตัง้

ธนาคารขยะของหมูบ้่าน เป็นต้น นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้เยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ของหมูบ้่านมากขึน้ 

• โครงการอินทรีค่ายเยาวชนทับกวาง โครงการพัฒนาเยาวชนเร่ิมต้นในปลายปี 2556 โดยปูนซีเมนต์นครหลวงเปิด

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทบักวางและสร้างจิตส านึกการมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและท ากิจกรรม

สีเขียว ค่ายเยาวชนเป็นโครงการท่ีแสดงให้เห็นถึงการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ของปูนซีเมนต์นครหลวงในการรณรงค์ปลูกฝังให้

เยาวชนท้องถ่ินร่วมกันพัฒนา และเป็นคนดีต่อสังคม  โดยเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 13-20 ปี           

การด าเนินกิจกรรมดงักลา่ว ยงัเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องภายใต้การสนบัสนนุของผู้น าท้องถ่ิน 

• กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในพืน้ที่ต าบลทับกวาง บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน) เป็น

กองทุนที่จัดตัง้ขึน้และด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตัง้ 

เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุนพฒันาชุมชนในเขตต าบลทบักวาง ที่บริษัทฯ จัดสนบัสนุนให้รายปี กรรมการ

กองทนุท่ีได้รับการเลอืกตัง้มาจากแตล่ะหมูบ้่าน จะท าหน้าที่ในการประสานงาน จดัท าประชาคมในแตล่ะหมูบ้่านเพื่อ

จดัท าโครงการพฒันาชมุชน  โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและจาก บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง เข้าร่วมด้วย 

• โครงการสนับสนุนด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น การปรับปรุงอาคารเรียน ภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน  ระบบน า้ดื่มน า้ใช้ในชุมชน  เป็นต้น  ซึ่งโครงการเหล่านี ้จะเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ระหว่างภาคประชาชน กบัพนกังานในโรงงาน ภายใต้ช่ือ “โครงการอินทรีอาสา” ซึ่งจะมีการวางแผนและการท างาน

ร่วมกนัทัง้ประชาชน  ผู้น าชมุชน และพนกังานของปนูอินทรี 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปลกูฝังแนวความคิดด้าน

ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ผู้น าชุมชน ตลอดจน

หน่วยงานราชการหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ  เพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนหรือสงัคมอย่างยัง่ยืนต่อไป  

ซึง่เป็นไปตามพนัธสญัญาข้อหนึง่ของบริษัทฯ คือ “ห่วงใย….ใส่ใจอนาคต” 
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แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื  (SD Roadmap) 

บริษัทฯ ได้ศกึษาประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ และพิจารณาถึงความคาดหวงัส าคญัตา่ง  ๆ ของผู้มีสว่นได้เสีย

ที่มีตอ่ธุรกิจของเรา และน าข้อมลูมาก าหนดหวัข้อด้านความยัง่ยืนที่เราจะมุง่เน้นได้ทัง้หมด 6 หวัข้อ และก าหนดเป้าหมาย

ระยะยาวที่ท้าทายไว้ในช่วงปี 2552  ถึงปี 2563  

โดยแผนงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ใน 6 หวัข้อที่ก าหนดขึน้นัน้  บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะสร้างคุณค่ากับชุมชน สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ และถือเป็นการแสดงออกส าคญัด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตัง้แต่ใน

กระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่เรียกวา่ CSR-In Process 

โดยภาพรวมการด าเนินงานตามแผนการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่ผ่านมา  มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวก  แต่พบว่า

บางหวัข้อมีความท้าทายเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอกที่ยากต่อการควบคมุท าให้บริษัทฯ มีความท้าทาย

อย่างมากในการที่จะท าให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดในบางหวัข้อ  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนเป็นการดินทางที่ไมส่ิน้สดุ ต้องมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  

 

สรุปความก้าวหน้าของแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื 6  หวัข้อส าคัญ ปี 2560 

            การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ 

ปี 2560 ที่ผา่นมา ผลงานการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศ ยงัไมส่ามารถลดได้ตามที่คาดหวงั  โดยมีอตัรา

การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากบั 722 กิโลกรัมตอ่ตนัซีเมนต์ ซึง่เป็นแนวโน้มที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2557 ที่

ผา่นมา  โดยมีสาเหตสุ าคญัจากการเติบโตอย่างตอ่เนื่องของตลาดปนูซีเมนต์ที่เรียกวา่ OPC Cement ซึง่มีอตัราสว่นผสม

ของปูนเม็ด (% Clinker Factor) ที่ค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามที่จะเพิ่มอตัราการใช้เชือ้เพลิงทดแทน 

(Alternative fuels) ให้มากขึน้ เพื่อช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศให้น้อยลงได้อีกทางหนึง่ 

โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศ ตัง้แต่ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลด

ได้แล้ว 28  กิโลกรัมตอ่ตนัซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 3.7  ซึ่งยงัหา่งจากเป้าหมายที่ต้องการให้ลดลงร้อยละ 20 ภายใน
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ปี 2563  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่และใสใ่จในเร่ืองนีต้่อไป ด้วยการศึกษาวิจยัการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีอตัราการ

ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่า และพยายามติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเร่ืองนีก้บัเครือขา่ยในระดบัสากล 

               การส่งเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใต้แนวคิด “โลกน่าอยู่คู่หวัใจสีเขียว” หรือ Green Heart  บริษัทฯ ได้ริเร่ิมและสนบัสนนุกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์

สิง่แวดล้อมให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีส าคญัต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นพนกังาน  ชมุชน  ลกูค้า  และคูค้่า มาตัง้แตปี่ 2552  ภายใต้กิจกรรม

สเีขียวต่าง ๆ  เช่น  โรงงานสเีขียว  หมูบ้่านสเีขียว  ธนาคารเพื่อโลกนา่อยูคู่ห่วัใจสเีขียว  ผลิตภณัฑ์หวัใจสเีขียว ชมรมพนกังาน

หวัใจสีเขียว  ชมรมผู้ ขนส่งหวัใจสีเขียว เป็นต้น จนท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 “เครือข่ายสีเขียว” (Green Industry Level 5 – Green Network) ส าหรับทุก

โรงงานผลิตในปี 2557 และได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายมุาตรฐานอตุสาหกรรมระดบั 5 อีกครัง้ในปลายปี 2560 ที่ผ่าน

มา ซึง่แสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจและการด าเนินการสง่เสริมเร่ืองนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

              การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

ทกุหน่วยผลิตของบริษัทฯ มีการจดัท าแผนการสร้างความผกูพนักบัชุมชนเป็นประจ าทกุปี   โดยการด าเนินกิจกรรม หรือ

โครงการต่าง ๆ  อยู่บนหลกัพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมของชุมชน   นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการส ารวจความคิดเห็น

ของชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่านัน้มาพิจารณาก าหนดแผนงานการสร้างความ

ผูกพนักับชุมชน และโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ

ชมุชนมากยิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิ ธิชัยพัฒนา ได้ท าการส่งมอบโค รงการ “ชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว ” (Green 

Community) ให้กบัชมุชนบ้านดอยลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ซึง่โครงการนีไ้ด้เร่ิมด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2557 เพื่อ

สร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้ เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเป็นชมุชนต้นแบบ

ถ่ายทอดให้กบัชมุชนอื่น ๆ ตอ่ไป  

               การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ 

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์  โรงงานคอนวูด  โรงเตรียมเชือ้เพลิงทดแทน และหน่วยผลิตของอินทรีอะกรีเกต สามารถบรรลุ

เป้าหมายนีแ้ล้ว ตัง้แตปี่ 2554   โดยปัจจบุนัเรามีความท้าทายอยูท่ี่ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเนื่องจากเศษวสัดคุอนกรีตนัน้ 

เกิดจากการท่ีลกูค้ามีการสัง่ซือ้คอนกรีตในปริมาณที่มากกว่าความต้องการใช้ ท าให้มีคอนกรีตเหลือคืนกลบัมาให้บริษัท

ต้องบริหารจดัการด้วยแนวคดิ 3Rs   โดยกลยทุธ์ส าคญัในปี 2560 ถึงปี 2561  คือ การติดตัง้เคร่ืองรีไซเคิลคอนกรีตที่เหลอื

คืนจากลกูค้า  ซึ่งปัจจุบนัได้ด าเนินการติดตัง้ไปแล้ว 12 หน่วยผลิต  ซึ่งพบวา่เคร่ืองรีไซเคิลนี ้นอกจากจะช่วยลดปริมาณ

ของเสียที่น าไปฝังกลบได้แล้ว ยังสามารถน าหินทรายกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพย ากรอย่างมี

ประสทิธิภาพอีกด้วย 
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ส าหรับผลงานโดยภาพรวมของอินทรีคอนกรีตตัง้แต่ปี 2552 ถึงปี 2560 นัน้ สามารถลดปริมาณเศษคอนกรีตได้แล้ว  ร้อยละ 

40.1  หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของปริมาณการผลติในปีฐาน 2552 เหลอืเพียงร้อยละ 1.73  ในปี 2560 ที่ผา่นมา   

               การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความต้องการของลกูค้าและการเติบโตของตลาดการก่อสร้างอย่างยัง่ยืน และมีความมุ่งมัน่ที่จะ

ค้นคว้า วิจยัเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ออกให้บริการกบัลกูค้าอยา่งต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการ

รับรอง ฉลากหวัใจสเีขียว (Green Heart Label) ตามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14021   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ ออกวางจ าหน่าย นอกเหนือจาก ปูนอินทรีมอร์ตาร์ ชนิดต่าง  ๆ คือ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งมี

อตัราสว่นของปนูเม็ดน้อยกวา่ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ช่วยลดการใช้ทรัพยากรรวมถึงลดการใช้พลงังานในการผลติ สง่ผลให้

ช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย  โดยบริษัทฯ ยงัได้มีการสื่อสาร แนะน าปนูซีเมนต์ไฮดรอลิกไปยงั

ลกูค้า  ผู้ รับเหมา  ภาคราชการ และผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ รวมถึงสถาบนัการศึกษา เพื่อสง่เสริมการใช้ปนูซีเมนต์ไฮดรอลิกให้

มากยิ่งขึน้ในอนาคต 

โดยในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทฯ มียอดขายรวมของผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เทา่กบัร้อยละ 32 ของรายได้รวม

ทัง้หมด ซึ่งสูงกว่าในปี 2560 เล็กน้อย  แต่ยังห่างจากเป้าหมายร้อยละ 40 อยู่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา

ผลติภณัฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และสง่เสริมให้ลกูค้าให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

              การจัดการและการอนุรักษ์น า้  

น า้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่นบัวนัจะมีความส าคญัมากขึน้ บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการจดัการและการอนรัุกษ์น า้อยา่งรู้

คณุค่า โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายในการลดอตัราการใช้น า้ต่อการผลิตปูนซีเมนต์ให้ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2560 

จากปีฐาน 2555 หรือให้ลดลงจาก 276 ลติรตอ่ตนัการผลติ เป็น 220 ลติร ตอ่ตนัการผลติ โดยใช้หลกัการ 3Rs  

ด้วยความตัง้ใจ และความร่วมมือที่ดีของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ  ส่งผลให้อตัราการใช้น า้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง    

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ตวัเลขผลงานอตัราการใช้น า้ต่อการผลิตปูนซีเมนต์เท่ากบั 209 ลิตรต่อตนัการผลิต ซึ่งต ่ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และถือวา่บริษัทฯ ได้ประสบความส าเร็จโดยบรรลเุป้าหมาย 5 ปี ของการอนรัุกษ์น า้อยา่งนา่พอใจ 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการและการอนุรักษ์น า้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ          

ในระดบัสากล รวมถึงการสง่เสริมการใช้น า้จากผิวดินมากขึน้ เพื่อประโยชน์กบัทกุฝ่ายตอ่ไป 

หมายเหต ุ:  สามารถดรูายละเอยีดผลงาน ตวัชีว้ดัส าคญัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนปี 2560                                                  

(SD Data - Economic , Environment , Social) ได้จาก www.siamcitycement.com 
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การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านความยั่งยนืสู่สากล  

เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสงัคม ให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเป็นท่ียอมรับ      

ในระดับสากล  ในเดือนตุลาคม 2558  บริษัทฯ ได้สมัครและได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของ CSI หรือ Cement 

Sustainability Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมตวักนัโดยความสมคัรใจของบริษัทผู้ผลิตปนูซีเมนต์ชัน้น าของโลก โดยบริหารงาน

ภายใต้องค์กรที่ เรียกว่า WBCSD หรือ World Business Council for Sustainable Development  ซึ่งมี เป้าหมายในการ

ด าเนินงานเพื่อสง่เสริมการเติบโตของธุรกิจ พร้อมไปกบัมีมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ดี  

ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผา่นมา  บริษัทฯ ได้มีการริเร่ิมและพฒันาการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล หรือ CSI ใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่  การลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ   การจัดการเชือ้เพลิงและวตัถดุิบ  ด้านอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัในการท างาน  ด้านการจัดการคณุภาพอากาศ  ด้านการสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  ด้านการ

จดัการน า้ และด้านการรายงานตวัชีว้ดัส าคญัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  เป็นต้น  

ตวัอยา่งกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน CSI ในช่วงปี 2559-2560 ที่ผา่นมา  

• การเข้าเป็นสมาชิก Getting Number Right (GNR) เพื่อการรายงานด้านสิง่แวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล 

• การเพิ่มการรายงานในหวัข้ออตัราการใช้เชือ้เพลงิชีวมวล ( Bio Mas) 

• การมุง่เน้นการรณรงค์ความปลอดภยัในการท างานของผู้ รับเหมาและความปลอดภยัในงานขนสง่ 

• การคดัเลอืกที่ปรึกษาจากภายนอก (3 third party) เพื่อการตรวจสอบข้อมลูส าคญัตา่งๆ ด้านสิง่แวดล้อม 

• การประยกุต์ใช้คูม่ือแนวทางการจดัการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ CSI  

• การพฒันาระบบการบริหารจดัการและการรายงานเร่ืองน า้ ให้ได้ตามมาตรฐานของ CSI  

• การสือ่สารตวัชีว้ดัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนที่ส าคญัของ CSI อยา่งเปิดเผย 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้มีการสง่พนกังานเข้าร่วมการประชุม สมัมนา ที่ CSI จดัขึน้ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นกบั

ผู้ เช่ียวชาญ และสมาชิกของ CSI อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ในระดบัสากล 

 

* ส าหรับรายละเอียดของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนืและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนข้อมูลผลงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (SD Data) ในด้านเศรษฐกิจ (Economic Performance Index) ด้านสังคม (Social 
Performance Index) และด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Performance Index) ต่ าง ๆ  ท่ านสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญัเร่ืองการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ก าหนดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายและ
สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงาน ระบบการควบคมุภายใน
ได้ถกูออกแบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
และสร้างความมัน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตสุมผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย
Process & Operational Risk Management เป็นผู้ดแูลระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพสงูสดุอยู่เสมอและให้
ฝ่าย BRM & Strategic Planning and Business Development เป็นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตาม
ผลตามแผนการพฒันาเพื่อลดความเสีย่งเชิงกลยทุธ์ ซึง่มีผลให้มีการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับรองระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และแนวทางปฏิบัติงานที่
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดงันี ้คือ 

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ ได้แสดงถึงการมุ่งมัน่ (commitment) ส่งเสริมและให้ความส าคญัเร่ืองการ
ควบคมุภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายใน โดยก าหนดให้มีนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน วิธีการ
ปฏิบตัิงานท่ีเป็นปัจจบุนั และสือ่สารให้พนกังานทราบทัง้องค์กร อีกทัง้ก าหนดให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

• จัดท าและทบทวนนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบนัสอดคล้องกบั
แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่าง ๆ และก าหนดให้มีการทบทวนอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางและก ากบัการปฏิบตัิงานของพนกังาน ทัง้นีน้โยบาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน วิธีการ
ปฏิบตัิงานทุกฉบบัได้รับการอนุมตัิตามล าดบัขัน้ที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนกังานรับทราบและเข้าใจ
ผา่นระบบที่เหมาะสม 

• สร้างจิตส านึกของพนักงานให้ตระหนักถงึความส าคัญของการควบคุมภายใน โดยเร่ิมจากการสร้างความ
เข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการด าเนินการ วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจดัการความเสี่ยง   
ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานสามารถออกแบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ได้ ในระหว่างปี              
ทีม Process & Operational Risk Management เป็นผู้ด าเนินการอบรมเร่ืองการบริหารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุ
เนือ้หาในเร่ืองของการระบุและวดัความเสี่ยง การจดัการความเสี่ยง และการตอบสนองกบัความเสี่ยง โดยการ
วางระบบการควบคมุภายในเป็นหนึง่ในหลกัการตอบสนองและจดัการความเสีย่ง 

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การประเมินความเสี่ยงโดยมีการก าหนดกระบวนการเพื่อระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนในระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
ทัง้ในแง่กิจการ ธุรกิจ หรือการด าเนินกิจการตา่ง ๆ และในหลายโอกาส บริษัทฯ ได้เชิญหน่วยงานอื่นที่เป็นกลางเข้า
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ร่วมให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลการประเมินความเสี่ยงที่น่าเช่ือถือและ
ครอบคลมุทกุกิจกรรมของบริษัทฯ  

ในการสอบทานบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาสอดสอ่ง
ดแูลอยา่งใกล้ชิด ทัง้ในเร่ืองกระบวนการจดัการความเสีย่ง มาตรการการบรรเทาความเสีย่งและแผนงานการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและ
วางแผนกลยทุธ์ (BRM, Strategic Planning and Development) รับผิดชอบให้การด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสีย่งบรรลตุามแผนงานการบริหารความเสีย่ง และกลยทุธ์ของบริษัท  

โดยในการประเมินความเสี่ยงนัน้ ทีมงาน BRM, Strategic Planning and Development จะเป็นผู้จดัการประชมุเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อประเมินความเสี่ยงประจ าปีของบริษัทร่วมกบักลุม่ผู้บริหารระดบัสงู กลุม่ธุรกิจและหน่วยงานภายใน
ขององค์กรเพื่อบง่ชีค้วามเสีย่ง โดยการแลกเปลีย่นข้อมลูความคิดเห็น พิจารณาระดบัความรุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ รวมถึงหาข้อสรุปทางกลยทุธ์และวิธีด าเนินการเพื่อจดัการกบัความเสีย่งนัน้ ๆ ร่วมกนั โดยแผนก
บริหารความเสี่ยงฯ จะรวมรวบข้อมูลเหล่านัน้เพื่อท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจและ
หนว่ยงานภายใน พร้อมทัง้ติดตามผลการท างาน ความคืบหน้าของโครงการตา่ง ๆ ซึง่ริเร่ิมขึน้มาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
จดัการความเสี่ยงให้ได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกนัไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ทางกลุม่ผู้บริหารระดับสงู
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับการประเมินความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ ทีมงาน Process & Operational Risk Management ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนการควบคุมภายในที่ได้
ออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยท างานร่วมกับกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อให้การควบคุม
ภายในท่ีได้ออกแบบไว้เป็นปัจจบุนัอยา่งเหมาะสมกบัความเสีย่งที่มีอยูใ่นกระบวนการและสามารถปฏิบตัิได้จริง 

นอกจากนีใ้นปี 2560 ทีมงาน Process & Operational Risk Management ได้มีการพฒันาในเร่ืองการบริหารความ
ตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ของบริษัทฯ ให้เป็นสากลมากขึน้โดยได้น ากรอบการ
ท างานมาตราฐานสากลทางด้านการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจมาปฏิบตัิใช้ ซึ่งท าให้บริษัทฯมีกลยทุธ นโยบาย 
และวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นระบบและมีความชัดเจนมากขึน้  โดยจะน ามาซึ่งความเช่ือมัน่ของคู่ค้าว่าบริษัทจะสามารถ
ด าเนินงานตอ่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพในช่วงภาวะวิกฤต 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ให้ความส าคญัถึงการควบคมุการปฏิบตัิของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผลประกอบการบริษัทบรรลตุามเป้าวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ โดยผู้บริหารระดบัสงูได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมในรูปแบบของ Dashboard เป็นประจ าทกุเดือน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองผลประกอบการทางด้านการเงิน จะมีการรายงานและประชมุหารือในการประชมุของฝ่ายบริหารเป็นประจ าทกุ 
2 สปัดาห์ ส่วนเร่ืองผลการปฏิบตัิงานในโรงงานหรือฝ่ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารือในกลุ่มย่อยเป็น
ประจ าและทบทวนในกลุม่ใหญ่ทกุหนว่ยงานในโรงงานเป็นประจ าทกุเดือน  
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ  
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีการตรวจทานประจ าปีของสิทธิในการท าธุรกรรมบนระบบหลกั
ตามต าแหนง่หน้าที่ของพนกังาน รวมถึงมีการก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการทีช่ดัเจน เช่น มีการ
ก าหนดวงเงินการอนุมตัิรายการจดัซือ้จัดจ้างของบริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
หลายหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดซือ้จัดจ้างของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าสงู ก่อนการลงนามในสญัญาที่สร้าง     
ข้อผกูพนักบับริษัทฯ ซึง่สญัญาดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว  

บริษัทฯ ได้เร่ิมน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผลการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องในระบบการควบคมุ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในที่ ได้วางไว้ ซึ่งระบบ
ดงักลา่วจะช่วยให้ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องสามารถรับรู้ถึงการท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อยา่งรวดเร็วและ
จัดการกับปัญหาเหล่านัน้ได้ทันต่อเวลาและรวมถึงการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวาง
แนวทางป้องกนัตอ่ไป โดยในช่วงเร่ิมต้น บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้กบักระบวนการงานท่ีส าคญั เช่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบเพื่อการตรวจสอบการท าธุรกรรมในระบบการท าธุรกรรมหลกัทางด้าน การ
จดัซือ้และการจ่ายเงินซึง่ตวัระบบจะมีการตรวจสอบอย่างตอ่เนื่องกบัธุรกรรมที่นา่จะมีความผิดปรกติจากข้อก าหนด
ที่วางไว้และรายงานผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เหมาะสม  ระบบดงักลา่วได้มีการขยายตอ่ไป
ให้บริษัทยอ่ยที่ประเทศศรีลงักาในปี 2560 ด้วย 

4. ระบบการติดตาม บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เช่นการเปรียบเทียบ   
ผลการด าเนินงานกบัประมาณการที่ได้ก าหนดไว้ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตเุพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดังตัวอย่างเช่น ในเร่ืองของการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะมี
หนว่ยงาน Controller ควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิดตัง้แตก่ารสอบทานประมาณการโครงการท่ีลงทนุ การสอบทานเนือ้หา
ในสญัญาว่าจ้างโดยเฉพาะข้อตกลงทางการค้าของโครงการที่ลงทนุ การเบิกใช้จ่ายและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
การปิดโครงการ และการประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการลงทนุเพื่อให้การลงทนุโครงการที่มีประสทิธิผล  

5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบประมวลข้อมลูและ
รายงานใหม่ลา่สดุทัง้ระบบ เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน การประมวลข้อมลูและการรายงานผล
ข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทกุที่ทกุเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสม 
เพื่อการวางแผนงานและตดัสนิใจในทางธรุกิจได้อยา่งฉบัไว อนัจะน ามาซึง่ความได้เปรียบทางธรุกิจ นอกจากนี ้ระบบ
ดงักลา่วยงัสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจดิจิทลั ตลอดจนการพฒันาตอ่ยอดและตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคตด้วย   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และจดัให้มีช่องทางการ รายงาน
ที่มีช่ือวา่ INSEE Speak Up Line  ซึง่มีการบริหารจดัการโดยหนว่ยงานภายนอกที่เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระ เพื่อให้
พนกังาน และคู่ค้าสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาทิเช่น การทุจริตเก่ียวกับการคอร์รัปชั่น การใช้ข้อมูลและ            
ใช้ทรัพย์สินบริษัทในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายการให้หรือรับของก านลัการเลีย้งรับรองและสินน า้ใจ การประพฤติ    
มิชอบหรือทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน  ทัง้นีเ้ร่ืองที่ร้องเรียนเข้ามาทางช่องทางนีไ้ด้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและน า
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

มาถึงการสอบสวนตามกระบวนการ และรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ
เป็นล าดบัถดัไป 

คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ดีรวมทัง้มีระบบควบคมุ
ภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ ซึง่ไมป่รากฏวา่มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในแตอ่ยา่งใด อีกทัง้
มีการบริหารจดัการความเสีย่งที่พร้อมรองรับได้ทกุสถานการณ์ 

การแต่งตัง้หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้นายรานจนั ซาชาเดอวา ให้ด ารงต าแหนง่ 
Head Group Internal Audit and Compliance ของบริษัทฯ โดยนายรานจนั ซาชาเดอวา จบการศึกษาระดบัปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจการเงินระหว่างประเทศและองค์กรและเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สากล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา อีกทัง้ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากหลาย
หน่วยงานชัน้น า และมีความเข้าใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ส่วนการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุตัิหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน้าที่ความรับผิดชอบหวัหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

• น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่จดัท าขึน้โดยหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

• ประสานงานกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามความเหมาะสม เพื่อวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบท่ี
มีประสทิธิภาพ 

• ติดตามการด าเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตัิตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิ รวมทัง้
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการท่ีได้รับการร้องขอโดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รับรายงานการตรวจสอบภายในของแตล่ะโครงการท่ีจดัท าขึน้โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึง่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้จดัท ารายงานข้อสงัเกตและข้อแนะน าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานเพื่อเสนอแก่คณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัท าเพื่อ
เสนอตอ่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ 

• รักษาไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้
เพื่อให้บรรลตุามข้อก าหนดของกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับต าแหน่งหวัหน้างานก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ นัน้ นายรานจัน ซาชาเดอวาท าหน้าที่ก ากับดแูลการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อก าหนดของหนว่ยงานและองค์กรที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

รายละเอียดประวตัิหวัหน้าตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 3 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

12. รายการระหว่างกัน  

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ  ควบคมุไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบั

บริษัทฯ นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ  และบคุคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 

 

บริษัทฯ นครหลวง

คอนกรีต

คอนวูด สยามซติี ้

พาวเวอร์

อินทรี อีโค

ไซเคิล 

อินทรี 

ซุปเปอร์

บล๊อก

อินทรี 

ดิจิตอล

ปนูซเีมนต์ 

ตราลูกโลก

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(บงักลาเทศ)

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(ลังกา)

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(เวียดนาม)

สยามซติี ้

ซเีมนต์

เทรดดิง้

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซือ้สินค้า 1,506              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติและ

ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปโดยผู้ มี

อ านาจอนมุตัิของแตล่ะฝ่ายมีความ

เป็นอิสระตอ่กัน

เงินปันผลรับ 163                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ตามอตัราที่ประกาศจา่ย เพ่ือเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ

ปกติทัว่ไป

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

(มหาชน)

เงินปันผลรับ 7                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ตามอตัราที่ประกาศจา่ย เพ่ือเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ

ปกติทัว่ไป

2. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถอืหุ้นทางตรงในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 4.72 % และทางอ้อมผ่านบมจ.ลานนารีซอร์สเซส 22.95%

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา

1. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถอืหุ้นใน บมจ.ลานนารีซอร์สเซส 44.99 % และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ 

ช่ือบริษัท ความจ าเป็นและเหตุผลรายการ

ระหว่างกัน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษัทฯ นครหลวง

คอนกรีต

คอนวูด สยามซติี ้

พาวเวอร์

อินทรี อีโค

ไซเคิล 

อินทรี 

ซุปเปอร์

บล๊อก

อินทรี 

ดิจิตอล

ปนูซเีมนต์ 

ตราลูกโลก

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(บงักลาเทศ)

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(ลังกา)

สยามซติี ้

ซเีมนต์ 

(เวียดนาม)

สยามซติี ้

ซเีมนต์

เทรดดิง้

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่ รายได้อ่ืน 37                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ไปจะพึง

กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในกรณี

ลกัษณะเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

คา่ขาย

สินค้าและ

บริการ

388                 -                  -                  -                  -                  -                  68                    -                  -                  -                  -                  -                  ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

ดอกเบีย้รับ 3                      2                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

ดอกเบีย้จา่ย 4                      56                    23                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้

 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

คา่บริการ 110                 33                    6                      3                      28                    4                      2                      -                  -                  -                  -                  -                  ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ไปจะพึง

กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในกรณี

ลกัษณะเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

บริษัท พีท ีพลีมา มลัติ มิเนอรัล ซือ้สินค้า 369                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติและ

ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปโดยผู้ มี

อ านาจอนมุตัิของแตล่ะฝ่ายมีความ

เป็นอิสระตอ่กัน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)

5. บริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มจาร์ดีน

อตัราดอกเบีย้ในตลาด
เพ่ือเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ

ปกติทัว่ไป

4. บริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มรัตนรักษ์

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา

3. รายการกับบริษัทร่วมค้าโดยบริษัทลงทุนในหุ้นของบริษัท ชิป มง อินทรีซเีมนต์ คอร์เปอเรช่ัน 40 % 

ช่ือบริษัท ความจ าเป็นและเหตุผลรายการ

ระหว่างกัน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกนั 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องมีรายการระหว่างกนั บริษัทฯ  ได้พิจารณาอนุมตัิบนเง่ือนไขความจ าเป็น และการมีเง่ือนไข

ทางธุรกิจที่อยู่ในระดบัเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น การขายหรือซือ้สินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ก าไรสว่น

ต่างจะก าหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการแล้ว ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่าเป็นการท าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ     

อยา่งเต็มที่และชอบธรรม 

 

กลไกและวิธีการอนุมตัิที่สมเหตุสมผล 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับบริษัทใน       

ตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ แล้ว 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  
13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

(ก ) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสรุปการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ส าหรับงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นโดยให้การรับรองแบบไม่มีเง่ือนไข   

ต่อฐานะการเงินรวม ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของแต่ละปีของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 (ข) ตารางสรุปงบการเงนิ 

- ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม 

- ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุรวม  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

- ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 

- ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงิน 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,707 2% 3,530 6% 2,329 6% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 5,921 8% 5,216 8% 4,023 11% 

ลูกหนีต้ราสารอนพุันธ์ -  -     84 -     -  -     

สินค้าคงเหลือ 3,901 5% 3,065 5% 2,323 6% 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า 241 -     202 -     26 -     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 238 -     398 1% 211 1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,008 15% 12,495 20% 8,912 24% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนั 13 -     14 -     -  -     

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,912 2% 1,476 2% 433 1% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,030 3% 1,911 3% 1,995 5% 

เงินลงทนุทัว่ไป -  -     -  -     155 -     

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 352 -     -  -     -  -     

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 37,463 46% 29,257 47% 21,421 57% 

สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 61 -     445 1% 348 1% 

ค่าความนิยม 15,058 19% 4,137 7% -  -     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 11,486 14% 11,628 19% 3,297 9% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 797 1% 741 1% 686 2% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 286 -     241 -     261 1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 69,458 85% 49,850 80% 28,596 76% 

รวมสินทรัพย์ 81,466 100% 62,345       100% 37,508       100% 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

2558
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั 140 -     10,599 17% 230 1% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอ่ืน 4,740 6% 5,861 10% 651 2% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4,510 6% 3,949 7% 2,891 8% 

180 -     239 -     319 1% 

318 1% 263 -     79 -     

27 -     -  -     -  -     

ส่วนของหุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -  -     3,999 7% -  -     

เจ้าหนีต้ราสารอนพุันธ์ 36 -     119 -     169 -     

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 685 1% 801 1% 531 1% 

รายได้รอการตดับญัชี 832 1% 802 1% 1,043 3% 

ค่าไฟฟ้าค้างจา่ย 238 -     278 1% 270 1% 

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยอ่ืน ๆ 1,716 2% 1,308 2% 722 2% 

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 205 -     247 -     154 -     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,627 17% 28,465 46% 7,059 19% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

90 -     270 1% 689 2% 

7,359 9% 155 -     359 1% 

26 -     -  -     -  -     

หุ้นกู้  - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18,961 23% 5,988 10% 5,993 16% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,142 3% 2,012 3% 1,249 3% 

ส ารองค่าฟืน้ฟูสภาพเหมืองและต้นทนุในการรือ้ถอน 128 -     70 -     67 -     

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,180 4% 3,263 5% -  -     

หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 14 -     6 -     -  -     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,900 39% 11,764 19% 8,357 22% 

รวมหนีสิ้น 45,527        56% 40,229       65% 15,416       41% 

(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท)
2558

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2559

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงินทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2560

 

 



   
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 144 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท

(31 ธันวาคม 2559 และ 2558:

หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 2,980 2,800 2,800 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

หุ้นสามญั 298,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท

(31 ธันวาคม 2559 และ 2558:

หุ้นสามญั 230,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 2,980 4% 2,300 4% 2,300 6% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 26,413 32% 10,106 16% 10,106 27% 

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว  - ส ารองตามกฎหมาย 300 -     300 -     300 1% 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 7,768 10% 9,381 15% 9,353 25% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (2,997) (4%) 28 -     33 -     

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 34,464 42% 22,115 35% 22,092 59% 

1,475 2% 1 -     -  -     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 35,939 44% 22,116 35% 22,092 59% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 81,466        100% 62,345       100% 37,508       100% 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

25582560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ 43,634 99% 34,192 98% 31,120 99% 
เงินปันผลรับ -  -     8 -     21 -     
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -  -     435 1% -  -     
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 50 -     59 -     -  -     
รายได้อ่ืน 201 1% 202 1% 200 1% 

รวมรายได้ 43,885 100% 34,896 100% 31,341 100% 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 29,187 66% 21,237 61% 18,751 60% 
ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 7,470 17% 6,078 17% 5,295 17% 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2,461 6% 1,884 5% 1,285 4% 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน -  -     -  -     17 -     
ค่าใช้จา่ยอ่ืน 514 1% 195 1% -  -     

รวมค่าใช้จ่าย 39,632 90% 29,394 84% 25,348 81% 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,253 10% 5,502 16% 5,993 19% 

    ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 126 -     83 -     140 -     
4,379 10% 5,585 16% 6,133 19% 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (1,295) (3%) (730) (2%) (453) (1%)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,084 7% 4,855 14% 5,680 18% 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (852) (2%) (969) (3%) (1,101) (4%)
ก าไรส าหรับปี 2,232 5% 3,886 11% 4,579 14% 

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,818 4% 3,886           11% 4,579           15% 

414 1% -  -                      -   -     

2,232         5% 3,886         11% 4,579         15% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 6.59 16.33 19.91           

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น) 276 238 230              

(หน่วย : ล้านบาท)

2560

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของ

    บริษัทยอ่ย

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ต่อ)

ก าไรส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม - ผลต่าง

ของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม - ผลก าไร(ขาดทนุ)

   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

66

(408)(33)

-  

-  

-  

(หน่วย : ล้านบาท)
2559 25582560

3,8862,232 4,579

(ปรับปรุงใหม่)

(15)

81

(1,007)

(3,239)                  (413)

3,473

66

4,645

(408)

(3,179) 20 

(27)

(1,007) 3,473 4,645

4,645(1,241)

-  234                      -  

(31) -  

(2)

3,473

(25)

(3,206) (5)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก าไรกอ่นภาษี 3,084 100% 4,855 100% 5,681 100% 

        จากกิจกรรมด าเนินงาน:

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (126) (4%) (83) (2%) (141) (2%)

เงินปันผลรับ -  -     (8) -     (21) -     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,964 96% 1,967 41% 1,448 25% 

(21) (1%) 6 -     -  -     

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม -  -     (58) (1%) -  -     

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัว่ไป -  -     (435) (9%) -  -     

164 5% 35 1% 1 -     

201 7% 132 3% 131 2% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและส ารองอ่ืน 179 6% 165 3% 106 2% 

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (77) (2%) (90) (2%) 70 1% 

ดอกเบีย้รับ (56) (2%) (44) (1%) (54) (1%)

ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 1,162 38% 550 11% 404 7% 

7,474 243% 6,992 144% 7,625 134% 

      สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง(เพ่ิมขึน้) :

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (411) (13%) (174) (3%) (33) -     

สินค้าคงเหลือ (150) (5%) 253 5% (290) (5%)

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า (39) (1%) (176) (4%) -  -     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 270 9% 178 4% 37 1% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน -  -     37 1% 64 1% 

      หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (423) (14%) (1) -     98 2% 

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยและหนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน (768) (25%) (293) (6%) 381 7% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (142) (5%) (64) (1%) (23) -     

ส ารองค่าฟืน้ฟูสภาพเหมือง (2) -     (2) -     (4) -     

     เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,809 189% 6,750 140% 7,855 140% 

ดอกเบีย้รับ 55 2% 48 1% 56 1% 

จา่ยดอกเบีย้ (857) (28%) (518) (11%) (405) (7%)

จา่ยภาษีเงินได้ (1,066) (35%) (1,106) (23%) (1,143) (20%)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,941 128% 5,174 107% 6,363 114% 

(หน่วย : ล้านบาท)
2559 25582560

     รายการปรับประทบยอดก าไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ(จา่ย)

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและการปรับลดสินค้าคงเหลือ

   เป็นมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รับเพ่ิมขึน้(ลดลง)

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ และ              

 สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร

   และอปุกรณ์ สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน   

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

     ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

        สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนัลดลง -  -     167 3% -  -     

62 2% 6 -     43 1% 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -  -     -  -     -  -     

เงินสดสุทธิจา่ยซือ้บริษัทยอ่ย (13,441) (436%) (14,682) (302%) -  -     

เงินลงทนุในการร่วมค้าเพ่ิมขึน้ (627) (20%) (1,085) (22%) (433) (8%)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัว่ไป -  -     590 12% -  -     

ซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (3,012) (98%) (3,244) (67%) (2,148) (38%)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (378) (12%) (368) (8%) (1,216) (21%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืนลดลง(เพ่ิมขึน้) 5 -     39 1% (18) -     

เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินทีเ่ก่ียวข้องกบัการซือ้บริษัทยอ่ย (3,802) (123%) -  -     -  -     

เงินปันผลรับ 170 6% 192 4% 205 4% 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (21,023) (681%) (18,385) (379%) (3,567) (62%)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

(10,459) (339%) 10,369 214% 90 2% 

(2,391) (78%) 5,054 104% 499 9% 

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั (239) (8%) (500) (10%) -  -     

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้ 7,163 232% -  -     -  -     

(443) (14%) (729) (15%) (335) (6%)

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวอ่ืน -  -     (336) (7%) (37) (1%)

จา่ยช าระหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน (24) (1%) -  -     -  -     

เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 12,969 421% 3,990 82% -  -     

เงินสดจา่ยคืนหุ้นกู้ (4,000) (130%) -  -     -  -     

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 16,986 551% -  -     -  -     

เงินปันผลจา่ย (3,922) (127%) (3,450) (71%) -  -     

ดอกเบีย้จา่ย (299) (10%) -  -     (3,450) (61%)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 15,341 497% 14,398 297% (3,233) (56%)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) (80) (3%) 7 -     4 -     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (1,821) (59%) 1,194 25% (433) (7%)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 3,530 114% 2,329 48% 2,757 48% 

(2) -     7 -     5 -     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,707 55% 3,530         73% 2,329         41% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

   สถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้(ลดลง)

(หน่วย : ล้านบาท)
25582560

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนทีมี่ต่อเงิน

   ฝากธนาคารคงเหลือ

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และ         

   สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

   ทีเ่ก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง)

(ปรับปรุงใหม่)
2559
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการทีไ่มเ่ก่ียวข้องกบัเงินสด

14                -                   -  

618 191 8 

1 5 -  

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 5 130 -  

352 -                   -  

18                -                   -  

(ปรับปรุงใหม่)
2559

ซือ้อปุกรณ์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน

โอนสินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

    เพ่ือการลงทนุ
โอนสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนไปเป็นทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากเปลี่ยนแปลงประมาณค่า

    ฟืน้ฟูสภาพเหมืองและค่ารือ้ถอน

(หน่วย : ล้านบาท)
25582560

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของบริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2560 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

หน่วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 0.88 0.44 1.26

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.56 0.31 0.90

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.19 0.29 1.09

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า เทา่ 9.13 8.12 8.13

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 39 44 44

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ เทา่ 8.38 7.88 9.36

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 43 46 38

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 6.90 6.31 7.44

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 52 57 48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability Ratios)

อตัราก าไรขัน้ต้น % 33 38 40

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 10 15 20

อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ % 217 133 139

อตัราก าไรสุทธิ % 4 11 15

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 6 18 23

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratios)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6 11 18

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 21 29 38

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  เทา่ 0.61 0.70 0.91

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratios)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.27 1.82 0.70

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 3.77 10.15 15.18

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา่ 0.27 (0.56) 0.91
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

14. บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารตอ่ไปนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าขึน้เพื่อน าเสนอข้อมลูเชิงลกึทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้

ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ  ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กบังบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ผลประกอบการรวม 

กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง รายงานยอดขายและก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) เติบโตในไตรมาสที่ 4 อยา่งตอ่เนื่อง 

ซึ่งเป็นผลจากปริมาณความต้องการในประเทศที่ปรับตวัในทางที่ดีขึน้ ประกอบกับการด าเนินแผนปรับโครงสร้างธุรกิจและ

แผนการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับธุรกิจในต่างประเทศยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในประเทศ   

ศรีลงักาและประเทศเวียดนาม 

รายได้จากการขายสทุธิรวมของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 28 จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท

ย่อยในต่างประเทศสามารถสร้างรายได้จ านวน 15.3 พนัล้านบาท (ปี 2559: 3.6 พนัล้านบาท) อย่างไรก็ตามรายได้จากการ

ขายในประเทศลดลงเนื่องจากความต้องการปนูซีเมนต์ในประเทศลดลงร้อยละ  5 ในขณะที่ราคาปนูซีเมนต์ในประเทศยงัคง

ออ่นตวัและอยูใ่นระดบัต ่าตลอดทัง้ปี 

ก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) ของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 ก าไรดงักล่าวค านวณโดยปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึน้โดยปรกติของการประกอบธุรกิจ (one-time charges) และก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนซึ่งรับรู้

รายได้ในในปีก่อนจ านวน 600 ล้านบาท โดยในปี 2560 ธุรกิจในต่างประเทศมีก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) จ านวน 

3.4 พนัล้านบาท (ปี 2559: 0.7 พนัล้านบาท) ขณะที่ธุรกิจในประเทศมีผลประกอบการก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) 

จ านวน 4.5 พนัล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 39  เนื่องจากการชะลอการลงทนุในภาคเอกชน รวมถึงความลา่ช้าในการด าเนินการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ  สง่ผลให้ความต้องการปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้างในประเทศลดลง 

ทัง้นีใ้นสว่นของโรงงานผลิตปนูซีเมนต์ กลุม่บริษัทฯ สามารถด าเนินการผลิตปนูซีเมนต์ได้อย่างเต็มก าลงัการผลิตเพื่อตอบรับ

ความต้องการของตลาดเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตามต้นทนุในการผลติปนูซีเมนต์ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากระดบัราคาถ่านหินที่สงูขึน้อย่างมีสาระส าคญั เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านต้นทนุดงักลา่ว ฝ่ายบริหารได้ริเร่ิมโครงการ

เพื่อบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มระดบัความสามารถในการท าก าไร บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับประโยชน์จาก

โครงการดงักลา่วรวมถึงโครงการริเร่ิมอื่น ๆ ท่ีจะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องในปี 2561 



   

 

ส่วนท่ี 3 บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร หน้า 152 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจปูนซีเมนต์ในภมิูภาค 

ประเทศเวียดนาม ตลาดปนูซีเมนต์ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามชะลอตวัในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ท าให้ความต้องการ

ปูนซีเมนต์ในประเทศเติบโตเพียงร้อยละ 3 ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงอยู่ในระดบั 2,139 ล้านบาท 

(ส าหรับช่วงระยะเวลา 10 เดือน) เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง ทัง้นีบ้ริษัทย่อยได้ด าเนินการควบคุม

คา่ใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง  

ประเทศศรีลังกา ตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศเติบโตร้อยละ 4 เนื่องจากผลกระทบจากภยัธรรมชาติและน า้ท่วม บริษัทย่อย 

สามารถท าก าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) เป็นจ านวน 1,324 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2559 

ประเทศบังกลาเทศ ตลาดปนูซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.5 ในปี 2560 จากการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั รายงานปริมาณการขายเพิ่มขึน้ร้อยละ  9 ขณะที่ราคาขายลดลง

เล็กน้อยที่ร้อยละ 2.7 ค่าใช้จ่ายส าหรับปีสงูขึน้โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม

ช่องทางจ าหนา่ย ทัง้นีก้ าไรจากการด าเนินงานฯ (EBITDA) ลดลงโดยมีก าไรจากการด าเนินงานฯ จ านวน 15 ล้านบาท 

ธุรกิจร่วมค้าในประเทศกัมพูชา เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์เพื่อตลาดภายในประเทศในเดือนพฤศจิกายน 

2560 โดยมีก าลงัการผลติปนูซีเมนต์จ านวน 5,000 ตนัตอ่วนั 

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณการขายในประเทศยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่มากขึน้จากโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด อย่างไรก็ตาม 

การแขง่ขนัในตลาดที่สงูสง่ผลให้ราคาขายในประเทศลดลง ในสว่นของตลาดประเทศเวียดนาม ปริมาณการขายปรับตวัเพิ่มขึน้

ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ธุรกิจหินทราย ในปี 2560 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ยงัคงล่าช้าและอยู่ระหว่างท าสญัญา  กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม

สายการผลติในจงัหวดัสพุรรณบรีุซึ่งมีปริมาณการผลติปีละ 2 ล้านตนั 

ธุรกิจอิฐมวลเบา ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศยัยงัคงชะลอตวัจากสถานการณ์สินค้าล้นตลาดท าให้ยอดขายลดลงอยูท่ี่  339 

ล้านบาท 

ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ยอดขายในประเทศไทยลดลงอยู่ที่ 1,406 ล้านบาท เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศยัชะลอตวั ยอดขายส่งออก

เพิ่มขึน้เป็น 48 ล้านบาท ธุรกิจวสัดทุดแทนไม้ในประเทศอินโดนีเซียรายงานยอดขายสทุธิ 223 ล้านบาทในปี 2560 ซึง่ลดลงร้อยละ 7 

จากราคาขายที่ลดลงในกลุม่ผู้ ค้าปลกี และปริมาณการขายที่ลดลงจากกลุม่ผลติภณัฑ์นวตักรรม และกลุม่โมเดิร์นเทรด 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจบริการก าจัดของเสีย มียอดขายเพิ่มขึน้กวา่สองเทา่โดยมียอดขาย 1,141 ล้านบาท จากการให้บริการลกูค้าในกลุม่ไฮเอนด์

และจากการให้บริการด้านก าจดัของเสยีส าหรับลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรม 

การวิเคราะห์ผลประกอบการ 

รายได้ 

จากการเข้าซือ้ธุรกิจในต่างประเทศที่ผ่านมาสง่ผลให้โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึน้ ในขณะนี ้

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากตลาดในตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 54 ของยอดขายสทุธิส าหรับปี  

โครงสร้างรายได้ 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 กลุม่บริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปยงัประเทศเวียดนามโดยการเข้าซือ้กิจการในประเทศเวียดนาม  เมื่อ

รวมกบัปริมาณการขายจากผลการด าเนินงานทัง้ปีของบริษัทยอ่ยในประเทศบงักลาเทศและประเทศศรีลงักา ปริมาณการขาย

ของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศมีจ านวนทัง้สิน้ 7 ล้านตนั ในขณะท่ีปริมาณการขายในประเทศลดลงจากความต้องการของภาค

ธุรกิจก่อสร้างในประเทศที่ชะลอตวั 

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2559 +/-
(ปรับปรุงใหม่) (%)

รายได้

รายได้จากการขายสทุธิ 43,634            34,192            9,442          28% 

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ -                     435                  (435)            (100%)

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 50                    59                    (9)                 (15%)

เงินปันผลรับ -                     8                       (8)                 (100%)

รายได้อ่ืน 201                  202                  (1)                 (0%)

รวมรายได้ 43,885         34,896         8,989       26% 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

+/-
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน จ านวน 435 ล้านบาทที่เกิดขึน้ในปี 2559 เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท โฮลซิม 

ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั จ านวน 9,192 หุ้น หรือสดัสว่นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10.4  

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมผลประกอบการธุรกิจในต่างประเทศซึ่ง

ประกอบด้วย บริษัทยอ่ยในประเทศบงักลาเทศและประเทศศรีลงักา ซึง่แสดงในงบการเงินรวมตัง้แตปี่ 2559 ในขณะที่ผลประกอบการ

ของประเทศเวียดนามตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมาได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2560 

 

 ต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ เพิ่มขึน้จ านวน 7,950 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัจากต้นทุนสินค้าของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยประเทศบงักลาเทศ ประเทศศรีลงักา และประเทศเวียดนาม ในการแสดงงบการเงินรวม ทัง้นี ้

ต้นทนุในการผลิตซีเมนต์สงูขึน้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินที่สงูขึน้ตลอดทัง้ปี ซึ่งผลกระทบดงักลา่วได้รับการ

บรรเทาบางสว่น จากการลดต้นทนุค่าไฟเนื่องจากการผลิตในช่วงที่ความต้องการไฟต ่า (off-peak) รวมถึงโครงการต่าง ๆ ใน

การเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย เพิ่มขึน้จ านวน 989 ล้านบาทจากปี 2559 จากการรวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศในการแสดงงบการเงินรวม และปัจจัยอื่นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้แปรผนัตามปริมาณการ

สง่ออกที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการจดัจ าหนา่ยภายในประเทศลดลงเนื่องจากปริมาณการขายปนูผงที่เพิ่มขึน้  

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2559 +/-
(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุสินค้าขายและบริการ 29,187            21,237            7,950          37% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 7,470               6,078               1,392          23% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,461               1,884               577             31% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 514                  195                  319             164% 

รวมค่าใช้จ่าย 39,632         29,394         10,238      35% 

+/-

(%)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้จ านวน 643 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศในการแสดงงบการเงินรวม และสาเหตอุื่นมาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ขึน้โดยปรกติของการประกอบธุรกิจ (จ านวน 

300 ล้านบาท) ซึ่งเป็นคา่ใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการเข้า

ซือ้บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ  

ค่าใช้จ่ายอื่น  ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าอินทรีในตลาดประเทศเวียดนาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่ง

ประกอบด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่สนิทรัพย์และคา่ใช้จ่ายตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ จ านวนทัง้สิน้ 397 ล้านบาท 

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

เงนิทุนหมุนเวียนสุทธิ 

 

เงินทุนหมุนเวียนสทุธิเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดักระแสเงินสดของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและ

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ลดลงเนื่องจากประสทิธิภาพในการบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียนที่ดี 

การลงทุน  

การลงทุนทางการเงนิ 

สว่นหนึง่ของกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจคือการจดัโครงสร้างรายได้แบบกระจายความเสีย่ง กลุม่บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุอย่าง

มีสาระส าคญัโดยการเข้าซือ้กิจการในตลาดที่มีอตัราการเติบโตสงู เช่น ประเทศบงักลาเทศ และประเทศศรีลงักา  ในระหว่างปี 

2559 บริษัทฯ ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้ท าการซือ้หุ้นในบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั ในสดัสว่นผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 65 ด้วยมลูค่าการลงทนุจ านวน 18,110 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 จากการเข้าซือ้กิจการตา่ง ๆ  ดงักลา่วสง่ผล

หน่วย 2560 2559

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 9.13 8.12

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 39 44

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 8.38 7.88

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 43 46

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 6.90 6.31

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วัน 52 57
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้รวมสงูขึน้ในทนัที และยงัช่วยยกระดบักลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นผู้ เล่นในตลาดซีเมนต์ในระดับ

ภมูิภาค 

เงนิลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลกัจากการรวมรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทย่อยใน

ประเทศเวียดนาม (มลูค่าสินทรัพย์สทุธิจ านวน 9,108 ล้านบาท) และการซือ้สินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจโดยปกติ (จ านวน 

3,451 ล้านบาท) รายจ่ายฝ่ายทนุจ าแนกตามโครงการท่ีส าคญัในปี 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

▪ การลงทนุพฒันาหม้อบดวตัถดุิบ  มลูคา่ 293 ล้านบาท 

▪ การลงทนุโรงงานผลติพลงังาน K3 มลูคา่ 194 ล้านบาท 

▪ การลงทนุโรงงานบรรจภุณัฑ์ มลูคา่ 160 ล้านบาท 

▪ การลงทนุพฒันาเคร่ืองจกัรบรรจภุณัฑ์ มลูคา่ 97 ล้านบาท 

▪ การลงทนุพฒันาหม้อบดซีเมนต์  มลูคา่ 91 ล้านบาท 

▪ การขยายโรงเก็บปนูซีเมนต์พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกที่ทา่เรือจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มลูคา่ 87 ล้านบาท  

▪ การขยายโรงงานปนูผสมเสร็จ มลูคา่ 155 ล้านบาท และ 

▪ การลงทนุพฒันาโรงงานเช่ือมตอ่ระบบดิจิตอล มลูคา่ 86 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2559 +/-
(ปรับปรุงใหม่) (%)

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 37,463          29,257          8,206             28% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 11,486          11,628          (142)               (1%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 286                241                45                  19% 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

+/-
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานที่แตกต่างกนัซึ่งต้องถกูแปลงคา่เป็นหน่วยเงินบาทในการ

แสดงงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ ผลจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศส าหรับปีเป็น

ผลขาดทนุจ านวน 1,385 ล้านบาท  

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือการด้อยค่า การจ าหน่าย และการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 377 ล้านบาท

และคา่เสือ่มราคาส าหรับงวดจ านวน 2,591 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจ านวน 142 ล้านบาท มาจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์บริษัทย่อยในตา่งประเทศและ

ค่าตัดจ าหน่ายในปี 2560 และจากการซือ้ธุรกิจในประเทศเวียดนาม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยมี

รายการท่ีส าคญัประกอบด้วย สมัปทานเหมืองแร่ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ลกูค้าสมัพนัธ์ ตราสนิค้า และสทิธิในการใช้สนิทรัพย์ 

การระดมทุน 

หุ้นกู้  บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ ในระหวา่งปีจ านวน 13 พนัล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยหุ้นกู้ประเภทท่ีไมม่ีหลกัประกนั ชนิดระบช่ืุอ

ผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีสว่นลด ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้ ในระหวา่งปีสว่นใหญ่ถกูใช้เพื่อการเข้าซือ้กิจการในตา่งประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น 

เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เป็นจ านวน 2,980 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 68,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และมีราคา

เสนอขายหุ้นละ 250 บาท บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นแล้วจ านวนทัง้สิน้ 16,986 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 จากการ

จ านวน
ล้านบาท

14 มิถุนายน 2556 2,000 2563

29 เมษายน 2559 4,000 2567, 2569

9 พฤษภาคม 2560 13,000 2563, 2567, 2570, 2572

วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบก าหนด
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ออกหุ้นเพิ่มในครัง้นีท้ าให้บริษัทฯ มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 16,306 ล้านบาท บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อท่ีจะใช้เป็น

แหลง่เงินทนุในการซือ้กิจการในตา่งประเทศ 

บริษัทฯ เสนอท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10 บาท จากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของปี 2560 ซึง่ประกอบไปด้วยเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 6 บาท ซึ่งได้ด าเนินการจ่ายเมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล

เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 4 บาท โดยจะเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ  ประกอบไปด้วยหนีส้นิทางการเงินจ านวน 30,081 ล้านบาท และสว่น

ของผู้ ถือหุ้นจ านวน 35,939 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิทางการเงินตอ่ทนุเทา่กบั 0.84 เทา่ (ปี 2559 : 1.08 เทา่) ซึง่ลดลง

เนื่องจากการเพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 

การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 1,707 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคลอ่งของ

กลุม่บริษัทฯ กระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 1,233 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ที่ลดลงจ านวน 1,771 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุจ านวน 21,023 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้บริษัทยอ่ยแห่งใหมใ่นประเทศเวียดนาม

และสว่นอืน่เก่ียวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยปรกติ 

ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 15,341 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการออกหุ้นสามญัเพื่อเพิ่มทนุ และการ

ออกหุ้ นกู้ ใหม่ในระหว่างปี 2560 รวมถึงเพิ่มวงเงินกู้ ยืมเพื่อใช้ในการลงทุนซือ้ธุรกิจในประเทศเวียดนามและใช้ในการ

ด าเนินงานปกติ 

 

 



   
 

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวังบริษัท        

ขอรับรองว่าข้อม ูลด ังกล่าวถ ูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ทําให้ผู้ อื ่นสําค ัญผิดหรือไม่ขาดข้อม ูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูล     
อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่วและ
บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  25 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้วซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบ
ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงิน ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวฒิุพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นายวฒิุพงษ์ ทรงวิศิษฏ์กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

                      ช่ือ                   ตําแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
 
1.   นายศิวะ มหาสนัทนะ    กรรมการ                                          
                        
2.   นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์         กรรมการ                                                    
 

                      ช่ือ              ตําแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ        นายวฒิุพงษ์ ทรงวิศิษฏ์       เลขานกุารบริษัท                                              



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุารบริษัทของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  
 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 นำยพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 69 วฒุบิตัรชัน้สงู: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ประธำนกรรมกำร  หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูนำนำชำต ิ (0.00)  มี.ค. 2560  – ปัจจบุนั -  ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  ฮำร์วำร์ด บิซเินส สคลู    ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั -  ประธำนคณะกรรมกำร ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือวนัท่ี 13 สงิหำคม 2541  สหรัฐอเมริกำ    สรรหำและคำ่ตอบแทน  
   คณุวฒุเิทียบเทำ่ปริญญำโท:   ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 -  กรรมกำรธรรมำภิบำล  
   เศรษฐศำสตร์และธุรกิจ มหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน    ควำมเสี่ยง และก ำกบั  
   สวิตเซอร์แลนด์    ดแูลกิจกำร  
   ปริญญำตรี:   2544 – มี.ค. 2560  - รองประธำนกรรมกำร  
   วิศวกรรมโยธำ สถำบนัเทคโนโลยีแหง่สวิต ซูริค   2543 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) / 
   สวิตเซอร์แลนด์     ผลติและจ ำหน่ำยถ่ำนหนิ 

   ประวตัอิบรม:   2545 – ก.พ. 2557 - สมำชิกคณะผู้บริหำร บริษัท โฮลซมิ จ ำกดั/ ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 
   โดย Fontainebleau, ฝร่ังเศส   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   - Leading from the Chair, INSEAD ปี 2558   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/  
        คอนกรีตผสมเสร็จและหนิทรำย 

      เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
        ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
        (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

      มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
        ขำยปนูซีเมนต์ 
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 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั  
        (บริษัทย่อย)/ ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
        บงักลำเทศ) 

      ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
        ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 
      ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร ชิป มง อินทรี ซเีมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ ผลติและจ ำหน่ำย 
        ปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2 นำยชชัชน รัตนรักษ์     45 ปริญญำตรี: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร  เศรษฐศำสตร์ (เกียรตนิิยม) (0.00)  ก.ย. 2549 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  มหำวิทยำลยัลอนดอน องักฤษ     ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2549     2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

      2549 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั/ 
        พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

      2549 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท ต้นสน กรุ๊ป จ ำกดั/ ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

      2544 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท รัตนรักษ์ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3 นำยวนัชยั โตสมบญุ 68 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร  บริหำรธุรกิจ Asian Institute of Management *(0.0275)  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  ฟิลปิปินส ์ *ถือโดยตรง      ควำมเสี่ยงและ ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือ 14 มิถนุำยน 2547  ปริญญำตรี: 81,887 หุ้น   ก ำกบัดแูลกิจกำร  
   นิตศิำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ไม่มีถือโดยอ้อม  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ  
   ประวตัอิบรม: หรือบคุคลอ่ืน   คำ่ตอบแทน  
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): ถือแทน  ม.ค. 2555 – ปัจจบุนั - ท่ีปรึกษำบริษัท  
   - Corporate Governance for Capital Market   มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  

     Intermediaries รุ่นท่ี 10/2015 (CGI) ปี 2558   ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติและ 
   - Advanced Audit Committee Program      จ ำหน่ำยถ่ำนหนิ 

     รุ่นท่ี 19/2015 (AACP) ปี 2558   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   - Director Accreditation Program    เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
     รุ่นท่ี 7/2004 (DAP) ปี 2547     / ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 
   - Director Certificate Program    ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
     รุ่นท่ี 7/2001 (DCP) ปี 2544     ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

   โดย International Institute of Management    ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร ชิป มง อินทรี ซเีมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ ผลติและจ ำหน่ำย 
   Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์:     ปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 

   - Senior Management Program ปี 2549   ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระและ บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)/ 
   - Breakthrough Program for Senior Executives      กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์   

     ปี 2545   ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 - กรรมกำร  บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ วสัดกุ่อสร้ำง 
   - Managing Corporate Resources ปี 2543      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4 นำงสำวนพพร ตริวฒันกลุ 63 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร  พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี (สำขำบญัชี) (0.00)  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/  
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      ควำมเสี่ยงและก ำกบั ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือ 23 เมษำยน 2555  ปริญญำตรี:      ดแูลกิจกำร  
   บญัชีบณัฑิต (สำขำกำรบญัชี)    ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ  
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      คำ่ตอบแทน  
   ประวตัอิบรม:   เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  

   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):     ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำรก ำกบั ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/  
   - National Director Conference “Steering       นโยบำยควำมเสี่ยงและ ธนำคำรพำณิชย์ 
     Governance in a Changing World” ปี 2560      ธรรมำภิบำล  
   - Risk Management Program for Corporate    ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
     Leaders รุ่นท่ี 1/2015 (RCL) ปี 2558      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  
   - Anti-Corruption for Executive Program    เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ  
     รุ่นท่ี 7/2013 (ACEP) ปี 2556      พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
   - Financial Institution Governance Program    เม.ย. 2553 – ม.ค. 2557 - กรรมกำร  
     รุ่นท่ี 2/2011 (FGP) ปี 2554   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)/ 
   - Audit Committee Program    พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 - กรรมกำร พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
     รุ่นท่ี 31/2010 (ACP) ปี 2553      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  
   - Director Certificate Program    ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ศรีวิชยัเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน)/ 
     รุ่นท่ี 135/2010 (DCP) ปี 2553     โรงพยำบำล 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   - Role of the Compensation Committee    พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรสรรหำและ บริษัท ศรีอยธุยำ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)/  
     รุ่นท่ี 8/2009 (RCC) ปี 2552      ก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกนัภยัและประกนัชีวิต 
   - Director Accreditation Program    เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร  

     รุ่นท่ี 5/2003 (DAP) ปี 2546   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอส ์(PWC):   เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ำกดั/  
   - Training on International Financial Reporting       (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) ธุรกิจโฆษณำและกำรลงทนุ 

     Standard 9 (IFRS9) ปี 2559   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
    โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

   - CG Forum 2/2559 “สจุริต ระมดัระวงั เกรำะคุ้มกนั   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ำกดั/  
     กรรมกำร” ปี 2559      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์   

   โดยบริษัท เอซสิ โปรเฟสชัน่นลั เซนเตอร์ จ ำกดั:   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซี.เค.อำร์ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
   - Strategic IT Governance (for Non-IT) ปี 2560      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

   - Seminar on “Cyber Security Awareness Training   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไทยล ำเลียง จ ำกดั/ กำรจดักำรหลกัทรัพย์  
     for Senior Executive” ปี 2559      (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) กำรลงทนุ 

      พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไทยแป้งมนัผลติกรรม จ ำกดั/ กำรเช่ำและ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์ 

      พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำร 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) ลงทนุ 

      เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท เขำเขียวคนัทร่ีคลบั จ ำกดั/ สนำมกอล์ฟ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำมภริูมงคล จ ำกดั/ อสงัหำริมทรัพย์ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ำกดั/ อสงัหำริมทรัพย์ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ำกดั/  
        สถำนีโทรทศัน์ 

      เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชชัน่ จ ำกดั/ ธุรกิจโฆษณำ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ำกดั/ ธรุกิจโฆษณำ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท มหำกิจ โฮลดิง้ จ ำกดั/ ธุรกิจโฆษณำ และ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) กำรลงทนุ 

      เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี โปรดคัชนัส์ จ ำกดั/ ธุรกิจโฆษณำ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร BBTV Alliance Company Limited/ ลงทนุด้วย 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) กำรถือหุ้น 

      ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร BBTV Bond Street Building Company Limited/  
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

      ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไอทีบีซีบิซเินส คอนซลัแทนต์กรุ๊ป จ ำกดั/ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) ท่ีปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท เอก็ซ์คลซูีฟ ซเีนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) จ ำกดั/ สถำนฟืน้ฟูสขุภำพผู้สงูอำย ุ

         
         



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร BBTV International Holdings Company  
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) Limited/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 

      ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซนัไรส์ อีควิตี ้จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม)  

      ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ำกดั/ ให้เช่ำอำคำร 
         (ผู้ มีอ ำนำจลงนำม) ส ำนกังำน 

 
 
  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5 นำยพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 63  ปริญญำโท:  ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร   บริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัดีทรอยด์ สหรัฐอเมริกำ (0.00)  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร   ปริญญำตรี:      ธรรมำภิบำล ควำม ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2553   กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      เสี่ยงและก ำกบัดแูล  
    ประวตัอิบรม:      กิจกำร  
    โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):   ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
   - Anti-Corruption for Executive Program    เม.ย. 2554 – ก.ค. 2557 - ประธำนกรรมกำร  
     รุ่นท่ี 7/2013 (ACEP) ปี 2556      ตรวจสอบ  
   - How to Develop a Risk Management Plan    ก.พ. 2553 – ก.ค. 2557 - กรรมกำรอิสระ  
     รุ่นท่ี 4/2013 (HRP) ปี 2556   ก.พ. 2553 – เม.ย. 2554 - กรรมกำรตรวจสอบ  
   - Chartered Director Class    2557 – มี.ค. 2559 - ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/ 
     รุ่นท่ี 7/2013 (CDC) ปี 2556   2548 – 2556 - กรรมกำร ธนำคำรพำณิชย์ 

   - Role of the Compensation Committee    เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท  อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั  
     รุ่นท่ี 14/2012 (RCC) ปี 2555     (มหำชน)/ อสงัหำริมทรัพย์ 

   - Role of the Nomination and Governance   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

     Committee รุ่นท่ี 2/2012 (RNG) ปี 2555   ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
   - The Board’s Roles in Merger & Acquisitions     ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 
     รุ่นท่ี 1/2011 (M&A) ปี 2554      
   - Monitoring Fraud Risk Management   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท มีเดีย สตดูโิอ จ ำกดั/ ผลติรำยกำรโทรทศัน์ 
     รุ่นท่ี 2/2010 (MFM) ปี 2553      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   - Monitoring of the Quality of Financial Reporting    พ.ค. 2557 – เม.ย. 2560 - กรรมกำร บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ำกดั/ สถำนีโทรทศัน์ 
     รุ่นท่ี 10/2010 (MFR) ปี 2553   ม.ค. 2557 – เม.ย. 2557 - ท่ีปรึกษำ  

   - Monitoring the Internal Audit Function   2546 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท อลอินัซ์ อยธุยำ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)/ 
     รุ่นท่ี 7/2010 (MIA) ปี 2553     ประกนัชีวิต 

   - Monitoring the system of Internal Control and      
    Risk Management รุ่นท่ี 9/2010 (MIR) ปี 2553      
   - Financial Institutions Governance Program      
     รุ่นท่ี 1/2010 (FGP) ปี 2553      
   - Successful Formulation & Execution of Strategy       
     รุ่นท่ี 7/2010 (SFE) ปี 2553      
   - Advanced Audit Committee Program       
     รุ่นท่ี 30/2010 (ACP) ปี 2553      
   - Director Certification Program       
     รุ่นท่ี 126/2009 (DCP) ปี 2552      
   - Director Accreditation Program       
     รุ่นท่ี 71/2008 (DAP) ปี 2551      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6 นำยเดวิด อเลก็ซำนเดอร์  45 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 นิวบิกกิง้  MA Philosophy (Hons.) (0.00)  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 กรรมกำร  มหำวิทยำลยัเอดนิบะระ สก็อตแลนด์      คำ่ตอบแทน ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  อ่ืนๆ:   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
 เม่ือ 7 พฤษภาคม 2558  General Management Program   ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท จำร์ดีน เมเธอสนั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั/  
   ฮำร์วำร์ด บิซเินส สคลู สหรัฐอเมริกำ     ท ำธุรกิจโฮลดิง้ส์ (จดทะเบียนในรำชอำณำนิคม 
   Stanford Executive Program     เบอร์มิวดำ) 
   สแตนฟอร์ด แกร๊ดจเุอ่ท สคลู ออฟ บิซเินส    2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำรผู้จดักำรกลุม่ บริษัท จำร์ดีน ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ จ ำกดั/ ลงทนุ 
   สหรัฐอเมริกำ     ด้วยกำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 
      2560 – ปัจจบุนั  - ประธำนคณะผู้บริหำร บริษัท พีที แอสทรำ  อินเตอร์เนชัน่นอล ทีบีเค/ 
      2556 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ อตุสำหกรรมและกำรค้ำ (จดทะเบียนในประเทศ 

         พิจำรณำคำ่ตอบแทน อินโดนีเซีย) 
      2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
      2555 – 2560 - คณะผู้บริหำร  

      2556 – 2560 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท พีที ยไูนเตด็ แทรคเตอร์ ทีบีเค จ ำกดั/  
        จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร (จดทะเบียนในประเทศ 
        อินโดนีเซีย) 
      2556 – ปัจจบุนั - รองประธำนกรรมกำร บริษัท รีฟริจเจอเรชัน่ อิเลค็ทริคคอล เอ็นจีเนียร่ิง  
      2556 – ปัจจบุนั - ประธำนคณะกรรมกำร คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั/ บริกำรทำงวิศวกรรม 
         พิจำรณำคำ่ตอบแทน อสงัหำริมทรัพย์ กำรลงทนุในโครงกำรด้ำนพลงังำน 
        และน ำ้ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2555 – 2559  - ประธำนกรรมกำร บริษัท ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ บินตงั จ ำกดั/ ธุรกิจ 
      2555 – 2559  - ประธำนคณะกรรมกำร รถยนต์ (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 
       พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
       และคณะกรรมกำรสรรหำ  

      2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

      2561 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท แพลทนิมั วิคตอรี จ ำกดั/ ท ำธุรกิจโฮลดิง้ส์  
        (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 

      2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท จำร์ดีน เมเธอสนั แมเนจเม้นต์ (เอสอีเอ)  
        จ ำกดั/ ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจและกำรจดักำร 
        (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 

      2555 – ปัจจบุนั   - คณะผู้บริหำร บริษัท พีที ปำมำเปอร์ซำดำ นแูซนทำรำ จ ำกดั/ 
        เหมืองแร่ (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 

      2555 – ปัจจบุนั   - ประธำนกรรมกำร บริษัท มำยเซท็ แคร์ ลมิเิตด็/ กำรกศุล 
       - ประธำนคณะกรรมกำร (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 
       ตรวจสอบ  
       - ประธำนคณะกรรมกำร  
       อ ำนวยกำร  

      2554 – ต.ค. 2558  - กรรมกำร บริษัท ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ  
        จ ำกดั/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแหง่ 
        สหภำพเมียนมำ) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7 ดร. (กิตตมิศกัดิ)์ ฮำรำลด์ ลงิค ์ 63 คณุวฒุเิทียบเทำ่ปริญญำโท:  ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรอิสระ  บริหำรธุรกิจ *(0.0105)  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  มหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ *ถือโดยตรง     คำ่ตอบแทน ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือ 24 กนัยำยน 2541  ประวตัอิบรม: 31,221 หุ้น  ก.ย. 2541 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระ  
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):   ไม่มีถือโดยอ้อม  ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 - ประธำนกรรมกำร  
   - Director Accreditation Program หรือบคุคลอ่ืนถือแทน     ตรวจสอบ  
     รุ่นท่ี 134/2017 (DAP) ปี 2560   2541 – 2552 - กรรมกำรตรวจสอบ  

   โดยมหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์:   2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน)/ 
   - Course on Good Corporate Governance ปี 2546   2543 – 2553 - กรรมกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

      2530 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร กลุม่ บี.กริม  
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 56 ปริญญำเอก:  ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรอิสระและประธำน  สำขำกำรจดักำรกำรสื่อสำร  (0.00)  มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 กรรมกำรตรวจสอบ  หลกัสตูรกำรจดักำรดษุฎีนิพนธ์บณัฑิต      ตรวจสอบและกรรมกำร ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสุติ      อิสระ  
 เม่ือ 10 มิถนุำยน 2558  ปริญญำโท:   2559 – ปัจจบุนั - ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท นำมยง เทอร์มินลั จ ำกดั (มหำชน)/ 
   สำขำวิชำธรุกิจอตุสำหกรรม      ตรวจสอบและ ให้บริกำรทำ่เทียบเรือเพ่ือกำรสง่ออก น ำเข้ำรถยนต์  
   มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ      กรรมกำรอิสระ และสนิค้ำทัว่ไป 

   ประกำศนียบตัร:   2546 – ปัจจบุนั  - กรรมกำรอิสระ บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)/ 
   ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี      ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมี 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    2) กจิการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 3733   มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั  - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี บริษัท เอเอ็มซีเมดคิอลเซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั/ 
   ปริญญำตรี:      บริหำร จ ำหน่ำยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

   กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
   ประวตัอิบรม:      
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):      
   - Successful Formulation and Execution of      
     Strategy รุ่นท่ี 17/2013 (SFE) ปี 2556      
   - Role of the Chairman Program       
     รุ่นท่ี 18/2008 (RCP) ปี 2551      
   - Monitoring the Internal Audit Function       
     รุ่นท่ี 2/2008 (MIA) ปี 2551      
 



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   - Monitoring the System of Internal Control and      
     Risk Management รุ่นท่ี 3/2008 (MIR) ปี 2551       
   - Chartered Director Class      
     รุ่นท่ี 3/2008 (CDC) ปี 2551      
   - Quality of Financial Reporting      
     รุ่นท่ี 5/2007 (QFR) ปี 2550      
   - Audit Committee Program      

     รุ่นท่ี 5/2005 (ACP) ปี 2548      

   - Director Certification Program      

     รุ่นท่ี 53/2005 (DCP) ปี 2548      

   - Director Accreditation Program      

     รุ่นท่ี 28/2004 (DAP) ปี 2548      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9 นำยประดำป พิบลูสงครำม 68 ปริญญำตรี:  ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรอิสระและ  รัฐศำสตร์/ เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัโอ๊คแลนด์  (0.00)  เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั - กรรมกำรตรวจสอบและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 กรรมกำรตรวจสอบ  นิวซีแลนด์      กรรมกำรอิสระ ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  ประวตัอิบรม:   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 เม่ือ 21 เมษำยน 2554  โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):   ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ท่ีปรึกษำ กรมอำเซียน กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
   - Board Matters and Trends รุ่นท่ี 2/2560 (BMT)   2556 – ปัจจบุนั - กรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำตดิตำมและประเมินผลชดุ 
     ปี 2560     โครงกำรวิจยัด้ำนโลจิสตกิส์ร่วมระหว่ำงส ำนกังำน 

   - How to Measure the Success of Corporate      คณะกรรมกำรวิจยัแหง่ชำต ิ(วช.) และส ำนกังำน 
     Strategy รุ่นท่ี 4/2014 (HMS) ปี 2557     กองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (สกว.) 
   - Successful Formulation and Execution of    2554 – ปัจจบุนั - ท่ีปรึกษำอำวโุส บริษัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

     Strategy รุ่นท่ี 17/2013 (SFE) ปี 2556   มี.ค. 2554 – ปัจจบุนั - ผู้ทรงคณุวฒุ ิ สภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม/ สถำนศกึษำ 
   - Anti-Corruption for Executive Program    ม.ค. 2554 – มี.ค. 2559 - ผู้แทนไทย คณะกรรมกำรประสำนงำนว่ำด้วยกำรเช่ือมโยงใน 
     รุ่นท่ี 8/2013 (ACEP) ปี 2556     อำเซียน 
   - Monitoring the System of Internal Control and    2553 – เม.ย. 2554 - ท่ีปรึกษำรัฐมนตรี กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
     Risk Management รุ่นท่ี 12/2012 (MIR) ปี 2555    ว่ำกำรกระทรวง  
   - Monitoring the Quality of Financial Reporting    กำรตำ่งประเทศ  
     รุ่นท่ี 14/2012 (MFR) ปี 2555      
   - Monitoring Fraud Risk Management       
     รุ่นท่ี 8/2012 (MFM) ปี 2555      
   - Monitoring the internal Audit Function       
     รุ่นท่ี 13/2012 (MIA) ปี 2555      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   - Audit Committee Program      
     รุ่นท่ี 37/2011 (ACP) ปี 2554      
   - Financial Statements for Directors      
     รุ่นท่ี 14/2011 (FSD) ปี 2554      
   - Directors Certification Program       
     รุ่นท่ี 149/2011 (DCP) ปี 2554      
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 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10 นำยชรินทร์ สจัจญำณ 51 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรอิสระและ  - หลกัสตูรบริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (ส ำหรับผู้บริหำร) (0.00)  พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร ธรรมำภิบำล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติและ 
 กรรมกำรตรวจสอบ    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหง่      ควำมเสีย่ง และ ก ำกบั จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      ดแูลกิจกำร  
 เม่ือ 7 เมษำยน 2559  - นิตศิำสตร์มหำบณัฑิต   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำรตรวจสอบและ  
     (นกัเรียนทนุในโครงกำร Fulbright Scholarship)      กรรมกำรอิสระ  
     มหำวิทยำลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกำ   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   ประกำศนียบตัร:   2554 – ปัจจบุนั  - หุ้นสว่นผู้จดักำร บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ำกดั/ บริกำรทำง 
   ประกำศนียบตัรกฎหมำยธุรกิจ     กฎหมำย 
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
   ปริญญำตรี:      
   นิตศิำสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยม)      
   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง      
   ประวตัอิบรม:      
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):      
   - Board that Make a Difference       
     รุ่นท่ี 2/2016 (BMD) ปี 2559      
   - Family Business Governance for Sustainability      
     รุ่นท่ี 5/2016 (FBG) ปี 2559      
   - Directors Certification Program       
     รุ่นท่ี 196/2014 (DCP) ปี 2557      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11 นำยเตง็ เว อนั เอเดรียน  46 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร  - วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำนโยบำยสำธำรณะ (0.00)  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร    The School of Oriental and African Studies      และจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เม่ือ 31 มีนำคม 2560    (SOAS)   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรและผู้จดักำรสำย บริษัท จำร์ดีน ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ จ ำกดั/ ลงทนุด้วย 
     มหำวิทยำลยัลอนดอน สหรำชอำณำจกัร      กำรเงินกลุม่บริษัท กำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 
   - บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (สำขำกลยทุธองค์กร)   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ บินตงั/ ธุรกิจรถยนต์ 
     University of Illinois at Urbana-Champaign      (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 

     สหรัฐอเมริกำ   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท พีที แอสทรำ อินเตอร์เนชัน่นอล ทีบีเค/  
   ปริญญำตรี:     อตุสำหกรรมและกำรค้ำ (จดทะเบียนในประเทศ 
     วิทยำศำสตรบณัฑิต เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่      อินโดนีเซีย) 
     (สำขำกำรเงิน)   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

     Creighton University สหรัฐอเมริกำ   ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
   ประวตัอิบรม:     ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
   โดย Association of Corporate Treasurers      ศรีลงักำ) 

   สหรำชอำณำจกัร:   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ตง ไห ่ออโต้ คอร์เปอร์เรชัน่/ ธรุกิจรถยนต์ 
   - Certificate in International Cash Management     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 
     ปี 2544   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ไซเคลิ แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ 
   โดย Association for Financial Professionals     จ ำกดั/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแหง่ 
   สหรัฐอเมริกำ:     สหภำพเมียนมำ) 
   - Certified Treasury Professional ปี 2543      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12 นำยศวิะ มหำสนัทนะ 56 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค.60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรและ  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  *(0.0696)  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  สำขำกำรเงินและกำรลงทนุ (นกัเรียนดีเดน่) *ถือโดยตรง     กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม และจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  มหำวิทยำลยั จอร์ช วอชิงตนั, สหรัฐอเมริกำ 207,504 หุ้น  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559  - รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
 เม่ือ 7 เมษำยน 2559  ประกำศนียบตัร: ไม่มีถือโดยอ้อม  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 - รองประธำนอำวโุส  
   หลกัสตูรกำรบริหำรกำรจดักำรขัน้สงู หรีอบคุคลอ่ืน     (สำยงำนกำรตลำดและ  
   ฮำร์วำร์ด บิซเินส สคลู สหรัฐอเมริกำ ถือแทน     กำรขำย)  
   ปริญญำตรี:   ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558  - รองประธำนอำวโุส  
   วิศวกรรมเคร่ืองกล      (กิจกำรสระบรีุ)   
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   ประวตัอิบรม:   เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):     ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

   - หลกัสตูร Corporate Governance for Executive   มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
     รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558     ขำยปนูซีเมนต์ 
   - หลกัสตูร Directors Certification Program    ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
     รุ่นท่ี 206/2015 (DCP) ปี 2558     ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 
   โดย สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน (วพน.):   พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั  
   - หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำนรุ่น 7     (บริษัทย่อย)/ ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
     (วพน.7) ปี 2558      บงักลำเทศ) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   โดย Institute of Management Development (IMD)   พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
   สวิตเซอร์แลนด์:     ผลติปนูซีเมนต์ 
   - Senior Leadership Program ปี 2550   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/ 
   - Senior Management Program ปี 2548   ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560 - ประธำนกรรมกำร คอนกรีตผสมเสร็จและหนิทรำย 
      2547 – ม.ค. 2555 - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
      ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ วสัดกุ่อสร้ำง 
      เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั - Commissioner บริษัท พีที คอนวดู อินโดนีเซีย จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
        ผลติและจ ำหน่ำยวสัดตุกแตง่เพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 
        สถำปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
          ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 
      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ก ำจดักำก 
        อตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทนและ 
        บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอตุสำหกรรม 
      ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ดจิิตอล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริกำร 
      มี.ค. 2559 – ก.ค. 2560   - ประธำนกรรมกำร ด้ำนเทคนิคกำรจดักำรและพฒันำระบบข้อมลู 
      มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560    ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมซตีิ ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/  
        ผลติไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 

  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13 นำยจนัดำนำ ลยิำนำเก 54 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส   สถำบนันกับญัชี ศรีลงักำ *(0.0053)  2553 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 (กำรเงินและกำรควบคมุ)   ประกำศนียบตัร: *ถือโดยตรง     (กำรเงินและกำรควบคมุ) ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่เป็นผู้บริหำร  - นกับญัชีบริหำร ออสเตรเลีย 15,704 หุ้น  พ.ค. 2560 – ต.ค. 2560 - รองประธำนอำวโุส  
 เม่ือ 11 พฤศจิกำยน 2553  - นกับญัชีบริหำร ศรีลงักำ ไม่มีถือโดยอ้อม     (รักษำกำร)  
   ประวตัอิบรม: หรือบคุคลอ่ืน     (กำรบริหำรบคุคลและ  
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD): ถือแทน     ประสทิธิภำพองค์กำร)   
   - Directors Certificate Program    2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

     รุ่นท่ี 153/2011 (DCP) ปี 2554   มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
   โดย International Institute of Management      ขำยปนูซีเมนต์ 

   Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์:   ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
   - หลกัสตูร Senior Leadership Program ปี 2555     ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในศรีลงักำ) 
   โดย มหำวิทยำลยั เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์:   พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั  
   - หลกัสตูรกำรบริหำร ปี 2548     (บริษัทย่อย)/ ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
        บงักลำเทศ) 
      พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลติ 
        ปนูซีเมนต์ 

      มี.ค. 2559 – ก.ย. 2560 - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/ คอนกรีต 
        ผสมเสร็จและหนิทรำย 
      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ วสัดกุ่อสร้ำง 
         
         



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

      เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั  - President  บริษัท พีที คอนวดู อินโดนีเซีย จ ำกดั/ ผลติและจ ำหน่ำย 
         Commissioner วสัดตุกแตง่เพ่ืองำนสถำปัตยกรรม (จดทะเบียนใน 
        ประเทศอินโดนีเซีย) 
      ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ดจิิตอล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริกำร  
        ด้ำนเทคนิคกำรจดักำรและพฒันำระบบข้อมลู 

      ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ก ำจดักำก 
        อตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทนและ 
        บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอตุสำหกรรม 
      พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
        ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 
      2554 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำมซตีิ ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/ ผลติไฟฟ้ำ 
        จำกลมร้อนทิง้ 

 
  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14 นำยมนตรี นิธิกลุ 46 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส    วิศวกรรมโยธำ *0.0038  ก.พ. 2559 – ปัจจบุนั - รองประธานอาวโุส   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ ผลติและ 
 (กำรตลำดและงำนขำย)  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ *ถือโดยตรง      (การตลาดและงานขาย) จ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  ปริญญำตรี: 11,407 หุ้น  2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 เม่ือ 11 กมุภำพนัธ์ 2559  วิศวกรรมโยธำ ไม่มีถือโดยอ้อม  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
   มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือบคุคลอ่ืน    ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 
   ประวตัอิบรม: ถือแทน  พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั/ ผลติปนูซีเมนต์ 
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD):   มี.ค. 2559 – พ.ค. 2560  - กรรมการ บริษัท อินทรี ดจิิตอล จ ากดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริการ 
   - Directors Certification Program     ด้านเทคนิคการจดัการและพฒันาระบบข้อมลู 

     รุ่นท่ี 240/2017 (DCP) ปี 2560   ม.ค. 2555 – ก.ค. 2560 - กรรมการและประธาน บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/  
   - Ethical Leadership Program      เจ้าหน้าท่ีบริหาร คอนกรีตผสมเสร็จและหนิทราย 

     รุ่นท่ี 5/2016 (ELP) ปี 2559      
   - Corporate Governance for Executives      
     รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15 นำยอมรศกัดิ ์โตรส 50 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส    บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต *(0.0056)   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 (กิจกำรสระบรีุ)  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ *ถือโดยตรง     (กิจกำรสระบรีุ) ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  ปริญญำตรี: 16,692 หุ้น  พ.ค. 2560 – ก.ค. 2560 - Vice President and  
 เม่ือ 1 กรกฎาคม 2560  วิศวกรรมเคร่ืองกล  ไม่มีถือโดยอ้อมหรือ     Deputy Senior Vice  
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั บคุคลอ่ืนถือแทน     President (กิจกำรสระบรีุ)  
   ประวตัอิบรม:   เม.ย. 2560 – พ.ค. 2560 - Vice President and  
   โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):        Deputy Senior Vice  
   - Ethical Leadership Program       President (กิจกำรสระบรีุ)/  
     รุ่นท่ี SCCC/2016 (ELP) ปี 2559      ผู้จดักำรฝ่ำย Reliability  
   - Corporate Governance for Executive      Management   
     รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558   ก.พ. 2558 – เม.ย. 2560 - Vice President and  
   - Directors Certification Program      Deputy Senior Vice  
     รุ่นท่ี 184/2014 (DCP) ปี 2557      President (กิจกำรสระบรีุ)  
      ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 - ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำย   
         Process Engineering/  
         Energy/Platform   
         Operation  

      2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

      มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมซตีิ ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/  
      ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560 - กรรมกำร ผลติไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
        ก ำจดักำกอตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิ 
        และวสัดทุดแทนและบริกำรท ำควำมสะอำด 

        ส ำหรับอตุสำหกรรม 

      มิ.ย. 2557 – ก.พ. 2558 - ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำย Energy บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/  
         and Geocycle Platform คอนกรีตผสมเสร็จ 
         Operation  
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 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

16 นำยพอล โจเซฟ เฮย์ส 49 ปริญญาโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส  - Supply Chain Management (0.00)  ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุสสำยงำน  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติและ 
 (กำรจดัสง่สนิค้ำ)    มหาวิทยาลยัแครนฟิลด์ สหราชอาณาจกัร      (กำรจดัสง่สนิค้ำ) จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

 ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  - บริหารธรุกิจ   2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 เม่ือ 16 สงิหำคม 2559    มหาวิทยาลยัลาโทรบ วิคตอเรีย ออสเตรเลีย   2555 – 2559  - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  บริษัท โฮลซมิ (เวียดนำม) จ ำกดั/ ผลติและจ ำหน่ำย 
   ปริญญาตรี:     Supply Chain ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง (จดทะเบียนในประเทศ 
   - วิศวกรรมเคร่ืองกล    2548 – 2555  - ผู้อ ำนวยกำรธรุกิจ เวียดนำม) 
     มหาวิทยาลยัคอลเลจดบัลนิ ไอร์แลนด์      Geocycle  
   ประวตัอิบรม:      
   โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD):      
   - Directors Certification Program      
     รุ่นท่ี 241/2017 (DCP) ปี 2560      
   โดย International Institute of Management       
   Development (IMD) สวิสเซอร์แลนด์:      
   - หลกัสตูร Holcim Senior Leadership ปี 2554      
   - หลกัสตูร Holcim Management ปี 2549      
   โดย INSEAD ประเทศฝร่ังเศส:      
   - หลกัสตูรการเจรจาตอ่รองขัน้สงู ปี 2545      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17 นำงสำวอนตุตรำ พำนโพธ์ิทอง 46 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 60 ไม่มี 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (0.00)   พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 (กำรบริหำรบคุลำกรและ  สำขำกำรเงินและกำรลงทนุ       (กำรบริหำรบคุลำกรและ ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
  ประสทิธิภำพองค์กร)  มหำวิทยำลยั จอร์ช วอชิงตนั, สหรัฐอเมริกำ       ประสทิธิภำพองค์กร)  

 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  ปริญญำตรี:   ก.ย. 2558 – ต.ค. 2560 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท ยนิูลีเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)/ ผลติสนิค้ำ 
 เม่ือ 1 พฤศจิกำยน 2560  บริหำรธุรกิจบณัฑิต      เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบคุคล อปุโภคและบริโภค 
   สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)   ก.ค. 2553  –  ส.ค. 2558  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/  
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      (ด้ำนทรัพยำกรบคุคลและ ธนำคำรพำณิชย์ 
          กำรสื่อสำรภำยในองค์กร)  
      ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553 - รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท อยธุยำ อลอินัซ์ ซีพี ประกนัชีวิต จ ำกดั  
         (สำยงำนทรัพยำกรบคุคล) (มหำชน)/ ประกนัชีวิต 

      2) กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

      มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)/  
        คอนกรีตผสมเสร็จ 
      ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ วสัดกุ่อสร้ำง 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

18 นำยวฒุพิงษ์ ทรงวิศษิฏ์  50 เนตบิณัฑิตไทย 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 เลขำนกุำรบริษัท  ปริญญำตรี: พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั - เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นเลขำนกุำร  นิตศิำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั - Head of Legal ผลติและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

 บริษัท  ประวตักิำรอบรม: ม.ค. 2551 – มี.ค. 2556 - Corporate Legal Counsel,  บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 เม่ือ 9 พฤษภำคม 2556  โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):    Company Secretary & โรงกลัน่น ำ้มนั 

   - Ethical Leadership Program     Corporate Compliance   

     รุ่นท่ี SCCC/2016 (ELP) 2559    Officer  

   - Corporate Governance for Executive     

     รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558    

   - Director Certificate Program     

     รุ่นท่ี 186/2014 (DCP) ปี 2557    

   - Company Secretary Program     

     รุ่นท่ี 36/2010 (CSP) ปี 2553    

   - Board Reporting Program     

     รุ่นท่ี 3/2010 (BRP) ปี 2553    

   - Effective Minutes Taking Program     

     รุ่นท่ี 16/2010 (EMT) ปี 2553    
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2. ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมตำรำงดงันี ้
  หมายเหต:ุ   “/” = กรรมการบริษัท      “//” = กรรมการบริหาร  “x” = ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท  =   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
            บริษัทย่อย:  1   =  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
                               2  =                บริษัท คอนวดู จ ากดั 
                               3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 
                               4 = บริษัท สยามซตีิ ้พาวเวอร์ จ ากดั 
                               5 = บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก จ ากดั 
                               6  = บริษัท อินทรี อีโคไซเคลิ จ ากดั 
                               7 = บริษัท อินทรี ดีจิตอล จ ากดั 
                               8 =  บริษัท ปนูซีเมนต์ตราลกูโลก จ ากดั 
                               9 = บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) จ ากดั 
                             10 = บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
                             11   =                บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั        
                             12   =                บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เทรดดิง้) จ ากดั 
           บริษัทร่วม:   ก  =                บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
          การร่วมค้า:   ข    =                บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

 

 

ช่ือผู้บริหาร บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ก ข 

นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกน โทเบลอร์ X X        / X X X / / 

นายวนัชยั โตสมบญุ /          / /  / / 

นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ /          /     

นายเต็ง เว อนั เอเดรียน /          /     

นายศิวะ มหาสนัทนะ  // / X X  X X / X X / / / /  

นายจนัดานา ลิยานาเก   / / / / / / / / /  /   

นายมนตรี นิธิกลุ      /   /       

นายอมรศกัดิ์  โตรส     /  /   /      

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  / /             



 
เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  
 
รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (บริษัทยอ่ยที่มีนยัส าคญัที่มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบก าไรขาดทนุของปีบญัชีลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
 
รายชื่อบริษัทย่อย 

 
รายชื่อกรรมการ 

1 2 3 

นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ X X X 
นายวนัชยั โตสมบญุ  / / 
นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์  /  
นายเต็ง เว อนั เอเดรียน  /  
นายศวิะ มหาสนัทนะ / / / 
นายจนัดานา ลยิานาเก  /  
นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง /   
นายเครก สจ๊วต บิ๊กคลย์ี //   
Mr. Nandana Ekanayake  ///  
Mr. Phillipe Richart   // 
นายทินวรรธน์ มหธราดล   / 
Mr. Alain Cany   / 
Mr. Beat Hans Wafler   / 
 
หมายเหตุ 
X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 
 
1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
2 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซเีมนต์ (ลงักา) จ ากดั (จดทะเบยีนในประเทศศรีลงักา) 
3 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซเีมนต์ (เวยีดนาม) จ ากดั (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
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รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท มีดงันี ้ 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายรานจนั ซาชาเดอวา 49 ปริญญาโท: 1) กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

Head of Group Internal Audit  บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั - Head of Group Internal Audit บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ 
and Compliance   มหาวิทยาลยัเลสเตอร์ สหราชอาณาจกัร    And Compliance  ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 
ได้รับการแตง่ตัง้  ประกาศนียบตัร: ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560    - ผู้อ านวยการกลุม่ธุรกิจพาณิชย์ บริษัท Vedanta ประเทศ อินเดีย จ ากดั (มหาชน)/  
เม่ือ 1 ตลุาคม 2560  ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต    ธุรกิจด้านโลหะ เหมืองแร่ น า้มนัและก๊าซ 
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 2556 – ส.ค. 2558  - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย บริษัท โฮลซมิ ประเทศ อินเดีย จ ากดั/ ผลติและจ าหน่าย 
  ปริญญาตรี:    จดัซือ้จดัหา ปนูซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ 
  วิศวกรรมเคร่ืองกล  2554 – เม.ย. 2556  - ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  สถาบนัวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย    (โฮลซมิ) ประจ าภมูิภาคเอเชียใต้  
  ประวตักิารอบรม:    สงิคโปร์และมาเลเซีย  
  โดย บริษัท โฮลซมิ จ ากดั Zurich สวิตเซอร์แลนด์: เม.ย. 2550 – 2553  - ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  - Holcim Compliance Framework ปี 2555    บริษัท ACC จ ากดั (บริษัท โฮลซมิ  
  โดย บริษัท โฮลซมิ จ ากดั Engelberg สวติเซอร์แลนด์:    ประเทศอินเดีย จ ากดั)  
  - Holcim Internal Audit ปี 2554    

  โดย International Institute of Management Development (IMD)    

  สวิตเซอร์แลนด์:    
  - Senior Management Program ปี 2553    
  บริษัท เนสท์เล ่จ ากดั Rive Reine สวิตเซอร์แลนด์:    
  - Controlling at Nestle ปี 2543     

 



 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
-ไมม่ี- 

 
 



 

 
 

อ่ืน ๆ 
 
-ไม่มี- 
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