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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลิตปนูซีเมนต์ 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 ได้มีการพัฒนาพลงังานเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิตปูนซี เมนต์ในโรงงานที่
จังหวดัสระบุรีจากน า้มนัเตาซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศมาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ซึ่งนบัเป็น
ผู้ผลติปนูซีเมนต์รายแรกของประเทศไทยที่น าถ่านหินลกิไนต์มาใช้ในกระบวนการผลติ 

ปี 2532 บริษัทฯ ยังเป็นผู้ น าบริษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น าระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ใน
กระบวนการผลิตกลบัมาใช้ใหม่ (waste heat recovery system) โดยการดกัเก็บความร้อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์แล้ว
น าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิต  ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนช่ืออย่างเป็นทางการเป็น “บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั หลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

จากผลการด าเนินธุรกิจที่เติบโตตลอดมาถึงปี 2541 ได้มีการขยายธุรกิจโดยบริษัท ไทย ร็อค-เซ็ม จ ากดั (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 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอีกครัง้ กล่าวคือ บริษัท ไทย ร็อค-เซ็ม จ ากัด (Thai Roc-Cem 
Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ขายหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ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) 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 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 ได้ขยายฐานการลงทุนในราชอาณาจกัรกัมพชูา เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในภูมิภาค 
และเพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยได้จดัตัง้บริษัทร่วมลงทนุเพื่อด าเนินกิจการโรงงานผลิต
ปนูซีเมนต์ ภายใต้ช่ือบริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ (Chip Mong INSEE Cement Corporation Limited) ซึ่งบริษัทฯ 
เป็นผู้ ร่วมลงทุนท่ีถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40 และบริษัท ชิป มง กรุ๊ป จ ากัด (Chip Mong Group Co., Ltd.) ร่วมกับบุคคล
ธรรมดาอีก 3 ราย ซึ่งเรียกรวมกันว่าซีเอ็มจี (CMG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 60 ซึ่งด าเนินการจัดตัง้บริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2558 ทัง้นี ้โรงงานของบริษัทร่วมทนุดงักลา่วทนัสมยัที่สดุในราชอาณาจกัรกมัพชูา มีลกัษณะเป็นโรงงานเตาเผาแบบ
แห้งและมีก าลงัการผลติถึง 1.5 ล้านตนัตอ่ปี  

ช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลัด้านการประหยดัพลงังานดีเด่น 6 รางวลั ใน 3 ประเภททัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับอาเซียน ได้แก่ ด้านพลงังานสร้างสรรค์ พลงังานทดแทนและพลงังานหมุนเวียน รางวัลดังกล่าวนับเป็นความ
ภาคภมูิใจที่สนบัสนนุให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทัง้ยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐานวงการพลงังานไทยให้เทียบเทา่มาตรฐานสากลอีกด้วย 

ปี 2559 กลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ได้เข้าซือ้กิจการ บริษัท เซเม็กซ์ (บงัคลาเทศ) จ ากัด , บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และบริษัท โฮลซิม (ลงักา) จ ากัด ในขณะเดียวกัน ก็ได้เข้าซือ้สินทรัพย์บางส่วนของ บริษัท วาเลนซ์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั และแสดงความจ านงค์ในการเข้าซือ้สว่นของทนุในสดัสว่นร้อยละ 65 ของทนุท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท 
โฮลซิม (เวียดนาม) จ ากดั อีกด้วย และในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท โฮลซิม
ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 16.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 590.1 ล้านบาท ให้กับ 
Holderfin B.V. ประเทศ เนเธอร์แลนด์ 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการรับโอนส่วนของทุนในสดัส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท โฮลซิม 
(เวียดนาม) จ ากดั เป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้บริษัท
ยอ่ยแหง่ใหม ่คือ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั เพื่อประกอบกิจการค้า น าเข้าและสง่ออกสนิค้า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 2,980 ล้านบาทจากมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 เมื่อวนัที่ 31 
มีนาคม 2560  

ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและพฒันาผลติภณัฑ์ของบริษัทในเครืออยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรองรับความต้องการ
ของลกูค้า อาทิ การขยายธุรกิจผลิตภณัฑ์และการบริการติดตัง้แผ่นผนงัส าเร็จรูปของบริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

และการขยายธุรกิจบริการท าความสะอาดส าหรับภาคอตุสาหกรรมและการบริหารจดัการขยะชมุชนจากหลมุฝังกลบของ
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั เป็นต้น  

ปัจจบุนักลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงประกอบธุรกิจหลกั คือ การผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ โดยมีผลติภณัฑ์ปนูซเีมนต์ 
5 กลุม่ ได้แก่ ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซีเมนต์ไฮดรอลกิ ปนูซีเมนต์ผสม ปนูซีเมนต์ส าหรับงานฉาบและปนูส าเร็จรูปอินทรี
มอร์ตาร์ จากโรงงานทัง้หมด 3 แหง่ พร้อมเตาเผาทัง้หมด 6 เตา ตัง้อยูท่ี่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ด้วยก าลงัการผลิต 
13 ล้านตนัตอ่ปี และยงัได้ประกอบธุรกิจคอนกรีตและหินทราย อีกทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัปนูซีเมนต์อีกด้วย 

1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กรใหม ่เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายอนัส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้  

วิสัยทัศน์  

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผกูพนัท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ตอ่กนัให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน เราต้องการ
สร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

พันธกิจ  

เราผลติสนิค้าที่ได้มาตรฐานสงูสดุและให้บริการด้านวสัดกุอ่สร้าง ซึง่มีความส าคญัตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและภมูิภาคใกล้เคียง 

เรามุ่งมัน่ในการด าเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวงัของทกุคน โดยผสานแนวคิดด้านความยัง่ยืนและ
การสร้างสรรค์นวตักรรม  ภาพลกัษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด าเนินงานท่ียอดเยี่ยมทัง้ในเร่ืองการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ  
การบริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัคูค้่า ความทุม่เท พร้อมทัง้ทกัษะความช านาญของพนกังาน ความหว่งใยชมุชน และ
ความตัง้ใจแนว่แนใ่นการสร้างมาตรฐานอตุสาหกรรมส าหรับอนาคต  

ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม: เราเป็นกลุม่บริษัทที่ยดึมัน่ในวิสยัทศัน์เดียวกนั และรวมใจกนัเป็นหนึง่ร่วมกบัคูค้่าเพื่อความส าเร็จของทกุคน  

ท าสิ่งถกูต้อง: ซื่อสตัย์ตอ่กนั ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดและยดึถือจรรยาบรรณทัง้ด้วยค าพดูและการกระท า  

กล้าคิด กล้าท า: เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้าท าด้วยความ
กระตือรือร้นและน าเสนอทางเลอืกใหมท่ี่เหนือความคาดหมาย  

ห่วงใย ใส่ใจอนาคต: เรายึดมัน่การสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นตอ่ไป  เราใสใ่จพนกังาน  ดแูลสิ่งแวดล้อม   เป็นมิตร
กบัชมุชนและเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

กลยุทธ์และการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 

ปี 2561 ที่ผ่านมานัน้ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ จากการ
เปลีย่นแปลงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก เช่น ความต้องการปนูซีเมนต์ภายในประเทศทรงตวั โดยเฉพาะความต้องการท่ี
ลดลงอย่างต่อเนื่องของปูนซีเมนต์ถุง ราคาพลงังานปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจนการลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาติเพื่อจัดตัง้
โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งออกและการแข่งขนัในตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่
สูงขึน้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยบวกจากโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เช่น การก่อส ร้างรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคูท่ัว่ประเทศ การผลกัดนัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพฒันาเขตเมืองจากนกั
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น ส่วนภาพรวมของธุรกิจในต่างประเทศที่บริษัทฯได้ขยายการ
ลงทนุไปมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากการขยายตวัของความต้องการปนูซีเมนต์จากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
ทัง้จากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และการเติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งแรงปัจจัยที่ท้าทาย
เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือและก าหนด
ทิศทางอยา่งชดัเจนกบัความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เกิดขึน้ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยี สงัคม และลกูค้า และพร้อมเข้าสู่
องค์กรแหง่ดิจิทลัในอนาคต  

1. การมุง่เน้นเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงาน   

บริษัทฯ ยงัคงเน้นกลยทุธ์ในการปรับปรุงแผนธุรกิจด้านการตลาดและการขายอย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุง
ต้นทนุด้านการผลติและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานตอ่เนื่องโดยในปี 2561 บริษัทฯ 
ยังคงให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ สามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์อินทรีเพชรพลัสปูนซีเมนต์ไหลลื่นดีส าหรับงาน
คอนกรีตและชิน้สว่นหลอ่ส าเร็จ ผลิตภณัฑ์อินทรีเพชรอีซีโฟลปนูซีเมนต์ส าหรับงานโครงสร้าง ปนูซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ขาวส าหรับงานตกแต่ง ตลอดจนการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างราคาขาย คุณภาพของสินค้าและ
บริการ การเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยและพฒันากระบวนการจดัสง่  สว่นกลยทุธ์ด้านการปรับปรุงต้นทนุการผลิต
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในแนวทางการลดต้นทุนด้านเชือ้เพลิงและพลงังานจากกระบวนการผลิตอนัเกิดจาก
แนวโน้มของราคาเชือ้เพลิงและพลงังานที่สูงขึน้ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัต่อต้นทุนคงที่ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตรวมทัง้หมดโดยบริษัทฯ ได้ประกาศความส าเร็จในการเปิดตวั 
“โรงงานดิจิทลัอจัฉริยะ” (Digital Connected Plant) แหง่แรกในประเทศไทย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ “อินดสั
เตรียล อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Industrial Internet of Things: IIOT)” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดการ
สญูเสยีจากการหยดุเคร่ืองจกัร ลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงและพฒันาระบบความปลอดภยัของการท างานให้
มากขึน้ตามเป้าหมายของอตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  

นอกจากแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาดและด้านต้นทุนการผลิตแล้ว บริษัท ฯ ยังให้
ความส าคญัต่อกลยทุธ์ด้านการจดัการทรัพยากรบุคคลภายใต้กลยทุธ์ Fit For Growth เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรสู่
ระดบัภมูิภาคและบริหารพนกังานให้ครอบคลมุทกุมิติและมีความคลอ่งตวัมากขึน้  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

จากการปรับปรุงแผนธุรกิจที่ด าเนินการอยู่นีเ้พื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรและเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนัในอนาคต ปัจจบุนัโครงการเหลา่นีช้่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้และลดคา่ใช้จ่ายได้มากกวา่ 2,000 
ล้านบาท และมีแผนท่ีจะขยายแนวคิดการปรับปรุงแผนธุรกิจเช่นเดียวกนันีไ้ปสูธุ่รกิจในตา่งประเทศอีกด้วย   

2. การพฒันาการเติบโตทางธุรกิจระดบัภมูิภาค   

จากการที่บริษัทได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดทัง้ปี 2561 กิจการโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศ
บงักลาเทศ ศรีลงักา และเวียดนามประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี มีผลประกอบการท่ีเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องใน
ภาพรวม สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของธุรกิจตอ่กลุม่บริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการขยายก าลงัการผลติโรงงาน
บดปูนซีเมนต์และการขยายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเข้าสู่ตลาดในประเทศศรีลงักาและประเทศเวียดนามเพื่อ
ตอบสนองความต้องการจากการที่ประเทศในภูมิภาคเหล่านีม้ีแผนการพฒันาประเทศที่เพิ่มขึน้ทัง้การลงทุน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานจากทัง้ภาครัฐและเอกชน    

โครงการร่วมทุนก่อตัง้โรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในประเทศกัมพูชาที่มีก าลงัการผลิต 1.5 ล้านตนัในจังหวัด
ก าพต ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2560 สามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายออกสูต่ลาด
อยา่งเป็นทางการตัง้แตไ่ตรมาสที่หนึง่ของปี 2561 ที่ผา่นมา ความส าเร็จของการขยายธุรกิจตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็น
การสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงสามารถด าเนินการตามวิสยัทศัน์สูก่ารเป็นผู้น าตลาดปนูซีเมนต์
ในภมูิภาคอยา่งแท้จริง  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ประสบความส าเร็จจากการขยายธุรกิจในเครืออื่น ๆ อาทิ   

• บริษัท สยามซิตีซ้ีเมนต์เทรดดิง้ จ ากดั  ได้ถกูก่อตัง้ขึน้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในธุรกิจน าเข้า/สง่ออกปนูซีเมนต์ 
สนิค้าวสัดกุ่อสร้างและเชือ้เพลงิภายในภมูิภาค  

• บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด มีการขยายก าลังการผลิตหินบดชนิดคุณภาพสูงที่เหมืองจังหวัด
สพุรรณบรีุถึง 2 ล้านตนัต่อปี  และขยายธุรกิจอินทรีฟลอร์โซลชูัน่ส าหรับการก่อสร้างพืน้อตุสาหกรรมที่มี
คณุภาพสงู   

• บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั มีการขยายธุรกิจบริการท าความสะอาดส าหรับภาคอตุสาหกรรมและการ
บริหารจัดการขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนในเตาเผา
ปนูซีเมนต์  

• บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก จ ากดั ได้ขยายธุรกิจผลติภณัฑ์และการบริการตดิตัง้แผน่ผนงัส าเร็จรูป 

• บริษัท คอนวูด จ ากัด มีการขยายธุรกิจผลิตภณัฑ์และการบริการติดตัง้แผ่นผนงัส าเร็จรูป การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ไปสู่ธุรกิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจรโดยบริษัทฯ ได้ก่อตัง้ศนูย์
ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยผลติภณัฑ์คอนวดูแหง่ใหมเ่พื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่ตลาดงาน
ออกแบบยคุใหม ่ 
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• การพฒันาธุรกิจใหมท่างด้านการประยกุต์ใช้กระบวนการบริหารจดัการการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
(BIM) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหมใ่ห้กบัลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมกอ่สร้าง   

3. การสง่เสริมให้เป็นองค์กรแหง่นวตักรรม  

กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างนวตักรรมอนัเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร โดยมีการจดัเสวนาและประชมุ
เชิงปฏิบตัิการอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี การน าเสนอผลงานด้านนวตักรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ (นวตักรรมหลกั) รวมถึงการสนบัสนุนการพฒันาความคิดริเร่ิมของกลุ่มพนกังานนกัคิดรุ่น
ใหม่เพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจใหมใ่นการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดใน
โลกยคุใหมท่ี่เปลีย่นแปลงไป (นวตักรรมใหม)่ โดยบริษัทฯ ได้ตดัสนิใจลงทนุกวา่ 100 ล้านบาทในการก่อตัง้กลุม่
พฒันาธุรกิจใหม ่(Growth Sprint) เพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดมลูคา่เพิ่มให้แก่ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตวัทางธุรกิจอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เป็นไปอยา่งรวดเร็วท่ามกลางหลายปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานทางธุรกิจทัง้ปัจจยั
บวกและปัจจยัลบ เช่น การแขง่ขนัทางการตลาดภายในประเทศที่รุนแรง การขยายการลงทนุจากนกัลงทนุตา่งชาติในการ
จดัตัง้โรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศเพื่อนบ้าน พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั
และในธุรกิจมากขึน้ ต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ การได้รับโอกาสด้านธุรกิจจากโครงการการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ 
ซึง่แนวทางส าคญัในการจดัการด้านกลยทุธ์จนบัเป็นสิง่ส าคญัในการวางแผนเพื่อสอดรับกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้และ
เสริมสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้สงูขึน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ในพนัธกิจและด าเนิ นงานตาม
วิสยัทศัน์ของบริษัทฯ  แผนธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2561 จึงมุ่งเน้นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและการ
ด าเนินงานภายใต้แผนปรับปรุงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากผลิตภณัฑ์และการบริการของทุกธุรกิจในเครือ การ
ปรับโครงสร้างค่าใช้จ่าย ตลอดจนลดต้นทนุการผลิต การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบคุลากร อีกทัง้มีการน านวตักรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กบักระบวนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร   ในปี 
2561 กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงมีการปรับตวัใน 3 แนวทางด้วยกนัคือ  

1. ปรับปรุงการท างานของธุรกิจภายใน (Tradition) ให้ดีขึน้กวา่เดมิ โดยเน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพของธุรกิจ ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิต พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการ
บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนัและในอนาคต การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและ
เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพื่อขบัเคลือ่นองค์กรสูร่ะดบัภมูิภาค   

2. ปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Transition) เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์
นครหลวงได้ปรับยทุธวิธีให้หลากหลายแตกตา่งกนัไปโดยเน้นความยืดหยุ่นและปรับเปลีย่นได้ตามความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ผนัแปรไปตามยุคสมยัและแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่หรือกลุ่มตลาด เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปนูซีเมนต์ชนิดใหมแ่ละหลากหลายออกสูต่ลาด การขยายธุรกิจและบริการผนงัส าเร็จรูป (Wall-Panel Solution) 
การขยายธุรกิจบริการท าความสะอาดส าหรับภาคอตุสาหกรรม (Industrial Cleaning Services) และการบริหาร
จัดการขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ไปสู่ธุรกิจบริการออกแบบและงานตกแต่งครบวงจร  รวมถึงการขยายธุรกิจ
กระบวนการบริหารจดัการการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (BIM)    

3. สร้างนวตักรรมใหม่แห่งอนาคต (Transformation) โดยเน้นการสร้างแนวคิดและท าในสิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจและแตกตวัโครงการที่มีศกัยภาพมาเป็นธุรกิจใหม่ อีกทัง้เป็นการพฒันาความสามารถของ
บคุลากรอนัเกิดจากการพฒันาการออกแบบ การด าเนินการ การบ่มเพาะ สูก่ารขยายผลเชิงพาณิชย์   โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้กลุม่พฒันาธุรกิจใหม ่(Growth Sprint) เพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดมลูค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของ
กลุม่บริษัทฯ   

ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา ไมม่ีการการเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคมุและโครงสร้างการถือหุ้น อยา่งมีนยัส าคญั 

โครงสร้างการถอืหุ้นตัง้แต่มนีาคม 2558  

 

หมายเหต ุจ านวนและสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทยอ่ยในประเทศไทยทัง้หมดมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด บริษัทฯ จึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของแต่

ละบริษัทในกลุม่แตเ่พียงผู้ เดยีว ส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) มกีารสง่ตวัแทนไปเป็น

กรรมการบริษัทเพื่อร่วมพิจารณาในเร่ืองส าคญั บริษัทร่วมทนุในประเทศกมัพชูา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์

เรชัน่) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นข้างน้อย มีการท าข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอื่น โดยให้สทิธิในการคดัค้านหากบริษัทฯ 

ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินงานเร่ืองส าคญั  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 



   

 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการการตลาดและการแข่งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามแต่ละสาย

ผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2512 เพื่อ

ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ โดยได้เร่ิมด าเนินการผลติปนูซีเมนต์ตัง้แตปี่ 2515 เป็นต้นมา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 และเมื่อปี 2536 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือหลงัจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั

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

และด้วยความมุ่งมัน่พฒันากิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ขยายฐานที่มาของรายได้และ

กระบวนการท างาน สามารถขยายกิจการด้วยการจดัตัง้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม

ในประเทศตา่ง ๆ ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเอเซียใต้   

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ครอบคลุม ธุรกิจในหลากหลายประเภทของวสัดุก่อสร้างและวสัดุตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่องานสถาปัตยกรรมทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการจดัการของเสีย และธุรกิจให้บริการท าความสะอาดภาคอตุสาหกรรม ธุรกิจ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงธุรกิจการด าเนินการค้าระหวา่งประเทศ  

รายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงกลยทุธ์การตลาด และการแขง่ขนัของบริษัทตา่ง ๆ ในกลุม่บริษัทฯ 

ทัง้ที่ด าเนินธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศไทยและในภมูิภาค ดงันี ้   

บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ประเทศไทย 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อพนัธสญัญาในการด าเนินธุรกิจบนหลกัการ

ของธรรมาภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ พฒันาผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัปนูซีเมนต์และการ
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าเสมอมา ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทัง้หมด 3 

โรงงาน พร้อมเตาเผาทัง้หมด 6 เตาที่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ   

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งมัน่อย่างไม่หยุดยัง้  บริษัทฯ 

เป็นหนึง่ในผู้น าด้านการผลติปนูซีเมนต์ โดยมีผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ 5 กลุม่ คือ  

• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพที่เหมาะส าหรับงานคอนกรีตทัว่ไป ตลอดจน

งานหลอ่ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูป และงานที่ต้องการคอนกรีตที่มีแรงทนทานสงู หรือคอนกรีตชนิด

พิเศษอื่น ๆ ส าหรับโครงการก่อสร้างที่ซบัซ้อน  

• ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ทางเลือกที่ถกูออกแบบให้มีความสามารถใน

การใช้งานได้ในลกัษณะเดียวกนักบัปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และมีความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้  

• ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหมาะส าหรับงานก่ออิฐ งานฉาบผนัง และงาน

คอนกรีตทัว่ไปช่วยให้ท างานได้ง่าย ได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการ  

• ปูนซีเมนต์ส าหรับงานฉาบ (Masonry Cement) ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู ด้วยคณุลกัษณะพิเศษ เหมาะส าหรับ

งานฉาบท่ีต้องการความประณีต  

• ปูนส าเร็จรูป (INSEE Mortar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพส าหรับงาน

ก่อสร้าง 

ด้วยการพฒันาและคิดค้นอย่างไม่หยุดยัง้จึงท าให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์คุณภาพออกมาให้บริการตามจุดประสงค์การ      

ใช้งาน  

2.  การตลาดและการแข่งขนั  

เศรษฐกิจไทยของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ซึ่งสูงขึน้เมื่อเทียบกับการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุจาก (ก) การเติบโตของภาคการสง่ออก (ข) จ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง (ค) การปรับตวัดีขึน้อยา่ง

ช้า ๆ ของการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นผลผลกัดนัมาจากการปรับตวัที่ดีขึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตรและมีการ

จ้างงานเพิ่มมากขึน้ในภาคบริการ (ง) การเพิ่มขึน้ของการใช้จ่ายภาครัฐ และความคืบหน้าของแผนการลงทนุในโครงสร้าง

พืน้ฐาน แตย่งัคงมีความลา่ช้าจากแผนที่วางไว้  

ทางภาคการก่อสร้างยงัคงมีการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากการโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐมีความลา่ช้าและ

การก่อสร้างภาคเอกชนที่หดตวัลงอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดจากตวับ่งชีห้ลกั เช่น พืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 

ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของนโยบายสนบัสนุนการลงทนุ ในขณะที่ภาคที่อยู่อาศยัเร่ิมมีความ

ระมดัระวงัมากขึน้ในการลงทนุโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากความเช่ือมัน่ผู้บริโภคที่ต ่าลง และสถานการณ์หนีค้รัวเรือนท่ีสงูขึน้

สง่ผลให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์และราคาวสัดกุ่อสร้างลดลงอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากดชันีราคาสินค้าหมวด

วัสดุก่อสร้างที่หดตัวลง โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ คอนกรีต และไม้  นอกจากนีก้ าลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึน้ใน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ยงัสง่ผลตอ่ตลาดปนูซีเมนต์โดยก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ระหวา่งผู้ผลติปนูซีเมนต์ราย

ต่าง ๆ และระหว่างแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้วยเหตนุีจ้ึงมีการใช้กลยทุธ์ราคาเป็นกลยทุธ์เพื่อแขง่ขนัในระยะสัน้ทัง้

จากผู้ผลติและตวัแทนจ าหนา่ยเพื่อรักษาฐานลกูค้า  

อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในระยะยาวระหว่างผู้ผลิตปนูซีเมนต์ด้วยกนั จะมุ่งเน้นที่การพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการเพื่อ

ยกระดบัความพึงพอใจของลกูค้า และส่งเสริมประสบการณ์ตรงของผู้ ใช้ผ่านกิจกรรมและสื่อการตลาดที่หลากหลาย 

เพื่อให้เกิดการเปิดรับและยอมรับในตราสินค้าเพิ่มขึน้ ความสมัพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบริษัทฯ และช่องทางการจัด

จ าหนา่ยตา่ง ๆ  ทัง้ตวัแทนจ าหนา่ยและผู้ผลติปนูซีเมนต์กลายเป็นหนึง่ในจดุแขง็จากโครงสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้าและการน าเสนอแนวทางการท าธุรกิจตา่ง ๆ ในการยกระดบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและปรับปรุงประสทิธิภาพการจดั

จ าหนา่ย  

3.  กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ ปนูอินทรีเป็นผู้ผลิตปนูซีเมนต์รายใหญ่อนัดบัสองของประเทศ และเป็น

หนึง่ในผู้สง่ออกปนูซีเมนต์รายใหญ่ของโลก มีก าลงัการผลติปนูเม็ดทัง้สิน้ 13 ล้านตนัตอ่ปีจากเตาเผาที่มีอยูท่ัง้หมด 6 เตา 

ปัจจบุนัมีเตาเผาที่ด าเนินการผลติเพียง 5 เตา สามารถผลติปนูเม็ดได้ 12 ล้านตนัตอ่ปี   

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีหม้อบดปนูซีเมนต์ทัง้หมด 12 หม้อบด สามารถผลิตปนูซีเมนต์ตามก าลงัการผลิตสงูสดุได้ 17 ล้านตันตอ่ปี 

อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตปนูซีเมนต์ปัจจบุนัจ ากดัอยูท่ี่ 14 ล้านตนัตามปริมาณปนูเม็ด ทัง้นีป้ระเทศไทยมีก าลงัการ

ผลิตปนูซีเมนต์รวมทัง้สิน้อยู่ที่ 60 ล้านตนัต่อปี โดยผู้ผลิตสว่นใหญ่ใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่เพียงร้อยละ 60 ท าให้ประเทศ

ไทยมีก าลงัการผลิตเหลืออยู่มาก ซึ่งท าให้ประเทศไทยยงัคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสง่ออกปนูซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่สดุ

ประเทศหนึง่ของโลก อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของประเทศไทยได้รับการผลกัดนัให้เติบโตจากนโยบายสง่เสริมการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครัฐ    

3.1 วัตถุดิบและเชือ้เพลิง 

วัตถุดบิ การจัดหา 

จ านวน   

ผู้จัด

จ าหน่าย 

จ านวนผู้จัด

จ าหน่าย      

ท่ีพึ่งพงิเกิน 

30%ของยอด

ซือ้รวม 

ความเส่ียง 

สัดส่วนการซือ้ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

วัตถุดบิหลัก 

หนิปนู 
มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง รวมทัง้จดัซือ้โดย

ท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี และจดัซือ้เป็นครัง้คราว 
1 - ไม่มี 100% - 

หนิ Shale มีแหลง่วตัถดุบิ และด าเนินการผลติเอง - - - - - 

Clay 
จัดหาโดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว, ท าสญัญาจ้างเหมา

ผลติระยะยาวจากแหลง่ตนเอง และ จดัซือ้เป็นครัง้คราว 
2 - ไม่มี 100% 0% 

ยิปซัม่ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 1 1 ไม่มี 100% 0% 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

วัตถุดบิ การจัดหา 

จ านวน   

ผู้จัด

จ าหน่าย 

จ านวนผู้จัด

จ าหน่าย      

ท่ีพึ่งพงิเกิน 

30%ของยอด

ซือ้รวม 

ความเส่ียง 

สัดส่วนการซือ้ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

Copper Slag จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาวเป็นเวลา 2 ปี 1 1 
ต ่า (ระยะเวลาท่ี

ตดิตอ่ > 10 ปี) 
0% 100% 

กระดาษคราฟท์ จดัหาโดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปีและจดัซือ้เป็นครัง้คราว 4 1 ไม่มี 0% 100% 

ถงุจมัโบ้ จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ขายตอ่ปี และจดัซือ้เป็นครัง้คราว 2 2 ไม่มี 100% 0% 

ถงุพลาสตกิ WPP จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ระยะยาว 2 2 ไม่มี 30% 70% 

เชือ้เพลิงหลัก 

ถ่านหนิ 
จดัหาโดยท าสญัญาแบบปีต่อปี และจดัซือ้เพิ่มเป็นครัง้

คราว 
7 2 

ต ่า (ระยะเวลาท่ี

ตดิตอ่  >10 ปี) 
- 100% 

ลกิไนท์ จดัหาโดยท าสญัญาแบบระยะยาว 2 1 
ต ่า (ระยะเวลาท่ี

ตดิตอ่ >10 ปี) 
90% 10% 

ปิโตรเลียมโค๊ก จดัซือ้เป็นครัง้คราว 1 1 ไม่มี - 100% 

น า้มนัดีเซล 
จดัซือ้โดยท าสญัญาซือ้ขายต่อปี โดยมีส่วนลดจากราคา

ตลาด 
1 1 

ไม่มี 
100% 0% 

น า้มนัเตา จดัซือ้เป็นครัง้คราว 5 - ไม่มี 100% 0% 

ส าหรับวตัถดุิบและเชือ้เพลิง บริษัทฯ มีเหมืองวตัถดุิบหลกัเป็นของตนเอง ทัง้มีการท าสญัญาระยะยาวกบัผู้จดัจ าหน่าย

วตัถดุิบและเชือ้เพลงิหลกัอื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และมีความสมัพนัธ์ที่ดีอนัยาวนาน ซึง่บริษัทฯ จะพยายามไมพ่ึง่พิง

ผู้จดัจ าหนา่ยเพียงรายเดียวมากจนเกินไป เพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านการขาดแคลนวตัถดุิบหรือเชือ้เพลงิ 

3.2  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

จากความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตามที่ระบไุว้ในนโยบายและแผนงานความยัง่ยืนของ

องค์กร บริษัทได้น าระบบ ISO14001:2015 มาใช้ในการก ากบัดูแลและควบคมุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ  ที่

อาจเกิดขึน้จากการท าเหมืองหินปนูและการผลิตปูนซีเมนต์ ส าหรับการจดัการของเสีย นโยบายการลดของเสียจากการ

ผลติที่ไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ (Zero Waste to Landfill) ยงัคงถกูก าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2561 ผลการทวนสอบและตรวจติดตามคณุภาพสิง่แวดล้อมจากหนว่ยงานอิสระภายนอก แสดงให้เห็นวา่ ตลอดช่วง

ด าเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง

ครบถ้วน รวมถึงกิจกรรมการท าเหมืองหินปนูและการผลิตปนูซีเมนต์ของบริษัทฯ ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมี

นยัส าคญั ของเสียจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ในรูปของเชือ้เพลิงทดแทน โดยการบริหาร

จดัการผ่านทางบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั    ทัง้นี ้ในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและผู้มีสว่น

ได้เสยี  

ในระดบัประเทศ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการผลติภายใต้มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขียว ระดบัท่ี 5 ซึง่เป็นมาตรฐานสงูสดุของ

กระทรวงอุตสาหกรรมและให้การสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาและขยายขอบข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวไปยังโรง งาน
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กในพืน้ที่จังหวดัสระบุรี ในระดบัสากล ปีนีท้างบริษัทฯ ได้รับการทวนสอบและประกัน

คุณภาพข้อมูลอย่างเป็นทางการของบญัชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลสารทางอากาศจากหน่วยงานอิสระ

ภายนอก รวมถึงหน่วยงาน Cement Sustainability Initiative (CSI) หนึ่งในสาขาย่อยของ World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD)   

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด 

บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั (ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2533) เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงในปี 2559 โดย

เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวภายใต้ตราสินค้าอินทรี 91 ที่มีคุณภาพสงู เป็นผลิตภณัฑ์ได้รับการคิดค้นและวิจยั

จากสถาบนัวิจยัซึง่เป็นท่ียอมรับ โดยจดัจ าหนา่ยผา่นทางตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าทัว่ประเทศ   

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ปัจจบุนับริษัท ปนูซเีมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ คือ 

ปนูอินทรี 91 ปอร์ตแลนด์ขาว ชนิดใช้งานทัว่ไป ออกแบบพิเศษส าหรับงานโครงสร้างที่ต้องการก าลงัอดัสงู ต้องการความ

สวยงามและงานตกแต่งพืน้ผิวที่ต้องการความขาวพิเศษ  เช่น หินขัด พืน้ผิวฉาบเรียบ ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐาน

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว มอก. 133-2556  

2. การตลาดและการแข่งขนั   

ในปี 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากัด มีรายได้จากการประกอบธุรกิจขายปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวเป็นหลกั 

โดยมีนโยบายการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการท่ีส าคญั คือ การมีผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูในราคาที่แขง่ขนักบัตลาดได้ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางและสงู โดยมีช่องทางจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านผู้ ค้าสง่และผู้ ค้าปลกี  

บริษัทฯ เน้นการแขง่ขนัในตลาดสนิค้าคณุภาพสงู ซึง่มีคูแ่ขง่จ านวนไมม่ากรายจากในประเทศ   

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทวีความรุนแรงพอสมควรจากภาวะตลาดที่สง่ผลกระทบต่อกลไก

ด้านราคา อย่างไรก็ตาม ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของบริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั คือ คณุภาพและความคุ้มคา่ของ

ผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ ยงัคงศกัยภาพในการแขง่ขนัทา่มกลางการแขง่ขนันี ้ 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

โรงงาน บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั ตัง้อยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบรีุ โดยมีก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์

โดยเฉลี่ย 844,000 ตนัต่อปี หรือ 2,200 ตนัต่อวนั ขัน้ตอนการผลิตของบริษัทฯ ด าเนินการภายใต้ระบบความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพและการจดัการด้านพลงังาน ภายใต้มาตรฐาน ISO9001 

และ ISO50001  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลัระดบัประเทศ อาทิ รางวลัเกณฑ์มาตราฐานโครงการสง่เสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่

และอตุสาหกรรมพืน้ฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DPIM) ไปประยกุต์ใช้ในสถานประกอบการ

และเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยของโครงการเพื่อการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน  

ระบบการจดัหาวตัถดุิบ มีวิธีการจดัซือ้วตัถดุิบจากผู้ประกอบการภายในและภายนอกประเทศ  

3.1   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ สิง่แวดล้อม ธุรกิจของ

บริษัทฯ มีการลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมจากการกระบวนการผลติปนูซีเมนต์โดยการตดิตัง้ระบบถงุลมกรองฝุ่ นท่ี

หม้อบดปนูซีเมนต์และระบบล าเลยีง เพื่อเป็นการก าจดัฝุ่ นท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติ และฝุ่ นท่ีถกูกกัเก็บจะถกูน ากลบั

เข้าสูก่ระบวนการผลติอกีครัง้ จึงท าให้กระบวนการผลติของบริษัทฯ มีฝุ่ นละอองจากระบบเป็นศนูย์ (Zero waste) และลด

ผลกระทบตอ่ชมุชนรอบข้างโรงงาน  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

- ไมม่ี –  

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2554   ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากลมร้อนทิง้ของกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ โดยน าลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตปนูเม็ดของบริษัท ปนูซีเมนต์

นครหลวงจ ากดั (มหาชน) มาผลติไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลติได้จะน ามาใช้ในกระบวนการผลติปนูซีเมนต์  ซึง่ช่วยในการลดต้นทนุ

คา่พลงังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง  

บริษัทฯ  ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ในการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร 

และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8  ปี ตามบตัรสง่เสริมเลขที่ 2331(2)/อ./2554 รวมทัง้ในปี 2561 บริษัทฯ

ได้รับอนุมตัิขยายการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 3 ปี เป็น 10 ปี ตามบตัรส่งเสริมเลขที่  59-1306-1-00-1-0  ของ

เตาเผาหมายเลข 3 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนเพิ่มก าลงัการผลิต รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอื่นเพิ่มเติม 

เช่น ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น  

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ในปัจจุบนั บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนภายในเตาเผาของบริษัท ปูนซีเมนต์นคร

หลวง จ ากดั (มหาชน) ยงัไมม่ีบริการส าหรับภายนอก แต่บริษัทฯ ยงัคงมองโอกาสในการท าธุรกิจตอ่ไปในภายภาคหน้า   

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

3.1 การผลิต  

บริษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จ ากดั มีโรงงานผลติไฟฟ้า 2 โรงงาน แบง่เป็นสายการผลติ 3 สาย คือ สายผลติจากเตาเผา

หมายเลข 5 เตาเผาหมายเลข 6 โดยมีก าลงัการผลติกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 18 เมกะวตัต์  และได้เพิ่มสายการผลติจากเตาเผา
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

หมายเลข 3  มีก าลงัการผลติกระแสไฟฟ้าสงูสดุ  12 เมกะวตัต์  สง่ผลให้ยอดผลติไฟฟ้าปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึง่

สามารถช่วยลดต้นทนุคา่พลงังานของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง   

3.2 วัตถุดบิ  

วตัถดุิบส าคญัทีใ่ช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ลมร้อนท่ีเหลอืจากห้องลดอณุหภมูิปนูเมด็ของเตาเผาและลมร้อนท่ีเหลอื

จากหออุน่วตัถดุิบในกระบวนการผลติปนูเม็ด จากเตาเผาหมายเลข 3, 5 และ 6  ของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน)  

3.3 งานบริการและผู้ให้บริการ  

ด้านงานบริการที่จ าเป็นต้องมีภายในโรงงาน อาทิ งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร งานรักษาความปลอดภยั และงานบริการอื่น 

สว่นใหญ่มีการจดัจ้างเป็นผู้ ให้บริการภายในประเทศทัง้สิน้ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัในด้านคณุภาพและความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง จนได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบตุิเหตจุากการท างานให้เป็นศนูย์

ระดบัยอดเยี่ยมปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน  และรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สงัคมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ ได้มีการน าลมร้อนสองสว่นจากกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์สว่นแรก คือ ลมร้อนที่เหลือทิง้จากห้องลดอณุภมูิปนู

เม็ดของเตาเผา และส่วนที่สองได้มีการน าลมร้อนที่เหลือจากหออุ่นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตปูนเม็ดเข้ามาท าการ

แลกเปลี่ยนความร้อนจากลมร้อนเหลือทิง้ (ให้แก่) น า้ เพื่อให้ได้ไอน า้ไปขบัเคลื่อนกงัหนัไอน า้ ท าให้ได้กระแสไฟฟ้า ซึ่ง

ก่อนหน้านีล้มร้อนทัง้สองสว่นนีไ้ด้มีการปลอ่ยทิง้สูบ่รรยากาศ  

ดงันัน้ การผลติไฟฟ้าจากธุรกิจนี ้ช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้โดยตรง  เช่น ลดปริมาณฝุ่ นที่ปะปนในลมร้อนท่ีเหลอื

ทิง้ ลดอณุหภมูิของลมร้อนก่อนปลอ่ยสูบ่รรยากาศ และยงัชว่ยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจก

ที่มีผลตอ่ภาวะโลกร้อน ซึง่โครงการนีไ้ด้รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัรอีกด้วย  

4. งานที่ยงัไม่ส่งมอบ  

- ไมม่ี -  

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั เป็นผู้ผลติและจดัสง่ชัน้น าในประเทศไทยด้านวสัดกุ่อสร้าง คอนกรีต และผลติภณัฑ์หิน-

ทราย ที่มีคณุภาพ และหลากหลาย ครอบคลมุทกุภาคของประเทศไทย  ภายใต้ช่ือ “อินทรีคอนกรีต” และ “อินทรีอะกรีเกต”  

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาคณุภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การเลือกสรรแหลง่วตัถดุิบที่มีคณุภาพ การวิจยั และ

การพฒันาผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานบริการที่มัน่ใจใน

ความรวดเร็วตรงตอ่เวลา การให้ค าปรึกษาในงานเทคนิค และการตรวจสอบคณุภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดอย่าง

เคร่งครัด ด้วยทีมงานท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี    
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อินทรีคอนกรีต มีการขยายเครือข่ายหน่วยผลิตครอบคลมุทกุพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก 

และจังหวดัอื่น ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อตอบสนองการก่อสร้างสาธารณูโภคพืน้ฐานของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ที่ พกั

อาศยั อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการรถไฟฟ้า และอินทรีอะกรีเกต ยงัน าเสนอผลิตภณัฑ์หิน -ทรายที่มี

มาตรฐานสงูออกสูต่ลาดภายนอกมากยิ่งขึน้  ได้แก่ กลุม่ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กลุม่โรงงานคอนกรีตหลอ่ส าเร็จ และ

กลุม่งานสร้างถนน ผา่นช่องทางการจดัจ าหนว่ยทัง้ทางตรง และผา่นผู้แทนจ าหนา่ย   

2. ตลาดและการแข่งขนั  

อิทธิพลจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา สง่ผลให้การก่อสร้างสาธารณปูโภคของภาครัฐ และการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนภายในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นแรงกระตุ้นส าคญัต่อความต้องการ

วสัดกุ่อสร้างตา่ง ๆ อยา่งคอนกรีต และหิน-ทราย ซึง่เป็นปัจจยัหลกัของงานก่อสร้าง   

ในปี 2562  คาดการณ์ว่าตลาดการก่อสร้างจะการปรับตวัจากการอนมุตัิโครงการก่อสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

สว่นภาคเอกชนจะยงัทรงตวัหรือปรับลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยูอ่าศยัประเภทอาคารสงู มีแนวโน้มความ

ต้องการน้อยลงกวา่ปีที่ผา่นมา  

บริษัทฯ ยงัมองเห็นโอกาสการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในปี 2562 จึงเร่งผลกัดนัผลติภณัฑ์ที่มีคณุสมบตัิพิเศษ และคณุภาพสงู

ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กบัลกูค้า พร้อมทัง้ต่อยอดการผลิต และการบริการที่ครบวงจรในอุตสาหกรรม

วสัดกุ่อสร้าง  

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัทฯ ยงัคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้น า รวมถึงการสนองตอบต่อความต้องการของลกูค้า จาก

ความมุ่งมัน่ในการขยายหน่วยผลิตคอนกรีตให้ครอบคลมุทุกพืน้ที่ทัว่ประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มก าลงัการผลิตกว่า 5 

ล้านตนัต่อปีของผลิตภัณฑ์หิน-ทราย จากโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี บ่อทรายอินทรีอยุธยา อินทรีอ่างทอง และอินทรี

ราชบุรี โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากกระบวนการผลิตและต้นทุนที่สามารถแข่งขนัได้   เพื่อรักษา

สถานะทางการตลาดและการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

ความปลอดภยั: บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัด้านความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังาน จึงได้เน้นย า้ถึงความ

ปลอดภยัในการท างาน ทัง้นีร้วมถึงพนกังานของบริษัทฯ ผู้ รับเหมา ผู้ เข้ามาเยี่ยมชมกิจการหน่วยผลิต ลกูค้า และชุมชน

โดยรอบทกุ ๆ หนว่ยผลติตลอดมา  

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย า้หลกัการในการ

ท างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  นอกจากนี ้ยังได้ริเร่ิมการพัฒนา

กระบวนการผลิต และคณุภาพฝุ่ นหินซึ่งเป็นวสัดถุมที่ได้จากการโมห่ิน เพื่อสร้างคณุค่า และใช้ทดแทนทรายธรรมชาติใน

การผลิตคอนกรีต ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งหิน  และลดการใช้ทรายธรรมชาติ  เพื่อความยั่งยืนต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ    
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยเจตนารมณ์และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2561 อินทรีอะกรีเกตจึงได้รับ 2 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัลรักษา

มาตรฐานประเภทเหมืองแร่ และรางวลัประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหิน จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ใน

โครงการเหมืองแร่สเีขียว (Green Mining Award 2018)  อีกด้วย 

4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

- ไมม่ี - 

บริษัท คอนวูด จ ากัด และพที ีคอนวูด อินโดนีเซีย 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท คอนวูด จ ากัด เป็นผู้น าในตลาดผลิตภณัฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ส าหรับงานสถาปัตยกรรมทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คอนวดู” โดยผลิตภณัฑ์ตกแตง่ทดแทนไม้คอนวดูผลิตจากเยื่อเซลลโูลสที่ได้รับการคดั

สรรอยา่งพิถีพิถนั และปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คณุภาพสงูจากโรงงานของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ผา่น

กระบวนการการผลติที่ทนัสมยัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท าให้ผลติภณัฑ์ตกแตง่ทดแทนไม้

คอนวดูมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ให้ความสวยงามดจุดัง่ไม้ธรรมชาติและให้ผิวสมัผสัที่เหมือนไม้จริง ทนทานเหมาะส าหรับ

งานตกแตง่ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร อาทิ งานพืน้ งานผนงั งานเชิงชายและฝ้าระแนง รวมทัง้งานตกแตง่ทัว่ไป   

ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่น่าสนใจในปี 2561 ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ในหมวดสีส าหรับผลิตภณัฑ์ตกแตง่ทดแทนไม้โดยเฉพาะภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “คอนวูด คัลเลอร์” ซึ่งเป็นสีสูตรน า้ทัง้ระบบ โดยผลิตภัณฑ์นีจ้ะเข้ามาเติมเต็มกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

(Production Portfolio) ของคอนวดู ช่วยเพิ่มยอดขาย และช่วยแก้ปัญหาการใช้สีผิดประเภทที่มกัจะเกิดขึน้ในการใช้งาน

ของลกูค้าในช่วงที่ผา่นมา ส าหรับช่องทางการตลาดในปี 2561 นัน้ บริษัท คอนวดู จ ากดั ได้มุง่เน้นไปท่ีลกูค้าในจงัหวดัรอง 

(2nd tier market) เพื่อเป็นการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ และยงัท าให้ผู้บริโภคในกลุ่ม      

ตา่ง ๆ ได้แก่ ผู้ รับเหมา ช่าง หรือ เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์คอนวดูได้ง่ายขึน้ สร้างสมดลุและเสถียรภาพให้แก่

ยอดขายของบริษัทฯ ระหวา่งกลุม่ลกูค้าในจงัหวดัหลกัและกลุม่ลกูค้าในจงัหวดัรอง   

เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งทดแทนไม้คอนวดู รวมทัง้สร้างให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ

ประยกุต์ใช้ผลิตภณัฑ์คอนวดูให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย บริษัท คอนวดู จ ากดั จึงได้เปิดตวั “คอนวูด ดีไซน์ สเปซ” ขึน้ 

เพื่อเป็นแหลง่รวบรวมความคิดสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์คอนวดูทกุหมวดสินค้า รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและการบริการการ

ติดตัง้ผลิตภณัฑ์คอนวดูอย่างครบวงจรไว้ในที่เดียว โดยคอนวูด ดีไซน์ สเปซ ตัง้อยู่ที่อาคาร แอล 1 ศูนย์การค้าคริสตลั 

ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร และยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยงัได้จดัทีมเทคนิคเข้าให้ความรู้ผลิตภณัฑ์และการใช้งานที่

ถกูต้องแก่กลุม่ลกูค้าในสถานท่ีตา่ง ๆ ไว้อยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย 

2. การตลาดและการแข่งขนั 

2.1 การตลาดและการแข่งขนัในประเทศไทย 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยูใ่นช่วงชะลอตวั คูแ่ขง่และสนิค้าทดแทนเข้าสูต่ลาดเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการใช้

จ่ายภาครัฐยงัคงเบิกจ่ายได้ไมต่รงตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี ้สง่ผลให้ตลาดมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรง คอนวดูได้
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ปรับกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัไปที่การพฒันาผลติภณัฑ์และตลาดใหม ่และบริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าให้

ความส าคญักบัเร่ืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัในตลาดในระยะยาว  

ส าหรับทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2562 นัน้ คอนวูดได้วางกลยุทธ์หลกัไว้สองด้านคือ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ทดแทนไม้คอนวดูให้มีความหลากหลาย โดยการปรับสว่นผสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

และพฒันารูปแบบทางธุรกิจใหม ่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 2. ด าเนินการขยายตลาดเข้าสูจ่งัหวดัที่เป็นตลาดรอง

ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มของผู้ ใช้งานโดยตรง และกลุ่มลกูค้าโครงการต่าง ๆ โดยจะท าการเจาะตลาดทัง้ตลาด

ปัจจบุนัและตลาดใหมใ่นจงัหวดัรองควบคูก่นั  

เพื่อเพิ่มยอดขายและการเติบโตของบริษัทฯ โดยได้ตอ่ยอดกลยทุธ์ในการขยายฐานการรับรู้ในตราสนิค้าไปยงักลุม่เจ้าของ

บ้านมากขึน้ รวมทัง้ได้วางกลยทุธ์ที่จะจดักลุม่เคร่ืองหมายการค้าทัง้หมดภายในบริษัท คอนวดู จ ากดั ใหม่  เพื่อยกระดบั

การรับรู้ต่อตราสินค้าของลกูค้าที่มีต่อคอนวดู ขณะเดียวกนั คอนวดู เซอร์วิส (CONWOOD Service) หรือ บริการติดตัง้

ครบวงจรจากคอนวดู จะยงัคงเป็นหน่วยธุรกิจหลกัในการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการ   

ตา่ง ๆ ที่ต้องการบริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service Solution ตอ่ไป   

ส าหรับตลาดต่างประเทศนัน้ คอนวูดยงัให้ความส าคญัในการขยายตลาดอาเซียน  ในขณะเดียวกัน คอนวูดจะท าการ

พฒันาโอกาสทางการค้าในประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศอินเดียและประเทศในแถบตะวนัออกกลาง รวมทัง้กลุม่ประเทศที่

ทางกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เข้าไปขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ      

เป็นต้น 

2.2 การตลาดและการแข่งขนัในประเทศอินโดนีเซีย 

คอนวดูในประเทศอินโดนีเซียได้รับการยอมรับให้เป็นผลิตภณัฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ที่มีนวตักรรมและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ด้วยคณุสมบตัิที่มีความสวยงามดจุไม้ธรรมชาติ ท าให้ผลิตภณัฑ์คอนวดูได้รับเลือกให้ใช้ในโครงการก่อสร้างที่มีช่ือเสียง

ตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และยงัได้รับการยอมรับจากนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น า รวมไปถึงกลุม่สถาปนิก กลุม่เครือขา่ย

โรงแรม และกลุม่ร้านอาหารในระดบันานาชาติ ในปี 2561 คอนวดูได้พฒันาผลติภณัฑ์และรูปแบบการใช้งานตา่ง ๆ อยา่ง

ต่อเนื่อง เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลติภณัฑ์คอนวดู และสร้างความแตกตา่งในตลาด จากจดุเร่ิมต้นที่มีเพียงหมวดสนิค้า

หลกั ได้แก่ หมวดตกแตง่พืน้ หมวดตกแตง่ฝ้าและชายคา และหมวดตกแตง่ผนงั ขณะนีค้อนวดูได้พฒันาระบบการสร้างที่

อยู่อาศัยขึน้และได้น าออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์แล้วในจังหวัดสุมาตรา (Sumatera) รวมไปถึงในพืน้ที่ต่าง ๆ ในภาค

ตะวนัออกของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนัน้ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย ยงัได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่

ผู้ รับเหมาและกลุม่ช่าง ซึง่ท าให้เกิดการประยกุต์ใช้ผลติภณัฑ์คอนวดูด้วยเทคนิคที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

นับตัง้แต่ที่ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้เข้าสู่ตลาดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2555 ตราสินค้าคอนวูดได้รับการตอบรับที่ดี

เ ร่ือยมา โดยได้รับรางวัลจาก Reader’s Choice และรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้ต่อยอด

ความส าเร็จด้วยการสร้างการรับรู้ตราสินค้าคอนวดู เพื่อน าไปสูป่ระสบการณ์การใช้งานผลิตภณัฑ์ และพฒันาไปสูค่วาม

ภกัดีต่อตราสินค้าในที่สดุ ซึ่งในปัจจุบนั นอกจากการยอมรับของลกูค้าภายในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ผลิตภณัฑ์คอนวดู

ยงัเป็นที่ช่ืนชอบของกลุม่นกัออกแบบต่างชาติอีกด้วย ซึ่งความส าเร็จและความนิยมตา่ง ๆ  นัน้ พิสจูน์ได้จากรางวลัต่าง ๆ 
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ได้แก่ รางวลั Best Booth Design จาก Megabuild ประเทศอินโดนีเซียในปี 2558 รางวลั Archidex ประเทศมาเลเซียในปี 

2559 และรางวลันวตักรรมยอดเยี่ยมส าหรับการสร้างบ้านในปี 2560 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ 

3.1 กระบวนการจัดหาและการผลติในประเทศไทย 

โรงงานคอนวดูในประเทศไทย ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสระบรีุ รองรับได้ถึงสามสายการผลติ รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 135,000 ตนั

ต่อปี กระบวนการผลิตไม้คอนวูดด าเนินการภายใต้นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ  ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากลด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ISO 14001: 2015 การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 

2015 การรับรองระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  OHSAS 18001:2007 และผ่านการรับรอง

วสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมจากประเทศสงิคโปร์ Green Label Singapore 

3.2 กระบวนการจัดหาและการผลติในประเทศอินโดนีเซีย 

โรงงานคอนวดูในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดด าเนินงานและเร่ิมสายสายการผลิตแรกตัง้แต่เดือนมิถุนายนปี 2557 ด้วย

ก าลงัการผลติที่ 36,000 ตนัตอ่ปี ทัง้นีโ้รงงานได้รับการออกแบบให้สามารถขยายสายการผลติเพิ่มขึน้เป็นห้าสายการผลิต

ได้ในอนาคต เพื่อรองรับก าลงัซือ้ที่จะเติบโตขึน้ภายในประเทศอินโดนีเซียและการสง่ออกไปยงัระดบัภมูิภาค 

ขัน้ตอนการผลติของคอนวดูจะด าเนินการภายใต้นโยบายการคุ้มครองสิง่แวดล้อมที่เข้มงวด โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน

ตา่ง ๆ ดงันี ้การจดัการมาตรฐานสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 ระบบบริหารคณุภาพ ISO9001:2008 ระบบการจดัการอา

ชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001:2007 รวมทัง้ยงัได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภณัฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมจากฉลากเขียวประเทศสิงคโปร์ และแหลง่ข้อมลูผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมจากประเทศอินโดนีเซีย 

(Green Listing Product by Green Listing Indonesia) 

3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถุดิบเหลอืใช้  

คอนวดูตระหนกัอยูเ่สมอถึงการสร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่ไมเ่ป็นการท าลายธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้วยปรัชญาในการด าเนิน

ธุรกิจที่จะเป็นผู้ผลติสนิค้าสะอาด (Green Product) จึงเน้นในเร่ืองการรักษาสมดลุของระบบนิเวศวิทยา ด้วยการน าความ

ร้อน น า้ และเศษตดั กลบัมาใช้ในกระบวนการผลิต  รวมทัง้การจดัการของเสียและฝุ่ นได้ถกูรวบรวมและสง่ไปก าจดักบั

บริษัทในกลุม่บริษัทฯ อีกทัง้ คอนวดูยงัเลอืกใช้เทคโนโลยีชัน้น าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ใช้วตัถุดิบที่ปราศจากสารพษิ 

และมุ่งเน้นการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ

เนื่องจากโรงงานอตุสาหกรรมอีกด้วย  

 4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

- ไมม่ี - 

บริษัท อนิทรี ซุปเปอร์บล็อก จ ากัด 

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จ ากัด เป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีมวลเบา ภายใต้เคร่ืองหมาย “อินทรี ซุปเปอร์

บล็อก”  โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล็อกมีสามโรงงาน โรงงานหนึ่งและสองตัง้อยูท่ี่อ าเภอคา่ยบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุ  และ
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โรงงานสามตัง้อยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี  ทัง้สองโรงงานนีส้ามารถผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีมวลเบาแบบอบไอน า้ 

(Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ที่ผา่นการรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท าให้ผู้ใช้

เช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้า  อีกทัง้คอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภณัฑ์ที่สามารถใช้ในการก่อผนงัอาคารได้ทกุประเภท ทัง้

อาคารแนวสงู-แนวราบ  และอาคารขนาดใหญ่-เลก็  

1.  ผลิตภณัฑ์และบริการ  

อินทรี ซุปเปอร์บลอ็กให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพสนิค้าให้ดขีึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีไ้ด้มุง่เน้นการพฒันาสนิค้าใน

กลุม่สนิค้าที่มมีลูคา่เพิ่ม รวมถงึการให้บริการค าแนะน าในการออกแบบ และติดตัง้สนิค้าร่วมกบัทีมงานลกูค้า เพื่อให้มัน่ใจ

วา่สนิค้าอินทรี ซุปเปอร์บลอ็กสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีเยี่ยมทัง้ในเร่ืองของรูปแบบ  ความสวยงาม 

และความสะดวกรวดเร็วในการตดิตัง้  ในปีนีท้างทีมวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ได้พฒันากลุม่สนิค้าที่มีมลูคา่เพิม่ให้มคีวาม

หลากหลายในการใช้งานมากขึน้ เช่น แผน่ผนงัเสริมเหลก็ส าหรับงานบนัได หลงัคา สระวา่ยน า้ และส าหรับงานตกแตง่ 

ตลอดจนแผน่ผนงัเสริมเหลก็พร้อมบริการตดิตัง้ในงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ  เป็นต้น  

2.  การตลาดและการแข่งขนั  

ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างภายในประเทศเร่ิมมีสญัญาณการฟืน้ตวั  ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทนุ

ของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ สง่ผลให้ราคาอิฐมวลเบามีแนวโน้มที่ดีขึน้  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมี

การจดัการภายในในการบริหารต้นทนุอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้  พร้อมบริหารการขายโดยเพิ่มสดัสว่นการ

ขายในพืน้ที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านโลจิสติก ส์ รักษาฐานลูกค้าโดยใช้ช่องทางการขายจากพันธมิตรที่ดีจาก

ปูนซีเมนต์   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการเพิ่มสดัส่วนการขายกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมบริการให้ค าปรึกษา 

รวมถึงการติดตัง้เพื่อหลีกเลี่ยงในเร่ืองการแข่งขนัทางด้านราคา และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องความ

สะดวก และลดเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงผลก าไรให้ดีขึน้  ซึง่ในปีนีส้นิค้ามลูคา่เพิ่มในกลุม่งานภาครัฐบาล – 

โครงการขยายอาคารผู้ โดยสารสนามบินสวุรรณภมูิเฟสสองยงัคงเลือกใช้แผ่นผนงัเสริมเหล็กส าเร็จรูปของอินทรี ซุปเปอร์

บลอ็กอยา่งตอ่เนื่อง ถือเป็นโอกาสการใช้สนิค้าของอินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก ส าหรับงานขยายสนามบินในภมูิภาคตา่ง ๆ ตาม

แผนงานท่ีรัฐบาลวางไว้  

3.  การจัดหาและการผลิต  

การผลติ  

โรงงานอินทรี ซุปเปอร์บล็อกสามารถผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีมวลเบาแบบอบไอน า้ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคณุภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  รวมก าลงัการผลติทัง้หมดทัง้สามโรงงานรวมปีละประมาณ 7.2 ล้านตารางเมตร  

 การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตได้แก่ ทราย  ซีเมนต์  ปนูขาว และสารกระจายฟองอากาศ  โดยวตัถดุิบที่ส าคญัเกือบทัง้หมด

ซึ่งได้แก่ ทราย  ซีเมนต์  และปนูขาวสามารถจดัหาได้ในประเทศ  สว่นของสารกระจายฟองอากาศจะต้องน าเข้ามาจาก

ประเทศเยอรมนั และสาธารณรัฐเช็ก  
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3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการจดัการให้มีขัน้ตอนการน าวตัถดุิบกลบัมาใช้ใหม่  ทัง้กระบวนการใช้ซ า้ 

และการน ากลบัมาใช้ใหม่ อีกทัง้มีการน าวตัถดุิบทดแทนมาใช้  ซึ่งมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของวตัถดุิบที่ใช้ในการ

ผลติทัง้หมด  ท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบารายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” 

จากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย  

ในส่วนของน า้จากกระบวนการผลิตก็จะผ่านการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และจากการด าเนินกิจการที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ยงัจดักิจกรรมกบัชุมชนรอบ ๆ โรงงานเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบั

ชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน  

4.  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

-ไมม่ี-  

บริษัท อนิทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้บริการด้านการจดัการของเสียและการ

บริการภาคอตุสาหกรรมอยา่งยัง่ยืน  อินทรี อีโคไซเคิล ยงัคงมุง่มัน่จะเป็นผู้น าในธุรกิจด้านสิง่แวดล้อมในประเทศไทย โดย

สนบัสนุนและเป็นพนัธมิตรด้านความยัง่ยืนด้วยการเปลี่ยนของเสียให้เป็นเชือ้เพลิงและวตัถุดิบทดแทน นอกจากนีไ้ด้

พฒันาขีดความสามารถในการให้บริการตัง้แตก่ารท าความสะอาดอตุสาหกรรมไปถึงการจดัการของเสยี โดยในปี 2561 ได้

เข้าซือ้กิจการบางส่วนในธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมจากบริษัท พี.จี.เซอร์วิส จ ากัด ท าให้ปัจจุบนับริษัทฯ สามารถ

ให้บริการท าความสะอาดในภาคอตุสาหกรรมได้อยา่งครอบคลมุทัง้การท าความสะอาดโดยใช้เคมี (Chemical Cleaning) 

และใช้เคร่ืองจกัรในการท าความสะอาด (Mechanical Cleaning) ซึ่งท าให้สามารถน าเสนอบริการครบแบบ “one-stop-

services” ให้กบัลกูค้าได้  

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการจดัการของเสยี โดยมีพืน้ท่ีการให้บริการครอบคลมุทัง้ประเทศ และการบริการภาคอตุสาหกรรม 

โดยเฉพาะงานในกลุม่อตุสาหกรรมส ารวจ ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียมเชือ้เพลงิและวตัถดุิบทดแทน สองโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุและ

จังหวัดชลบุรี และบริการภาคอุตสาหกรรมในจังหวดัระยอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 

ISO9001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ ความ

ปลอดภยัมาตรฐาน OHSAS18001:2007  

บริการของอนิทรี อีโคไซเคิล ประกอบด้วย  

1. บริการด้านการจัดการของเสีย : อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม  ครอบคลุม

ภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย ทัง้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์   ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี

ระบบการจัดการกากของเสียที่ครบวงจร เร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์กากของเสียเพื่อเลือกวิธีการจัดการได้อย่าง
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

เหมาะสม ไปจนถึงกระบวนการขนสง่ การปรับสภาพกากของเสีย และการก าจดักากของเสียด้วยกระบวนการ

เผาร่วมในเตาปนูซีเมนต์   

2. บริการภาคอตุสาหกรรม: อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการหลกัเก่ียวกบัการท าความสะอาดอตุสาหกรรมและบริการที่

เก่ียวข้อง โดยมีความเช่ียวชาญในงานท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ ส าหรับกลุม่อตุสาหกรรมส ารวจ  ขดุ

เจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า โดยสามารถให้บริการได้ทัง้การท าความ

สะอาดโดยใช้เคมี และใช้เคร่ืองจกัรในการท าความสะอาด เช่น การท าความสะอาดโดยใช้เคร่ืองฉีดน า้แรงดนัสงู 

(High Pressure Water Jetting)  การขจัดการปนเปื้อน (Decontamination) การท าความสะอาดแทงค์ (Tank 

Cleaning) การเปลี่ยนถ่ายแคทาลิสท์ (Catalyst Handling)  เป็นต้น ทัง้นี ้อินทรี อีโคไซเคิล สามารถให้บริการ

ครอบคลมุตัง้แต่การด าเนินงานท าความสะอาด ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึน้จากการท าความสะอาดได้

อยา่งถกูต้องและยัง่ยืน  

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ส าหรับบริการด้านการจัดการของเสีย ลูกค้าของอินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชัน้น า เช่น 

อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เหล็ก สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล่านัน้ ในฐานะผู้

ก่อก าเนิดของเสียได้ไว้วางใจให้อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ ให้บริการจดัการของเสียอย่างยัง่ยืนด้วยกระบวนการที่ปลอดภยั

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และถกูต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของบริษัทฯ คือการสร้าง

ความแตกต่างให้กบัลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสีย และสิ่งแวดล้อมในสว่นของการแขง่ขนัทางการตลาด กลุม่ลกูค้าของอินทรี อีโค

ไซเคิล สว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่ใสใ่จและให้ความส าคญักบัการจดัการของเสยีอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และลดการฝังกลบ 

ดงันัน้ อินทรี อีโคไซเคิล จึงเป็นพนัธมิตรกบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อสง่มอบ “ความสบายใจ” และความไว้วางใจใน

ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ตลอดจนการปกป้องช่ือเสยีงของลกูค้า  

ลูกค้าหลักในกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจ และขุดเจาะน า้มันและก๊าซธรรมชาติ 

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้บริการท าความสะอาดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ตลอดอายกุารด าเนินงาน 

ตัง้แตช่่วงติดตัง้ก่อนด าเนินการ ซอ่มแซมระหวา่งด าเนินการ จนถึงช่วงรือ้ถอนเมื่อเลกิด าเนินการ  โดยเป้าหมายของบริษัทฯ 

คือ การเป็นผู้น าด้านการให้บริการภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายครอบคลมุ ด้วยทีมงานที่มี

ความช านาญและประสบการณ์ภายใต้การด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม รวมทัง้การจดัการ

ของเสยีที่เกิดขึน้จากการท าความสะอาดอยา่งยัง่ยืนและถกูต้องตามกฎหมาย   

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมัน่ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางระบบมาตรฐานการ

จดัการด้านคณุภาพ ด้านสิง่แวดล้อม และด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยได้รับรางวลัตา่ง ๆ  ในปี 2561 เพื่อเป็น

เคร่ืองยืนยันมาตรฐานการด าเนินกิจการอย่างมืออาชีพ โดยโรงเตรียมเชือ้เพลิงทดแทน  จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัล
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

โครงการยกระดบัผู้ประกอบการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมระดบัสงูสดุ คือ ระดบัเหรียญทอง พลสั และจังหวดั

ชลบรีุ ได้รับรางวลั ระดบัเหรียญทอง จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

อินทรี อีโคไซเคิล ด าเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและควบคมุการด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการตรวจประเมินและรับรองรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 

(Green Culture) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4  แสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม จนกลายเป็น

สว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร นอกจากนี ้ทัง้สองโรงเตรียมเชือ้เพลิงยงัได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous แสดงให้เห็น

ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการพฒันาชุมชนและสร้างจิตส านึกให้มีความรู้ความเข้าใจและใสใ่จตอ่

สิง่แวดล้อม รวมทัง้สง่เสริมให้มีการบริหารจดัการขยะอยา่งถกูต้อง ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน   

บริษัทฯ มีความตระหนกัวา่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ นอกเหนือจากการจดัการของเสยีให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการแล้ว 

ยงัรวมถึงการปกป้องช่ือเสียงของลกูค้าด้วย และในปีนี ้อินทรี อีโคไซเคิลได้รับหนงัสือรับรองการเป็นผู้บ าบดัและก าจดัสิง่

ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอตัโนมตัิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ Auto E-License ซึ่ง

ช่วยลดระยะเวลาในการขออนุญาตน าของเสียออกนอกบริเวณโรงงานให้กับลูกค้าจาก 30 วัน เหลือ 3 นาที โดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์ โครงการนีจ้ะท าให้การรับของเสยีจากลกูค้ามีความสะดวก และรวดเร็วมากขึน้  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

- ไมม่ี -  

บริษัท อนิทรี ดจิิตอล จ ากดั  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตัง้เมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจร

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทัง้ภายในประเทศรวมถึง

ตา่งประเทศ อาทิ บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่, บริษัท สยาม ซิตีซ้ีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั, บริษัท สยาม ซิตี ้

ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากัด, และบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด และในอนาคต  บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด            

มีแผนงานท่ีจะขยายการให้บริการครอบคลมุไปถึงกลุม่คูค้่าภายนอกกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงด้วย  

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้รับสทิธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการยกเว้นอากร

ขาเข้าเคร่ืองจกัรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลาห้าปี ส าหรับรายได้จากกิจการพฒันา Enterprise Software 

และเทคโนโลยีดิจิทลัซึง่จะครบก าหนดอายใุนปี 2564 บริษัทฯ ก าลงัท างานอยา่งใกล้ชิดกบันโยบายของรัฐบาลในสว่นของ 

ICT 2020 ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการท างานของ

บริษัทฯ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ปัจจุบนั บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้กลายเป็นส านกังานระดบัภมูิภาคที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือน

เป็นคูค่ิดให้กบับริษัทตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดทัง้ในและนอกประเทศ รวมถึงคูค้่าในการน าระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานและความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและพฒันา

ใช้ในองค์กร และการน าเทคโนโลยีดิจิทลัแบบใหมม่าใช้ เช่น การตลาดดิจิทลั และการวิเคราะห์ฐานข้อมลูเพื่อการตดัสนิใจ

อย่างแมน่ย า เพื่อท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างในด้านการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแขง่ขนัในกลุม่อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์และธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง  

ในต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญทางธุรกิจดิจิทลัเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ 

ในธุรกิจซีเมนต์ โดยเราได้มีการขยายสว่นงานใหม่ของดิจิทลัในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง อาทิ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู

ธุรกิจ การตลาดดิจิทลั การขายสนิค้าทางระบบดิจิทลั และทีมนวตักรรมดิจิทลั โดยมุง่เน้นไปในเร่ืองของการบริหารจดัการ

ต้นทุนผ่านระบบการท างานอัตโนมัติ การปรับปรุงประสบการณ์ของคู่ค้าด้วยระบบดิจิทัลแบบใหม่และเพิ่มขีด

ความสามารถของพนกังานให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงทางดิจิทลัในอนาคต 

 2.  การตลาดและการแข่งขนั  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นพนัธมิตรที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั

เพื่อเช่ือมตอ่การด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ รวมถึงเช่ือมตอ่กบัลกูค้าและคูค้่าเข้าด้วยกนัแบบเรียลไทม์ ความมุง่หวงั

ของบริษัทฯ คือการเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึงสร้างความแตกตา่งและความได้เปรียบในการ

แขง่ขนัให้กบักลุม่บริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง ด้วยแนวทางตอ่ไปนี ้  

•  เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ  ของเทคโนโลยีดิจิทลั และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกนัมากที่สดุกบับริษัทในกลุม่และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องเพื่อช่วย

เพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนัและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กบัผู้ใช้บริการ  

•  เป็นเลิศในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและให้บริการทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่สงูเทียบเท่าระดบัโลก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

สงูสดุของผู้ใช้บริการ  

•  สร้างองค์กรอจัฉริยะที่มีการขบัเคลื่อนจากภายในด้วยการน าระบบที่เป็นการเช่ือมตอ่ถึงกนัทัง้หมดตัง้แต่ต้นทาง

ถึงปลายทางมาให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ และเสริมสร้างประสทิธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ  

•  ความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯ จะเสริมสร้างพลงัจากทรัพย์สินทางปัญญาของกลุม่

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยกระบวนการ

ท างานท่ีดีที่สดุ เพื่อการพฒันาในอนาคตอยา่งยัง่ยืน  

•  เป็นศูนย์กลางระดบัภูมิภาคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั บริษัทฯ ได้ท าการปรับตวัและ

เสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรและองค์กรโดยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ

รองรับการเติบโตของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงที่ขยายธุรกิจออกไปสูภ่มูิภาค  

3.  กระบวนการจัดหาและการผลติ  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด ได้ท า การคัดเลือกระบบซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดและ

ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยระบบที่จะน ามาออกแบบและพฒันาใช้งานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ทัง้หมดนัน้ ต้องสามารถตอบโจทย์ของความต้องการในอนาคตและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้  ทางบริษัทฯ ได้ท าการ

ออกแบบและพัฒนาระบบโดยบุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่เป็นเจ้าของระบบและผลิ ตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์นัน้ ๆ  โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดได้ท าการติดตัง้อยูใ่นระบบปฏิบตัิการคลาวด์ทัง้ที่เป็นของสว่นตวั

และสว่นรวม  

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

การให้บริการของบริษัทฯ ไมไ่ด้กอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

-ไมม่ี-  

 บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด  

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั ได้ด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในปีแรกนบัตัง้แต่จดทะเบียน

จดัตัง้บริษัทฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสนบัสนนุการท าการค้าระหวา่งประเทศแก่กลุม่บริษัทฯ 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยการสง่ออกและการน าเข้าผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัปนูซีเมนต์ทัง้หมด  รวมทัง้เชือ้เพลงิแข็ง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการค านึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการซือ้ และความต้องการขายในผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  

ภายในภมูิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจส าหรับกลุม่บริษัทฯ โดยมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าทางการค้าในภมูิภาคนี ้ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด ด าเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์อินทรี  ซึ่งครอบคลมุลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกับปูนซีเมนต์ 

รวมถึงเชือ้เพลิงแข็งและจดัหาเรือเพื่อการขนสง่ทางทะเล โดยในปีนีบ้ริษัทฯ มุ่งเน้นในการขยายฐานลกูค้า  แหลง่วตัถดุิบ

ใหม ่ๆ รวมถึงน าเข้าและสง่ออกผลติภณัฑ์อื่น ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการประกอบกิจการปนูซีเมนต์ เช่น หิน (หินบด)  

ในไตรมาสที่สี่ ปี 2561  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึน้โดยฉับพลัน และไม่อาจ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ความเสียหายที่อาจจะเกิดจากบุคคลที่สามจากกิจกรรมทางเรือ เช่น อุบตัิเหตุจากการชน การ

กระแทก และ/หรือปัญหาที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล   จึงได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่มี

ประสบการณ์เช่ียวชาญในการรับประกันภยัการขนส่ง รวมทัง้การให้ค าแนะน าทางกฎหมายโดยผู้ เช่ียวชาญ พร้อมให้

ความคุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้าน าเข้า หรือสินค้าสง่ออก และครอบคลมุไปถึง P&I (การคุ้มครอง

และการชดใช้ค่าเสียหาย) FDD (การขนสง่สินค้า การรุกล า้และการป้องกนั) ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นใน

เร่ืองของความปลอดภยัอยา่งสงูสดุเป็นส าคญั เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในการท าธุรกิจกบับริษัทฯ  

2. การตลาดและการแข่งขนั  

ในปีนีต้ลาดการน าเข้าและสง่ออกมีความผนัผวนอยา่งมาก ซึง่บริษัทฯ ได้มีการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์การค้าโลกใน

ปัจจุบัน อันสืบเนื่องมาจากประเทศจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

เศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค (APAC) และภมูิภาคอื่น ๆ ทัว่โลก ทัง้ในเร่ืองของอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์ การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางการค้า และการยอมรับผลกระทบของความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลที่อาจจะ

เกิดขึน้ สงครามทางการค้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการคว ่าบาตรทางการค้า ความผันผวนของราคา

น า้มนัดิบ ซึ่งเหตกุารณ์ต่าง ๆ  เหลา่นีไ้ม่เพียงแต่สง่ผลกระทบต่อการค้าในภมูิภาค แต่ยงัสามารถมาในรูปแบบของความ

กดดนัท่ีสามารถควบคมุได้  

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

บริษัทฯ ได้มีการจดัท าโครงสร้างการซือ้ขายสินค้าให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบตอ่รูปแบบทางการค้า 

ด้านการขายบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการท าสัญญาซือ้ขายระยะยาว รวมทัง้การผสมผสานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ ในขณะเดียวกนั ด้านการซือ้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะหาวตัถดุิบจากประเทศผู้ผลติเกิด

ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคภายในประเทศ และเร่ิมที่จะสง่ออกวตัถดุิบเหลา่นัน้สูภ่มูิภาค ซึ่งสง่ผลตอ่การ

เปลีย่นแปลงการน าเข้าและสง่ออกในภมูิภาค รวมถึงประเทศจีน  

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

การให้บริการของบริษัทฯ ไมไ่ด้กอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

-ไมม่ี-  

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในภมิูภาค 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากดั 

หลงัจากควบรวมกิจการกบับริษัท ซีเม็ก ซีเมนต์ บงักลาเทศ จ ากดั ในเดือนกรกฎาคม 2559 ก็ได้มีการจดัตัง้บริษัท สยาม 

ซิตี ้ ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ขึน้ในฐานะบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง โดยมีโรงงานบดปนูซีเมนต์ที่มีก าลงั

การผลติขนาด 0.5 ล้านตนัตอ่ปี 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม (Portland Composite Cement - PCC) เป็นผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ 

(บงักลาเทศ) จ ากดั โดยมีสดัสว่นยอดขายเฉลี่ยถึงร้อยละ 95 ของยอดขายทัง้หมดต่อปีในบงักลาเทศ การใช้ปนูซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ส่วนมากจะจ ากัดอยู่เฉพาะในโครงการของรัฐบาลและโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ 

บังกลาเทศ คาดว่าจะท าการผลิตปูนซีเมนต์พิเศษ (Blast Furnace Slag Cement) ในเร็ว ๆ นีเ้พื่อใช้ในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า Rooppur ซึง่เป็นโรงไฟฟเนิวเคลยีร์แหง่แรกที่จะก่อสร้างในประเทศบงักลาเทศ 

ในปี 2561 สยาม ซิตี ้ซเีมนต์ บงักลาเทศ ได้ขยายกลุม่ผลติภณัฑ์โดยได้เร่ิมท าการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์คอนวดูและมอร์ตาร์

ควบคูไ่ปกบัปนูซเีมนต์ซึง่ยงัคงเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2. การตลาดและการแข่งขนั 

ปี 2561เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ยกระดบัของธุรกิจขึน้ไปอีกขัน้หนึ่งในด้านปริมาณยอดขายและยงัคงเป็นผู้ผลิตชัน้น าที่จัดส่ง

ปนูซีเมนต์คณุภาพสงูสูต่ลาดบงักลาเทศ โดยมียอดขายตรงสูห่น่วยงานธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในสดัสว่นที่มากขึน้ ใน

ขณะเดียวกนัได้มีการเพิ่มยอดขายในสว่นของผู้แทนจ าหน่ายด้วย ซึ่งเป็นไปตามกลยทุธ์ขององค์กรที่ต้องการท าตลาดใน

พืน้ท่ีใกล้กบัโรงงานให้มากที่สดุเพื่อการท าก าไรท่ีดีกวา่  

ผู้ผลติ 10 อนัดบัแรกมีสว่นแบง่การตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ 75 โดยผู้ผลติปนูซีเมนต์ในบงักลาเทศทัง้ 10 รายนี ้เป็น

ผู้ผลติท้องถ่ินเจ็ดราย อีกสามรายที่เหลอืเป็นบริษัทข้ามชาติจากหลายประเทศ (MNCs) 

ปัจจบุนันี ้อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ภายในบงักลาเทศมีขนาดอยูท่ี่ประมาณ 30 ล้านตนัตอ่ปี โดยมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อย

ละ 10 ถึง 12 ต่อปี อตัราการบริโภคปนูซีเมนต์ต่อประชากรอยูท่ี่ประมาณ 164 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งยงัอยู่ในอตัราที่ต ่า

มากเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ในแถบเอเชียใต้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตที่ยงัมีอยู่อีก

มากในปีต่อ ๆ ไปบงักลาเทศมีประสบการณ์ในด้านการเจริญเติบโตอย่างน่าประหลาดใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและมี

อตัราการเจริญเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศถึงร้อยละ 7.8 ในปี 2561 นี ้และยงัคงมีการก่อสร้างโครงการ

สาธารณปูโภคต่าง ๆ อย่างมากมายในประเทศ เช่น รถไฟในตวัเมือง (ลกูค้าของสยาม ซิตี ้ซีเมนต์ บงักลาเทศ) ทางด่วน

ยกระดบั (ลกูค้าของสยาม ซิตี ้ซีเมนต์ บงักลาเทศ) บริษัทฯ ได้วางแผนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตที่

ยิ่งใหญ่นีด้้วยการขยายก าลงัการผลิตจาก 0.6 เป็น 1.2 ล้านตนัตอ่ปีในระยะแรก และเพิ่มเป็น 2.0 ล้านตนัต่อปีในระยะที่

สอง 

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ 

โรงงานของบริษัท สยาม ซิตี ้ซเีมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้ Sitalakshya ที่เมือง Narayanganj ซึง่ตัง้อยูท่าง

ใต้ของเมืองดาก้า (Dhaka) ประมาณ 34 กิโลเมตร โดยเป็นโรงงานบดปนูซเีมนต์ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่ินขนาด 13 เอเคอร์ วตัถดุิบ

ที่ใช้ในการผลติทัง้หมด ยกเว้นเถ้าลอย (PFA) จดัหาผา่นทางบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่สอดคล้องกบักล

ยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทแมแ่ละบริษัทในกลุม่ทีต้่องการลดปริมาณปนูเม็ดทีเ่กินความต้องการ โดยเถ้าลอยได้จดัหามาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศอนิเดีย ส าหรับผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปจะถกูจดัสง่ไปให้ลกูค้าทัง้ทางบกและทางน า้โดยคดิเป็น

อตัราสว่นอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 73 และร้อยละ 27 ตามล าดบั 

การแนะน าผลิตภณัฑ์คอนวูดและมอร์ตาร์ 

ผลจากการส ารวจตลาดได้แสดงให้เห็นวา่ทัง้ผลติภณัฑ์คอนวดูและมอร์ตาร์มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีในบงักลาเทศ โดย

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ บงักลาเทศ จ ากัด คือมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม กิจกรรมก่อนการ

เปิดตวัของสินค้าคอนวดู มอร์ตาร์จะมุง่เป้าหมายหลกัไปที่ช่องทางการกระจายสินค้าเดิมที่มีอยูแ่ล้วของปนูซีเมนต์ โดยมี

การสาธิตการใช้ผลติภณัฑ์ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งคกึคกัในเขตเมืองหลวงและพืน้ท่ีโดยรอบ 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั ด าเนินธุรกิจในบงักลาเทศโดยปฏิบตัติามกฎระเบียบตา่ง ๆ ด้วยความเคารพ

ควบคูไ่ปกบัการท างานตามแนวทางการปฏิบตัิงานและนโยบายขององค์กรในด้านสิง่แวดล้อมตลอดจนความปลอดภยั
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และอาชีวอนามยั ซึง่ยดึถือในหลกัการท างานท่ีจะไมท่ าให้เกิดอนัตรายใด ๆ แก่มนษุย์และสิง่แวดล้อม ตลอดจนการท า

กิจกรรมเพื่อสงัคมภายในชมุชน อีทัง้บริษัทฯ ยงัได้ยดึถือการปฏิบตัิตามมาตรฐานในการบริหารจดัการกากของเสยี

ตลอดจนกระบวนการก าจดัน า้มนัและกรดที่ใช้แล้วอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้พยายามสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดกบัชมุชนด้วยการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมตา่ง ๆ เช่น การจดัคลินิกสขุภาพ

และแจกยาฟรีให้แก่ผู้ยากไร้ภายในชุมชน ตลอดจนการติดตัง้อปุกรณ์ท าน า้ดื่มให้ชุมชนในกรณีที่หน่วยงาน WASA เกิด

เหตขุดัข้องไมส่ามารถจ่ายน า้ประปาให้ชมุชนได้ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี-  

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด 

บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นรักษาต าแหน่งทางการตลาดของการเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่ม

มากขึน้โดยมีสว่นแบง่ทางการตลาดมากที่สดุร้อยละ 36 ในปี 2561 ตลาดปนูถงุเร่ิมชะลอตวัอนัเนื่องมาจากความต้องการ

อ่อนตัวลงตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ในขณะที่ตลาดปูนผงก็เร่ิมเติบโตช้าลง เนื่องจากความล่าช้าของ

โครงการสาธารณูปโภคหลกัต่าง ๆ และการปล่อยสินเช่ือทางธุรกิจที่เกิดการตึงตัวในตลาดศรีลงักา ถึงแม้จะมีการ

คาดการณ์ว่า ตลาดรวมปูนซีเมนต์ของศรีลงักาจะเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1 ในปี 2562 แต่บริษัทฯ ยังคาดหวงัว่าจะมี

ปริมาณการขายปนูซีเมนต์เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.6 ด้วยเครือขา่ยการจดัสง่ที่เข้มแข็งทัว่ประเทศ ประมาณร้อยละ 75 ของรายได้

ทัง้หมดของอินทรีซีเมนต์ ศรีลงักามาจากตลาดการค้าปลกี 

บริษัทฯ ได้ท าการก่อสร้างโรงงานบดปนูซีเมนต์แห่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วในเขต Galle ท าให้มีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้อีก 

0.4 ล้านตนัตอ่ปี และยงัได้เร่ิมท าการผลติอินทรีคอนกรีตในเขต Peliyagoda ในปีนี ้ซึง่ปัจจบุนัอินทรีซีเมนต์ ลงักาสามารถ

ผลิตปนูซีเมนต์ได้ 2.7 ล้านตนัต่อปี และบริษัทฯ ยงัมีศนูย์จ่ายปนูซีเมนต์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ความจขุนาด 800,000 

ตนัต่อปีอยู่ที่เมืองโคลอมโบด้วย นอกจากนี ้อีโคไซเคิล บริษัทในกลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงที่ท าธุรกิจทางด้านการ

บริหารจดัการกากของเสยีก็ได้ด าเนินธุรกิจแยกออกไปเป็นอิสระโดยมีช่ือองค์กรตามกฎหมายคือ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล 

(ลงักา) จ ากดั 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ตราสินค้าหลกัสองรายการของอินทรีซีเมนต์ ลงักาคือ INSEE Sansatha และ INSEE Mahaweli Marine Plus ได้เข้าสู่

ตลาดใหม่อีกครัง้ในลกัษณะของปนูซีเมนต์ผสมในปี 2561 โดยโรงงานแห่งใหม่ที่ Galle จะท าการผลิตเฉพาะปนูซีเมนต์

ผสมคณุภาพสงู และจากโรงงานท่ี Ruhunu ด้วย ภายใต้ตราสนิค้าที่มีช่ือเสยีงหลายรายการคือ INSEE Mahaweli Marine 

Plus และ INSEE Extra Plus ส าหรับกลุ่มตลาดเป้าหมายค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม ศูนย์นวัตกรรมและควบคุม

คณุภาพของอินทรีซีเมนต์ลงัการ (I&A Center) จะคอยควบคมุคอนกรีตที่ผลิตและจดัสง่ออกสูต่ลาดมีคุณภาพที่ดีอย่าง

สม ่าเสมอ ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ที่สามารถตอบสนองทกุความต้องการของอตุสาหกรรมนี ้
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าการแนะน าผลิตภณัฑ์ “คอนวดู” ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติน าเข้ามาจากประเทศ

ไทยและมีแผนการที่จะลงทุนสร้างสายการผลิตขึน้ในศรีลงักาในระยะยาว ส าหรับธุรกิจอีโคไซเคิล ลงักาได้มีการขยาย

ธุรกิจออกไปโดยให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกบัเตาเผาของโรงงานปนูซีเมนต์ โดยให้บริการท าความสะอาดทาง

อตุสาหกรรมในลกัษณะตา่ง ๆ อาทิ การบริหารจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการทางห้องปฏิบตัิการ การขนสง่แบบ

พิเศษ การฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษา รวมทัง้การบริการท่ีจะเพิ่มมลูคา่ในด้านตา่ง ๆ ให้กบัลกูค้า 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

ในธุรกิจปูนซีเมนต์ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากัด และโตเกียวซีเมนต์ยงัคงครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด

เกือบร้อยละ 67 ในขณะที่ทาง Ultratech Singha Cement Heidelberg และผู้น าเข้าปูนซีเมนต์ถุงรายต่าง ๆ มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดรวมกันร้อยละ 30 ในส่วนที่เหลือท าให้เกิดสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดศรีลงักา ในขณะเดียวกัน 

ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์น าเข้าที่มีคุณภาพต ่าและราคาถกูก็ได้แทรกเข้ามาทดแทนสดัส่วนทางการตลาดเดิมบางสว่นด้วย 

อย่างไรก็ตามจาการที่รายได้ต่อหวัของประชากรเพิ่มมากขึน้ จ านวนประชากรที่เพิ่มสงูขึน้และความต้องการของลกูค้าที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ท าให้การตอบสนองต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ทุกวนันีศ้รีลงักามีความต้องการ

บ้านพกัอาศยัราคาประหยดัพอ ๆ  กบัอาคารสงู รวมทัง้โครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ อินทรีซีเมนต์ ลงักามีเป้าหมายที่

จะเพิ่มสว่นบง่ทางการตลาดจากร้อยละ 36 ในปัจจบุนัไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 40 ภายในปี 2562 

3. กระบวนการจัดหาและการผลิต 

ระบบหว่งโซอ่ปุทานของบริษัทฯ มุง่เน้นไปท่ีแผนการผลติที่ประหยดัและรวดเร็วคลอ่งตวั การจดัหาปนูซีเมนต์ส าหรับตลาด

ภายในประเทศศรีลงักาต้องพึง่พาปนูเม็ดและปนูผงที่น าเข้าจากตา่งประเทศมากดงันัน้ การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานจงึ

มีบทบาทส าคญัมากในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ของศรีลงักา บริษัทฯ เร่ิมใช้งานระบบพาเลทส าหรับปนูซีเมนต์ถงุเป็นแหง่

แรกของศรีลงักาที่โรงงาน Ruhunu ตามมาด้วยโรงงาน Puttalam ที่ใช้ระบบพาเลทเป็นแหง่ที่สอง ด้วยระบบนีท้ าให้อินทรี

ซีเมนต์ ลงักาสามารถตอบสนองความผนัผวนของความต้องการของตลาดได้รวดเร็ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินมาตรการในการ

จดัสง่สินค้าให้ได้ปริมาณมากขึน้ โดยได้ด าเนินการตามแนวคิดของการจดัสง่สินค้าโดยตรงจากเรือสูเ่รือและขนสง่ตอ่ทาง

รถบรรทุกในลกัษณะของการจัดส่งแบบลูกผสม (hybrid transportation) ส าหรับการจัดส่งตรงจากโรงงาน การจัดส่ง

สนิค้าโดยทัว่ไปของินทรีซีเมนต์ ลงักาจะด าเนินการจดัสง่จากคลงัสนิค้า โดยสามารถจดัสง่ได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ร้อยละ 

90 ส าหรับตลาดปนูถงุ ร้อยละ 95 ส าหรับตลาดปนูผง บริษัทฯ ก าลงัพิจารณาสร้างคลงัสินค้าเพิ่มเติมอีกสองสามแหง่ใน

ระดบัภมูิภาคเพื่อมเสริมเครือขา่ยคลงัสินค้าของระบบจดัสง่ปนูซีเมนต์ที่มีอยูแ่ล้วในปัจจุบนัที่โคลอมโบ Kurunegala และ 

Trincomalee 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการะบวนการผลิต 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นี่เป็นเหตุผลหลกัที่บริษัทฯ ได้แนะน า

ผลิตภณัฑ์ที่เป็นปนูซีเมนต์ผสมเข้าสู่ตลาด เช่น INSEE Sansatha, INSEE Mahaweli Marine Plus, INSEE Rapid Flow 

Plus, INSEE Extra, INSEE Extra Plus ที่ท าให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ ในปี 2561 การใช้พลงังานทดแทน

ถ่านหินประมาณร้อยละ 40 จะมาจากพลงังานทางเลือกที่มาจากการใช้นวตักรรมในการตอบสนองทกุความต้องการด้าน
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การบริหารจดัการกากของเสยีอยา่งยัง่ยืน ในด้านของการบริหารจดัการกากของเสยี บริษัทฯ ได้ด าเนินงานผา่นอินทรี อีโค

ไซเคิล ลงักาซึง่ให้บริการแก่องค์กรตา่ง ๆ กวา่ 500 แหง่ทัง้ภาครัฐและเอกชนโดยก าลงัการผลติอยูท่ี่ 100,000 ตนัตอ่ปี 

บริษัทฯ พยายามมุ่งเป้าหมายไปสูก่ารก่อสร้างที่ยัง่ยืน แม้แต่การจดัสร้างหน่วยผลิตคอนกรีตที่ Peliyagoda ก็เป็นหน่วย

ผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมที่ไมม่ีการปลอ่ยกากของเสยีออกมาสูภ่ายนอกโดยมีอปุกรณ์ที่ใช้ในการน าน า้และอะกรีเกตที่

ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการติดตามผลทางด้าน

ความหลายหลากทางชีวภาพในพืน้ท่ี Aruakkalu ตลอดจนร่วมฟืน้ฟแูนวปะการังตามแนวชายฝ่ังภาคใต้ของศรีลงักา 

จากการเป็นพันธมิตรกับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฟืน้ฟูสภาพเหมืองให้กลบัคืนสภาพเดิมก่อนการท าเหมืองในช่วง 12 ปที่ผ่านมา นอกจากนัน้

การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ยงัสอดคล้องกบักฎระเบียบต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดทัง้ในระดบัท้องถ่ินและ

ระดบันานาชาติ โดยลดการปลอ่ยฝุ่ นละอองและสง่เสริมการใช้น า้และพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

หลงัจากการก่อตัง้บริษัทฯ ปี 2537 บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั หรืออินทรีซีเมนต์ เวียดนามได้กลายเป็น

หนึง่ในบริษัทผู้ผลติปนูซีเมนต์และบริหารจดัการกากของเสยีชัน้น าในภาคใต้ของเวียดนาม บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจเป็น

อย่างมากที่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ถูกน ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารที่มีความโดดเด่น รวมทัง้งานสาธารณูปโภคใน

หลาย ๆ โครงการเช่นเดียวกบัโครงการบ้านพกัอาศยัและโครงการพฒันาด้านการพาณิชย์อีกนบัไม่ถ้วน ทัว่ทัง้ภาคใต้ของ

ประเทศเวียดนาม 

บริษัทฯ มีพนกังานกวา่ 1,100 คน ท างานกระจายอยูใ่นโรงงานผลติปนูซีเมนต์ทัง้ห้าแหง่และในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

อีกสี่แห่งที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ชานเมืองโฮจิมินห์ ซิตี ้โดยมีก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์รวมทัง้สิน้ 6.1 ล้านตนั สามารถตอบสนอง

ความต้องการได้เกือบร้อยละ 9 ของตลาดปนูซีเมนต์ทัง้หมดในเวียดนามที่คาดวา่มีปริมาณรวมทัง้สิน้ 68.5 ล้านตนัตอ่ปี 

ในปี 2561 อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม ได้ประสบความส าเร็จในการต่ออายปุระกาศนียบตัร ISO90001:2558 ในด้านการ

บริหารจดัการคณุภาพ ISO14001:2558 ในด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม OHSAS18000 ในด้านการบริหารจดัการ

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยเฉพาะในเดือนธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัร ISO50000 ในด้านการ

บริหารจัดการพลังงาน และบริษัทฯ ยังคาดหวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก OHSAS18000 เป็น 

ISO45000 ได้ภายในเดือนมิถนุายน 2562 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

• ปูนซีเมนต์อินทรี (INSEE Cement) 

บริษัทฯ จัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปูนอินทรีซีเมนต์หลากหลายชนิด ซึ่งรวมทัง้ปูนซีเมนต์ที่ใช้ส าหรับงานบ้านพกั

อาศัยทั่วไป ส าหรับงานอุตสาหกรรม และโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและ
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บริการที่ใส่ใจลกูค้าส าหรับตลาดด้านอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ตอบสนองทุกความต้องการด้วยการน าเสนอ

ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ประเภทตา่ง ๆ เช่น ผลติภณัฑ์ปนูวีเมนต์หลอ่ส าเร็จ การใช้งานคอนกรีตประเภทตา่ง ๆ และ

บางโครงการสาธารณปูโภคที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนคิ

ที่หน่วยงานก่อสร้างของลกูค้าท าให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการได้อย่างครบวงจรและ

สมบรูณ์แบบ 

• อินทรี เบตัน (INSEE Beton) 

บริษัทฯ มีการน าเสนอผลติภณัฑ์ด้านนวตักรรมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ผลติภณัฑ์คอนกรีตที่สามารถตอบสนองทกุ

ความต้องการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ด้วยหน่วยผลิตคอนกรีตที่ทนัสมยัท าให้ “อินทรี เบตนั” เป็น

หุ้นสว่นทางธุรกิจที่ผู้ รับเหมาก่อสร้างชัน้น าทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลในโครงการหลกัตา่ง ๆ ในภาคใต้

ของประเทศเวียดนามให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าพฒันาและน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการตา่ง ๆ ที่

สามารถตอบสนองทกุความต้องการท่ีเพิ่มขึน้อยา่งหลากหลายให้กบัลกูค้า 

• อินทรี อีโคไซเคิล (INSEE Ecocycle) 

บริษัทฯ ให้ความเช่ือมัน่แก่ลกูค้าเพื่อให้เกิดความสบายใจด้วยการน าเสนอนวตักรรมที่สามารถตอบสนองทกุ

ความต้องการของลูกค้าในการบริหารจัดการกากของเสีย อันได้แก่ การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-

processing) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการก าจัดกากของเสียอย่างสมบูรณ์แบบและยัง่ยืนที่สุดด้วยการใช้อุณหภูมิ

เตาเผาที่สงูมาก ท าให้ไม่มีกากของเสียเหลือทิง้ที่ต้องฝังกลบ และยงัช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อีกด้วย 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของเวียดนามในปี 2560 นบัเป็นปีประสบการณ์ของการเติบโตและพฒันาอย่างรวดเร็ว ด้วย

อตัราการเจริญเติบโตที่น่าประทบัใจถึงร้อยละ 8.7 และในปี 2561 ก็ยงัคงพฒันาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องโดยมีอตัราการ

เติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 9.2 การเติบโตและการพฒันาด้านการสร้างความตระหนกัให้รับรู้ถึงความส าคญัของการก่อสร้างสเีขยีว

ซึ่งได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐ โดยได้ออกกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและสนบัสนนุการก่อสร้างสเีขียว 

รวมทัง้การประหยดัพลงังาน เช่น QCVN 09:2017/ BXD อีกด้วย 

ฉลากสีเขียว – ความมุ่งมั่นในการท าให้อินทรีเป็นผลิตภณัฑ์สีเขียว 

เป้าหมายหลกัของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ผลิตวสัดกุ่อสร้างที่มีคณุภาพดีที่สดุ แต่ต้องมีความยัง่ยืนมากที่สดุด้วย ผลิตภณัฑ์

ปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองทุกความต้องการตามมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารสีเขียว เช่น LOTUS 

LEED และ GREEN MARK ซึ่งท าให้บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจที่ผลิตภณัฑ์อินทรีซีเมนต์ เวียดนาม เป็นผลิตภณัฑ์กลุม่

แรกในประเทศเวียดนามที่เป็นสว่นหนึ่งของฐานข้อมลูผลิตภณัฑ์สีเขียว (Lotus Green Database) จากสภาอาคารเขียว

ของเวียดนาม (Vietnam Green Building Council – VGBC) และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว

นานาชาติของสงิคโปร์จากสภาอาคารสเีขียวของสงิคโปร์ (Singapore Green Building – SGBC) 

 



   

 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 32 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3. กระบวนการจัดการและการผลิต 

การจัดซือ้จัดหาอัจฉริยะ 

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ SAP ECC (Enterprise-resource-planning Central Component) ในการ

ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานหลกั ด้วยการไม่หยุดนิ่งด้าน

นวตักรรม “อินทรี สมาร์ท” (INSEE Smart) ซึ่งเป็นระบบที่อยู่บนพืน้ฐานของ SAP HANA ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น า

ตลาดในด้านความสามารถในการจดจ าฐานข้อมลูนบัเป็นการตอบสนองทกุความต้องการแบบเบ็ดเสร็จในการสร้างสรรค์

และน ามาใช้งานของโปรแกรมใหมล่า่สดุที่สามารถท างานได้เร็วตามเวลาที่เกิดขึน้จริง รวมไปถึงการวิเคราะห์กรณีตา่ง ๆ ที่

ต้อเนื่องกนั  

การผลิตสีเขียว 

การเป็นธุรกิจสเีขียวมีความส าคญัมากขึน้ในปัจจบุนั การเป็นผู้บกุเบิกอยา่งตอ่เนื่องในอตุสาหกรรมการผลิตวสัดกุ่อสร้าง

และบริหารจดัการกากของเสยีในภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ท าให้อินทรีซีเมนต์ เวียดนามยงัคงเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินงานและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั อินทรีกรีน (INSEE 

Green) ไมใ่ช่แคเ่พียงการลงทนุในเทคโนโลยีการผลติสเีขียวที่ดแูลสิง่แวดล้อมและสร้างความตระหนกัในการช่วยกนัรักษา

สิ่งแวดล้อมในกลุม่พนกังานและชุมชนข้างเคียงเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุไปถึงการสร้างความมัน่ใจว่า ผลการด าเนินงาน

ด้านสิง่แวดล้อมจะต้องไมเ่พียงแตเ่ป็นไปตามกฎหมายเทา่นัน้ แตย่งัได้ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย 

3.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มีการด าเนินการที่สอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฎหมายและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง ผลการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกก าหนดอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับห่วงโซ่ของค่านิยมทัง้หมดในองค์กรเร่ิมตัง้แต่

กระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ด้วยระบบการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการทดสอบ 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 -ไมม่ี- 

บริษัท ชิป มง อนิทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น 

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นกิจการร่วมทนุแบบการร่วมค้าระหวา่งกลุม่บริษัทชิปมงจากประเทศกมัพชูา

กบักลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง โดยทางกลุม่บริษัทชิปมงถือหุ้นร้อยละ  60 และกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงถือหุ้น

ร้อยละ 40 การร่วมทนุครัง้นีเ้ป็นการรวมกันของความเช่ียวชาญในการท าตลาดท้องถ่ินที่เยี่ยมยอดและเครือข่ายในการ

กระจายสินค้าของกลุ่มชิปมงเข้ากับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของปูนซีเมนต์ที่ดีที่สดุของกลุ่มปูนอินทรี วิสยัทศัน์ของ

บริษัทฯ คือการเป็นองค์กรที่ได้รับการช่ืนชมและไว้วางใจมากที่สดุที่สามารถตอบสนองทกุความต้องการในอตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต์ของกมัพชูา บริษัทฯ มีก าลงัหลกัเป็นพนกังานเพียงแค่ไม่ถึง 400 คนซึ่งรวมไปถึงบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญ

ครอบคลมุในสาขาตา่ง ๆ จากทัว่โลก  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ  

ด้วยโรงงานปูนซีเมนต์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี ้ซึ่งมีระบบและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่มีความทันสมัยและใช้

เทคโนโลยีลา่สดุที่มาจากทัว่โลก โรงงาน Touk Meas ของชิปมงได้ท าการผลิตปนูซีเมนต์ออกมาสองประเภท คือ ภายใต้

ตราสินค้า ‘อูฐ’ (Camel) และภายใต้ตราสินค้าอินทรีเพชร ‘INSEE Diamond’ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการใช้พลงังาน

อยา่งมีประสทิธิภาพท าให้มีการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณที่น้อยมาก สอดคล้องทกุขัน้ตอนกบั

มาตรฐานลา่สดุในระดบันานาชาติ  

ด้วยระบบการบริหารควบคมุคณุภาพท่ีทนัสมยัพร้อมด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์รุ่นลา่สดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ 

ท าให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจได้ถึงคณุภาพของสินค้าและบริการที่ดีที่สดุส าหรับทัง้ตลาดค้าปลีกและตลาดอตุสาหกรรม

ของผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง โดยผลิตภณัฑ์ทัง้หมดใช้วตัถดุิบท้องถ่ินที่ได้รับการคดัสรรมาเป็นอย่างดี ผลิตภณัฑ์ตราอฐูของ

บริษัทฯ เหมาะส าหรับตลาดค้าปลกี สว่นผลติภณัฑ์ตราอินทรีเพชรเหมาะกบัตลาดทางด้านเทคนิคของผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง 

ซึง่มีสดัสว่นของการขายในตลาดทัง้สองประเภทนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั  

2. การท าตลาดและการแข่งขนัในตลาด  

ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สดุแห่งหนึ่งในภูมิภาคนีโ้ดยมีอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของ

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา  ธุรกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ได้ประสบกับการ

เจริญเติบโตอย่างมากในทุก ๆ ประเภท ทัง้บ้านพกัอาศัย อาคารพาณิชย์ และการพฒันาโครงการด้านสาธารณูปโภค      

ต่าง ๆ การลงทุนจากประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยหลกัของการเจริญเติบโต  โดยมีการประมาณการว่าการเติบโตของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในทศวรรษหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 6-7 ต่อปี ด้วยจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วที่

ประมาณร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ท าให้คาดการณ์ได้วา่ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์จะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งยิง่ขึน้ในปีตอ่  ๆ  

ไปนี ้ขณะที่ในด้านของอปุทานที่มีผู้ผลิตปูนซีเมนต์หลกั  ๆ  อยู่เพียงสี่รายภายในประเทศซึ่งมีก าลงัการผลิตรวมกันอยู่ที่

ประมาณ 6.5 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ  

ปัจจบุนันี ้บริษัทฯ มีสว่นแบง่ทางการตลาดของปนูซีเมนต์ทัง้ประเทศอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ถงึ 26 และได้ลงทนุไปในการ

สร้างพนัธมิตรของคูค้่าและผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ตลอดจนพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ มี

ความตัง้ใจอยา่งมุง่มัน่ในการแสดงความรับผิดขอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  

3. กระบวนการจัดหาและการผลติ  

โรงงานแห่งใหม่ที่ Touk Meas มีก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ปีละ 1.7 ล้านตัน ได้เร่ิมด าเนินการผลิตในปีแรกอย่างมี

เสถียรภาพและได้ผลผลิตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบือ้งต้น  ที่ผ่านมาโรงงานแห่งใหม่นีส้ามารถผลิตปูนซีเมนต์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้ถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ส่วนที่เหลือได้น าเข้ามาจากโรงงานของปูนซีเมนต์นคร

หลวงที่จงัหวดัสระบรีุ ประเทศไทย ส าหรับตลาดในพืน้ท่ีทางภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศ   
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3.1  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีหลงัจากที่บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ บริษัท  ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่นก็ได้รับการ

รับรอง ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas Thailand Ltd. โดยได้ปฏิบตัิตามแนวทางที่เป็นบรรทดัฐานและข้อก าหนด

ตา่ง ๆ ตามมาตรฐานลา่สดุอยา่งเคร่งครัด ในขณะเดียวกนัก็ยงัให้ความมัน่ใจในด้านการผลติที่แข็งแกร่งทัง้ในด้านของตวั

ผลติภณัฑ์และบริการตา่ง ๆ ให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ  

ระบบใหมข่องบริษัทฯ ในการน าความร้อนเหลอืใช้จากเตาเผาปนูซีเมนต์มาผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 7 เมกกะวตัต์ได้ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งเต็มที่ รวมทัง้หนึง่ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีใ่หญ่ที่สดุในประเทศทีม่ีก าลงัการ

ผลติขนาด 10 เมกกะวตัต์ซึง่จะท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยในชว่งกลางไตรมาสแรกของปี 2562 นีจ้ะท าให้สดัสว่นในการใช้

พลงังานไฟฟ้าทดแทนของบริษัทฯ มีอตัราสว่นอยูท่ี่มากกวา่ร้อยละ 33  

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ ได้ริเร่ิมท าโครงการเพื่อสงัคมขึน้มาประมาณหนึ่งปีก่อนที่โรงงานจะเร่ิมด าเนินการ

ผลิต ท าให้สามารถเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีและใกล้ชิดให้เกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ

ชมุชนตา่ง ๆ ที่ตัง้อยูร่อบโรงงานแหง่ใหมน่ีเ้พื่อให้เกิดพฒันาการในด้านตา่ง ๆ  ทัง้ความปลอดภยั การศกึษา และชีวิตความ

เป็นอยูข่องชมุชนโดยรวม  

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี-  
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

กลยทุธ์การตลาดหลกัของบริษัทฯ นัน้ มุ่งไปที่การรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด โดยเน้นการพฒันาช่องทางการจดัจ าหนา่ยใน
รูปแบบการเจาะตลาดและสร้างเครือขา่ยเพื่อครอบคลมุลกูค้าและผู้บริโภคแตล่ะกลุม่ โดยช่องทางการจดัจ าหนา่ยปัจจบุนัของ
บริษัทฯ นัน้เป็นกลุ่มตวัแทนจ าหน่ายปนูซีเมนต์แบบดัง้เดิมและการขายตรงไปยงัผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและบริษัทผู้ผลิ ต
ผลติภณัฑ์คอนกรีต นอกจากช่องทางดงักลา่วบริษัทในกลุม่ยงัได้กลายเป็นอีกปัจจยัหลกัในการผลกัดนัการเติบโตที่สร้างความ
เปลีย่นแปลงในธุรกิจวสัดกุ่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญั 

รูปแบบกลยทุธ์ดงักลา่วได้กลายเป็นแรงผลกัดนัหลกัของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มพนัธสญัญาในการพฒันาประสบการณ์ของผู้ใช้และ
ประสิทธิภาพในการจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทฯ และความสามารถในการกระจายสินค้าสู่ตลาด
แข็งแกร่งมากขึน้ จึงท าให้เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแขง่ขนันัน่เอง 

กลยทุธ์ใหม่นีจ้ะเร่ิมต้นจากการแบ่งกลุม่ตลาดใหมเ่พื่อท าให้บริษัทฯ สามารถน าเสนอทางออกที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและน าเสนอคณุค่าถึงผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ได้สงูสดุ รูปแบบทางธุรกิจที่ได้รับการพฒันาแล้วจะจบัแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนไป
และสนับสนุนการเติบโตของคู่ค้า นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและ
ประสทิธิภาพของบคุลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อยา่งเหมาะสมอีกด้วย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีที่จะให้เพิ่มการจ่ายเงินดาวน์ส าหรับผู้ซือ้บ้านหลงัที่สองขึน้เป็นร้อยละ 20 จาก
เดิมร้อยละ 5 – 10 ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม 2562 หากได้รับการอนมุัติ นโยบายใหม่นีจ้ะสง่ผลกระทบกบัอปุสงค์
เทียมของตลาดคอนโดมิเนียม นอกจากนีก้ารที่เงินบาทแข็งตวัและจะส่งผลกระทบกับความเสี่ยงในธุรกิจการก่อสร้างการ
โรงแรม เมื่อเงินบาทแข็งตวัจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้าในประเทศลดลง ซึ่งสง่ผลกระทบท าให้มีโครงการการขยายโรงแรมและ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องลดลง ดงันัน้ทางบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนกลยทุธ์มาจบัอปุสงค์แท้ของบ้านและที่อยู่อาศยัโลว์ไรส์ในตลาดที่อยู่
อาศยั และอปุสงค์ของการใช้ผลติภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปในตลาดปนูซีเมนต์ผงในโครงการสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  อีกด้วย 

เนื่องด้วยมีโอกาสในด้านการก่อสร้างในประเทศเมียนมาและลาวซึง่สง่ผลให้มีอปุสงค์ของปนูซีเมนต์เพิ่มสงูขึน้ในประเทศเพือ่น
บ้าน อย่างไรก็ตามจ านวนของผู้ เล่นในกิจการปูนซีเมนต์ในกลุ่มประเทศดงักล่าวเพิ่มขึน้ และก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้จากปี 
2560 อีกถึงร้อยละ 25 ซึ่งสง่ผลให้มีการแข่งขนัที่สงูขึน้ ดงันัน้กลยทุธ์หลกัส าหรับตลาดสง่ออกคือการสง่เสริมการรับรู้ในตรา
สินค้าของบริษัท การเตรียมความพร้อมของก าลงัการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อปุทานเพื่อป้องกนัการเจาะ
ตลาดของคูแ่ขง่ 

3.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมจากการท าเหมืองหินปนูและการผลิตปนูซีเมนต์ที่มีนยัส าคญัตามหลกัวิชาการ 
ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิสณัฐาน มลสารทางอากาศ การใช้พลงังาน น า้เสีย เสียง รวมถึง
ผลกระทบต่อสขุภาพและความปลอดภยัของชุมชนรอบข้าง ดงันัน้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าประเด็นข้างต้นในถกูพิจารณา 
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จัดการและก าหนดมาตรการลดผลกระทบที่ครอบคลมุตลอดวฏัจกัรของกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ จึงได้บูรณาการและ
บรรจปุระเด็นเหลา่นีใ้นการประเมินความเสีย่งภายใต้ระบบมาตรฐานตา่งๆ ขององค์กร เช่น มาตรฐานการบริหารความตอ่เนือ่ง
ทางธุรกิจ ISO22301 มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
ตอ่สงัคม CSR-DIW นอกจากนีท้างบริษัทยงัได้ก าหนดกลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินการเพื่อการควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 
เช่น การเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) การจดัท าข้อมลูผลกระทบของผลิตภณัฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Product Declarations: EPD) และการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (Creating Share Value 
:CSV) 

จากผลการด าเนินงานในปี 2561 พบว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมได้รับการควบคมุและติดตามผลกระทบอย่าง
ตอ่เนื่อง การด าเนินธุรกิจของบริษัทไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนรอบข้าง 

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

• ความเสี่ยงทางด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ  

ต้นทนุทางด้านเชือ้เพลิงและไฟฟ้าถือเป็นต้นทนุที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจปนูซีเมนต์ คิดเป็นสดัสว่นสงูกว่า ร้อยละ 70 ของ
ต้นทนุการผลิตทัง้หมด ในปี 2562 ราคาถ่านหินยงัมีแนวโน้มที่จะปรับตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง จากปัจจยัมาจากความผนัผวนของ
อปุสงค์ในตลาดโลก ทัง้นีเ้รามีการวางแผนระยะสัน้และยาวเพื่อกระจายความเสีย่งทางด้านราคาและการขาดแคลนแหลง่ถ่าน
หิน อนัประกอบไปด้วย 1. การสรรหาถ่านหินจากแหลง่อื่น (นอกเหนือจากอินโดนีเซีย) 2. ลดต้นทนุทางโลจิสติกของการน าเข้า
ถ่านหิน 3. ศึกษาและส ารวจความเป็นไปได้ของการท าสญัญาระยะยาวกับเหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ ในขณะเดียวกันราคา
น า้มันดีเซลมีการคาดการณ์ว่าจะปรับสูงขึน้ อันได้รับผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายนอกประเทศ (นโยบายการค้าจีน - 
สหรัฐอเมริกา, การคว ่าบาตรอิหร่าน) และปัจจยัภายในประเทศ (การพยงุราคาน า้มนัดีเซล) ดงันัน้บริษัทได้จดัหาน า้มนัดีเซลที่
มีราคาต ่ากวา่ท้องตลาดรวมถึงการศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้น า้มนัไบโอดีเซล(B20) กบัเคร่ืองจกัรบางประเภท   

ทัง้นีต้้นทนุด้านไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังานที่ได้รับความสนใจอยา่งมากในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้เร่งรัดโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ลดต้นทนุด้านพลงังานไฟฟ้า ทัง้โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่จะสามารถเร่ิมผลติกระแสไฟฟ้าภายในปี 2562 
เป็นจ านวน 6.4 เมกะวตัต์ และริเร่ิมการศกึษาการจดัตัง้โรงไฟฟ้า LNG ซึง่นอกจากจะลดต้นทนุไฟฟ้าในช่วง peak แล้วลมร้อน
จากการป่ันไฟฟ้ายงัน าไปใช้ในการอบวตัถดุิบเชือ้เพลงิได้อีกด้วย  

นอกเหนือจากโครงการใช้พลงังานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัของการเลอืกใช้พลงังานทดแทน
เพื่อลดความเสีย่งด้านราคาของถา่นหินและลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีการใช้เชือ้เพลงิทดแทนการใช้ถ่านหิน ซึง่
สว่นหนึ่งรับผ่านทาง บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จ ากดั และการริเร่ิมการใช้ชีวมวลเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตทดแทน ซึ่งชีวมวลที่มี
การเลือกใช้ ได้แก่ ซงัและต้นข้าวโพด ต้นอ้อย หญ้าเนเปียร์ และเปลือกมนัส าปะหลงัที่เหลือจากการผลิต ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดการใช้ถ่านหินแล้วยงัช่วยลดของเสยีที่อาจจะเหลอืจากการเก็บเก่ียวได้อีกด้วย โดยการใช้ชีวมวลดงักลา่วนัน้ไมเ่พียงเป็นแค่
แผนในปี 2561 แตย่งัเป็นแผนท่ีจะด าเนินการและเพิ่มปริมาณการใช้ในปีตอ่ ๆ ไปด้วย 



 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หน้า 36 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ในด้านการจดัหาวตัถุดิบที่เป็นต้นทุนหลกัรองลงมาจากต้นทนุด้านเชือ้เพลิงมีการปรับตวัสงูขึน้ในปี 2561 จากผลของราคา
น า้มนัที่ปรับตวัสงูขึน้จากผลกระทบทัง้ปัจจยัภายนอกและในประเทศ และยงัมีแนวโน้มที่จะมีราคาคงตวัต่อไปในปี 2562 ซึ่ง
ถึงแม้ในด้านความเสี่ยงของการจดัหาวตัถดุิบยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนกั แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการ
วางแผนเพื่อลดต้นทนุทางด้านวตัถดุิบและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวตัถดุิบบางชนิด ได้แก่ การบริหารจดัการรถขนสง่
วตัถดุิบบางชนิด การหาวตัถดุิบชนิดใหมเ่พื่อทดแทนวตัถดุิบเดิมที่ใช้อยู ่และการสร้างการแขง่ขนัด้านราคาระหวา่งผู้ขาย  

• ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) มีความเช่ือมัน่ว่า การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจจะเกิดจากการ
ท างาน สามารถควบคมุและป้องกนัได้ 

เราจึงมีความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานการท างานท่ีเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร การจัดเตรียมทรัพยากรและวิธีการท างานที่เหมาะสม รวมทัง้การพฒันาอย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อควบคมุและขจดัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

การด าเนินการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้องค์กรปลอดจากอุบัติเหตุและสร้างวฒันธรรมความ
ปลอดภยัที่พึ่งพากนัได้ จึงได้เน้นไปที่การจดัท าฐานข้อมลูการฝึกอบรมส าหรับพนกังานและผู้ รับเหมา การจดัท าการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยตามต าแหน่งงาน การขึน้ทะเบียนเป็นสถานประกอบการฝึกอบรมการท างานใน
สถานที่อบัอากาศ การจดัท าระบบ OH&S Green Pyramid และการตรวจสอบระบบต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อพฒันาให้ระบบ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในพืน้ท่ีกิจการสระบรีุมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ จนบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ “อบุตัิเหตเุป็นศนูย์” 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทัง้การน าเข้าและส่งออก 
ดังนัน้บริษัทฯจึงด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี Natural Hedge ระหว่างมูลค่าของวตัถุดิบและเคร่ืองจักร
น าเข้าและรายได้จากการส่งออกเป็นนโยบายหลกัในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ขณะที่
ความเสี่ยงสว่นที่เหลือบริหารด้วยการตกลงกบัคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่ายเงินตรงต่างประเทศตามสกลุเงินของท้องถ่ินใน
ระดบัที่เหมาะสม รวมถึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ อาทิการซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า ปัจจุบนับริษัทมี
เงินกู้ เป็นสกลุบาทเป็นหลกัและสนบัสนนุให้บริษัทย่อยในตา่งประเทศกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินท้องถ่ินเพื่อให้สอดคล้อง
กับรายรับจากการด าเนินงานปกติ บริษัทฯคาดว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและการ
เปลีย่นแปลงของคา่เงินตราต่างประเทศสกุลจะสง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุ  บริษัทฯ จึงพิจารณาน า
เคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ( forwards) ตราสารสิทธิ (options) มาใช้ประกอบเพื่อ
บริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการด าเนินธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัอตัราดอกเบีย้ อาทิ เงิน
ฝากธนาคาร การเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้ สนิเช่ือระยะยาว และหุ้นกู้  ดงันัน้บริษัทฯ จึงด าเนินการบริหารสดัสว่น
ของอตัราดอกเบีย้แบบคงที่และอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัให้เกิดความสมดลุ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความ
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ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ใน
รูปแบบของอตัราดอกเบีย้แบบคงที่และอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงินโดย
อาจกลา่วได้วา่ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้นัน้อยูใ่นระดบัต ่า 

• ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของลกูหนี ้
การค้าของกิจการ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงบริหารจดัการโดยการควบคมุการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านเครดิต
และใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ อาทิ การวางหนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การท าประกนัลกูหนี ้
การค้า รวมถึงการประเมินความนา่เช่ือถือของลกูหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นการลดความเสีย่งของบริษัทฯ 

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ฝ่าย
การเงินของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อ
รักษาระดบัเงินส ารองรวมถึงการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้เพียงพอต่อการช าระเงินตามภาระ
ผกูพนัตา่ง ๆ และป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึน้ 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้ในการด าเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                              

 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
 

เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทมีการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอยา่งครอบคลมุ กลา่วคือปัจจบุนับริษัทจดทะเบียน และ
เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจ านวนหลายฉบบั โดยแบง่เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัท และ
บริษัทยอ่ย รวมเป็นจ านวนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศไทย จ านวน 174 
เคร่ืองหมายการค้า และในต่างประเทศ จ านวน 140 เคร่ืองหมายการค้า  ทัง้นี ้ลกัษณะเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทใช้โดย
หลกัจะประกอบด้วย เคร่ืองหมายรูปหวันกอินทรี  เคร่ืองหมายค าว่าอินทรี    ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนใน

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

ทีด่ิน, แหล่งแร่ และต้นทนุในการฟื้นฟสูภาพเหมือง เป็นเจ้าของ 1,061     1,714     2,775     

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 2,572     6,373     8,945     

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 8,234     11,034     19,268     

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 322     339     661     

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 500     372     872     

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ เป็นเจ้าของ 1,591     1,347     2,938     

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,280    21,179    35,459    

หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรหลกัไมมี่ภาระผูกพนั (ติดจ านอง)

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

คา่สมัปทานเหมืองแร่ เป็นเจ้าของ 1,674     132     1,806     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 58     1,509     1,567     

ความสมัพนัธ์กับลกูค้า เป็นเจ้าของ 65     25     90     

ตราผลิตภณัฑ์ เป็นเจ้าของ -    2,966     2,966     

สิทธิในการใช้ เป็นเจ้าของ -    3,246     3,246     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจ้าของ 106     111     217     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนระหว่างพฒันา เป็นเจ้าของ 325     92     417     

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,228    8,081    10,309    
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ต่างประเทศนัน้ บริษัทได้ท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีส านกังาน
ตัง้อยู่ในประเทศเวียดนาม บังคลาเทศ ศรีลงักา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ยังได้จดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อ
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทบนผลิตภณัฑ์ที่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บรูไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง 
อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงค์โปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยลกัษณะเคร่ืองหมายการค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย  

สทิธิการท าเหมืองแร่ 

บริษัทได้สทิธิการท าเหมืองแร่ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติปนูซีเมนต์ เพียงพอกบัการผลติและการลงทนุในระยะยาว ทัง้
ในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงงานของบริษัทย่อย และมีการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัแผนการผลิตระยะยาว อาทิ เช่น ประทานบตัรส าหรับท าเหมืองแร่หินดินดานและหินปูน  
(เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี, เหมืองเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในอ าเภออู่ทอง จังหวดั
สพุรรณบรีุ, เหมืองแร่ยิปซัม่ในอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์, และใบอนญุาตโรงงานส าหรับการโม่ บด ย่อยหิน ใน
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  อีกทัง้มีสิทธิการเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี  เพื่อก าจัดกาก
อตุสาหกรรมและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทน, สทิธิท าเหมืองหินปนู ในประเทศศรีลงักา และประเทศเวียดนาม 
 
4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารส าคัญที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อยโดยมีจ านวนและ
ต าแหนง่ที่สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

รายละเอียดการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุ ดเูพิ่มเติมในหวัข้อการด าเนินงาน
ตามหลกัปฏิบตัิ 3.6 
 
4.3   การตีราคาทรัพย์สินใหม่ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

- ไมม่ี - 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1  คดีซึง่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีบญัชี 2561 
- ไมม่ี - 

 
5.2  คดีที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

- ไมม่ี - 
 
5.3  คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ี - 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

1) ช่ือ  สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์ โทรสำร เว็บไซต์ จ ำนวนและชนิดของหุ้นท่ี

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 ประเทศไทย 10110 

โรงงำน -     โรงงำน 1 และโรงงำน 3 เลขที่ 99 หมูท่ี่ 9 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรท่ี 129 ต ำบลทบักวำง  

อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย  

- โรงงำน 2 เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 131 ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบรีุ 18260 ประเทศไทย 

- โรงงำนมอร์ตำร์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ กิโลเมตรที่ 129  ต ำบลทบักวำง อ ำเภอ

แก่งคอย 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/
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

2) ช่ือ สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสำร จ ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ณ วนัที่        
31 ธนัวำคม 2561 

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

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

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 2,500 25.00 100.00 

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

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 500 5.00 100.00 

บริษัท คอนวูด จ ำกัด 
Crystal Design Center 
อำคำรL1 (แอลหนึ่ง) ห้องเลขที่ 111 ชัน้ที่ 1  
เลขที่ 1448/14 ซอยลำดพร้ำว 87 (จนัทรำสขุ)  
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7444   
โทรสำร + 66 2  797 7004 

วสัดกุ่อสร้ำง 300 3.00 100.00 

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

ก ำจดักำกอตุสำหกรรมและจ ำหน่ำย
เชือ้เพลิง และวสัดทุดแทนและ
บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับ
อตุสำหกรรม 

400 4.00 100.00 

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

ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 2,000 20.00 100.00 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกัด 
อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 32 
เลขที่ 1010 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000 

ให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำรจดักำร
และพฒันำระบบข้อมลู 

700 7.00 100.00 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จ ำกัด 
48/1หมูท่ี่ 5 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 21 ต ำบลหน้ำพระ
ลำน อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระบรีุ 18240 
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 36 218 000  
โทรสำร  +66 36 335 015 

ผลิตปนูซีเมนต์ 701 7.01 100.00 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกัด 
อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ 3, 10 – 12 
เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ + 66 2 797 7000  
โทรสำร + 66 2 797 7001-2 

ขำยปนูซีเมนต์ 10 1.00 100.00 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลำเทศ) จ ำกัด 
Tower 52 (9th Floor), Road-11, Block-C 
Banani Model Town, Dhaka-1213, Bangladesh 
โทรศพัท์: +88 09609 011 200 
โทรสำร: +88 02 9891981 

ผลิตปนูซีเมนต์ 2,800 ล้ำน  
ตำกำ 

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 
โทรสำร: +94 11 2 555433 

ผลิตปนูซีเมนต์ 1,663 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

165.80 98.95 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 
Etown Central - 11 Doan Van Bo, Ward 12, District 4 

 Ho Chi Minh City, Vietnam 
โทรศพัท์  +84 28 73 017 018  
 โทรสำร  +84 28 73 036 038 

ผลิตปนูซีเมนต์ 3,030.4 พนัล้ำน  
ดอง 

ไมไ่ด้แบง่สว่น
ของทนุแล้ว
ออกเป็นหุ้น 

65.00 

บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) 
888/99 อำคำรมหำทนุพลำซำ่ ชัน้ 9 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์  +66 2 253 8080  
โทรสำร  +66 2 253 5014, 66 2 253 6822 
 
 

ถ่ำนหิน 525 525.00 44.99 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 

 
ช่ือและข้อมูลบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

ที่ออกจ ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
โดยตรง 
(ร้อยละ) 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
888/114   อำคำรมหำทนุพลำซำ่ ชัน้ 11  
ถนนเพลินจิต 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 

บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอร์เรช่ัน  
ANINA Building, No. 240, Street 271,  
Sangkat Boeung Tumpun, 
Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia 
โทรศพัท์  +855 23 216 380  
โทรสำร  +855 23 215 497 

ซีเมนต์ 150 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

0.08 40.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท คอนวูด จ ำกัด 
พีท ีคอนวูด อินโดนีเซีย 
North Tower, Menara Jamsostek 14th Floor 
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38 
Kuningan Barat, Mampang Prapatan 
South Jakarta 12710 
Indonesia 

โทรศพัท์ +62 21 5296 2146  
โทรสำร +62 21 5296 2147 

วสัดกุ่อสร้ำง 78.3 ล้ำน 
เหรียญสหรัฐ 

78.30 100.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกำ) จ ำกัด 
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกำ (ไพรเวท) จ ำกัด 
413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 
โทรศพัท์  + 94 11 7 800800 
โทรสำร: +94 11 2 555433 

บริกำรก ำจดักำกของเสีย

อตุสำหกรรม 

1,460 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

146.01 100.00 

บริษัท มหำเวลี มำรีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ ำกัด 
413, R.A .De Mel Mawatha Colombo 03 Sri Lanka 
โทรศพัท์  + 94 11 7 800800 
โทรสำร: +94 11 2 555433 

จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 48 ล้ำน  
ศรีลงักำรูปี 

4.80 90.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกัด 
บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เญินแจ๊ก จ ำกัด 
Ong Keo Industrial zone, Phuoc Khanh, Nhon 
Trach, Dong Nai province, Vietnam 

โทรศพัท์ +84 3570 017 

ผลิตปนูซีเมนต์ 812.1 พนัล้ำน  
ดอง 

812.10 100.00 
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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 
 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10900  
โทรศพัท์ + 66 2 230 5449 
โทรสำร + 66 2 266 9779 
 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั )มหำชน(  
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10120  
โทรศพัท์ + 66 2 296 4494 
โทรสำร + 66 2 683 1389 
 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั )มหำชน(  
333 ถนนสลีม บำงรัก  
กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10500  
โทรศพัท์ + 66 2 231 4333 
โทรสำร + 66 2 231 4742 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้สอบบัญช ี นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ด ำรง 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ใบอนญุำตเลขที่ 5906 
 
นำยวชิำติ โลเกศกระว ี
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ใบอนญุำตเลขที่ 4451 
 
นำงสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒุ ิ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ใบอนญุำตเลขที่ 4799 
 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั (ได้รับกำรรับรองจำกส ำนกังำ่น ก.ล.ต.) 
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศพัท์ + 66 2 264 9090 
โทรสำร + 66 2 264 0789  - 90 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

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 8 สงิหาคม 25611 มีดงันี ้

เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 
1. บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั3 106,186,626 35.63 
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 4,877,458 1.64 
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 4,452,488 1.49 
6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 2,920,399 0.98 
7. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ. กรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 2,920,399 0.98 
8. นางศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92 
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2,585,654 0.87 

10. STATE STREET EUROPE LIMITED 2,488,455 0.84 
11. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 2,140,632 0.72 
12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 1,870,295 0.63 
13. น.ส.พิลานชุ รัตนรักษ์ 1,865,404 0.63 
14. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1,834,297 0.62 
15. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 1,796,924 0.60 
16. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,776,050 0.60 
17. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 1,672,200 0.56 
18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนโกรท 1,622,031 0.54 
19. น.ส.สดุธิดา รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(2) สดัสว่นการถือหุ้น 

เลขที่ ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ2 
1. กลุม่รัตนรักษ์  144,596,787 48.52 
2. กลุม่จาร์ดีน 76,107,368 25.54 
3. ผู้ ถือหุ้นอื่น  77,295,845 25.94 

 รวม 298,000,000 100.00 
 
หมายเหต ุ 
1. บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหวา่งกาลใน วนัที่ 8 สิงหาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้น ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 และในระหว่างปีผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้จาก www.siamcitycement.com หวัข้อ
ข้อมลูนกัลงทนุ  

2. การค านวณสดัส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 298,000,000 
หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น 10 บาท โดยมีข้อจ ากดัการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ซึง่ ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2561 มี
สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวคิดเป็นร้อยละ 33.04 

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

(Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นกรณีที่เรียกประชมุเพื่อพิจารณาการ    
เพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ข้อมลูนักลงทนุใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด สามารถ    
ดไูด้ที่เว็บไซต์  www.set.or.th 

7.3  การออกหลกัทรัพย์ของบริษัท 

• หลักทรัพย์ประเภทหนี:้  

 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5 
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไมม่ี

หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมม่ี
หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมม่ี
หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

หุน้กูไ้ม่มี
หลกัประกนั ชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและไม่
ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ส่วนลด 

อายขุองหุ้นกู้     7 ปี 8 ปี 10 ปี 3 ปี 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่
เสนอขาย 

2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 2 พนัล้านบาท 1 พนัลา้นบาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2 ล้านหนว่ย 2 ล้านหนว่ย 2 ล้านหนว่ย 1 ลา้นหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาทีเ่สนอขายตอ่
หนว่ย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ 14 มิถนุายน 2556 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 9 พฤษภาคม 2560 
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วนัครบก าหนดไถ่ถอน 14 มิถนุายน 2563 29 เมษายน 2567 29 เมษายน 2569 9 พฤษภาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.30 ตอ่ปี ร้อยละ 2.46 ตอ่ปี ร้อยละ 2.70 ตอ่ปี ร้อยละ 2.49 ต่อปี 
การจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ          

A A A A 

 

 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ ไมม่ี
หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมม่ี
หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

หุ้นกู้ ไมม่ี
หลกัประกนั ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและไม่
ด้อยสทิธิและไมม่ี
สว่นลด 

อายขุองหุ้นกู้     7 ปี 10 ปี 12 ปี 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่
เสนอขาย 

2.5 พนัล้านบาท 5 พนัล้านบาท 4.5 พนัล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2.5 ล้านหนว่ย 5 ล้านหนว่ย 4.5 ล้านหนว่ย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
ราคาทีเ่สนอขายตอ่
หนว่ย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2570 9 พฤษภาคม 2572 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.65 ตอ่ปี ร้อยละ 4.08 ตอ่ปี ร้อยละ 4.26 ตอ่ปี 
การจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ          

A A A 

 

• หลักทรัพย์ประเภททุน: 
หุ้นจดทะเบียน  หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท 
หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้ว  หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น 
หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วและ หุ้นสามญั 298 ล้านหุ้น 
ถืออยูโ่ดยผู้ ถือหุ้น 

• หลักทรัพย์อนุพนัธ์: 
ไมม่ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

"บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีที่มีสถานะทางการเงิน
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 าไรสทุธิของบริษัทตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดงันัน้ หากก าไรสทุธิของบริษัทมีไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายเงินปันผล การเสนอจ่ายเงินปันผล
ก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ด้วย 

ระหวา่งปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2561 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 8 บาท  
-         คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-  คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2561 ในวันที่ 26 

มีนาคม 2562 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-         บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,384 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 78.9 

ปี 2560 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 10 บาท  
-       คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 จ านวน 6 บาทตอ่หุ้น 
-  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2560 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 จ านวน 4 บาทตอ่หุ้น 
-       บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 2,980 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 151.7 

ปี 2559 บริษัทจ่ายเงนิปันผล หุ้นละ 15 บาท  
-         คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 จ านวน 8 บาทตอ่หุ้น 
-  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับคร่ึงหลงัของปี 2559 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จ านวน 7 บาทตอ่หุ้น 
-         บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 91.9 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
การจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยต้องได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย ซึง่จะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทนัน้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทยอ่ยอาจจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่มกี าไรสมควรพอที่จะท าเชน่นัน้  

การจา่ยเงินปันผลทกุครัง้ บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินทนุส ารองไว้ตามกฎหมายอยา่งน้อยหนึง่ในยี่สบิของเงินก าไรสทุธิซึง่
บริษัทฯ ท ามาหาได้จากกิจการของบริษัทฯ จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถงึหนึง่ในสบิของจ านวนทนุของบริษัทฯ หรือ
มากกวา่นัน้ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 11 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 13 คน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน ดงันี ้

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 11 คน 
• กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท); 
• กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ; 
• กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง; และ  
• กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

 
โครงสร้างการจดัการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์  ประธานกรรมการ 
2. นายชชัชน รัตนรักษ์ กรรมการ 
3. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
5. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ กรรมการ 
6. นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ กรรมการ 
7. นายเต็ง เว อนั เอเดรียน กรรมการ 
8. ดร. (กิตตมิศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ กรรมการอิสระ 
9. ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการอิสระ 
10. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการอิสระ 
11. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
12. นายศวิะ มหาสนัทนะ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(เลขานกุารบริษัท ได้แก่ นางภชัฎา หมื่นทอง) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดาป พิบลูสงคราม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 
(เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นางชฎาภรณ์ ฐิติสวสัดิ ์ Head of Internal Audit) 

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 
1. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ ประธาน 
2. นายเต็ง เว อนั เอเดรียน กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
(เลขานกุารคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ได้แก่ นายประเสริฐ กสกิิจสกลุผล Head of Compliance & Group OH&S) 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ประธาน 
2. ดร. (กิตตมิศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ กรรมการ 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
4. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 
5. นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ กรรมการ 
(เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แก่ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส สายงานการ
บริหารบคุลากรและประสทิธิภาพองค์กร) 

จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะรายเข้าประชมุในปี 2561 มีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ จ านวนครัง้ที่มาประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภบิาล 
และความเสี่ยง 

กรรมการสรรหา 
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 6/6 - - 6/6 
นายชชัชน รัตนรักษ์ 5/6 - - - 
นายวนัชยั โตสมบญุ 6/6 - 3/4 6/6 
นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 6/6 - 4/4 4/6 
นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 6/6 - 4/4 - 
นายเดวิด อเลก็ซานเดอร์ นิวบิกกิง้ 6/6 - - 6/6 
นายเต็ง เว อนั เอเดรียน* 6/6 - 2/4 - 
ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ 3/6 - - 3/6 
ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 6/6 12/12 - - 
นายประดาป พิบลูสงคราม 4/6 12/12 - - 
นายชรินทร์ สจัจญาณ* 6/6 12/12 2/4 - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
นายศิวะ มหาสนัทนะ 6/6 - - - 

หมายเหต ุ
*     นายเต็ง เว อนั เอเดรียน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายชรินทร์ สจัจญาณ เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561    
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8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ 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 
5. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส รองประธานอาวโุส สายงานการจดัสง่สนิค้า 
6. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส สายงานการบริหารบคุลากรและประสทิธิภาพองค์กร  

 
 

โครงสร้างการบริหารกลุม่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 ได้ปรับเปลีย่นเป็นดงันี ้
• คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิการเสริมสร้างความแข็งแกร่งส าหรับโครงสร้างและทีมผู้น าระดบักลุม่ 
• คณะผู้บริหารกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง เร่ิมปฏิบตัิหน้าที่เมือ่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
• แตง่ตัง้ นายเอเดน ไลนมั เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
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รายช่ือคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่  

1. นายเอเดน จอห์น ไลนมั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group CEO) 
สมาชิก ประกอบด้วย  
2. นายมาร์ก อนาโตล ชมดิต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่งานการเงิน (Group CFO) (เร่ิมงาน 1 เมษายน 2562) 
3. นายศิวะ มหาสนัทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (CEO-SCCCTH) 
4. นายฟิลลปิ ริชาร์ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (CEO-SCCVN) 
5. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่งานบริหารทรัพยากรบคุคล (Group HR and Talents) 
6. (อยูร่ะหวา่งสรรหา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่งานกลยทุธ์ การปฏิรูปและประสทิธิภาพองค์กร  

 

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลบัญชี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางภชัฎา หมื่นทอง ให้ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบตัิด้านการ
ก ากับดแูลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและ
สาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ และ
ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ข้อมลูเก่ียวกบัเลขานกุารบริษัท 
ช่ือ-สกลุ:   นางภชัฎา หมื่นทอง   อาย:ุ   52 ปี 
ต าแหนง่:   เลขานกุารบริษัท    แตง่ตัง้:   24  กรกฎาคม 2561 
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ: 0 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา: นิติศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
   นิติศาสตร์มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  
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ประสบการณ์ท างาน: 
 บริษัทจดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจผลติปนูซเีมนต์) 

2559 – 2560 ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกับริหารงาน
กรรมการและผู้ ถือหุ้น 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
ธนาคาร) 

 บริษัทอื่น 
2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอเบิลพริมพ์ตนั จ ากดั (ธรุกิจให้

ค าปรึกษากฎหมาย) 
2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั (ธุรกิจให้

ค าปรึกษาด้านงานเลขานกุารบริษัท) 
2555 – 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(ธุรกิจค้าปลกี-ให้เชา่พืน้ท่ี) 
ประวตัิการอบรม:  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C ปี 2558 
- หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2555  

โดยคณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรกฎหมายและการปฏิบตัหิน้าที่ส าหรับเลขานกุารบริษัท  

โดย Holcim  
- หลกัสตูรการบริหารจดัการ ปี 2550 ส าหรับผู้บริหาร บมจ.ปนูซเีมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิสเซอร์แลนด์  

 
บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้นายเกษม มาไกรเลศิ ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่ผู้
ควบคมุดแูลบญัชี โดยปฏิบตัิหน้าที่จดัท าบญัชีแสดงผลการด าเนนิงานและฐานะการเงิน จดัท างบการเงินและจดัให้มกีาร
ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้ตรวจบญัชีที่ได้รับอนญุาต จดัสง่รายงานทางบญัชีให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบตัิหน้าที่อื่น 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ รับผิดชอบสงูสดุฝ่ายการเงินและบญัชี 

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ควบคมุดแูลบญัชี 
ช่ือ-สกลุ:   นายเกษม มาไกรเลศิ    อาย:ุ  45 ปี 
ต าแหนง่:   Head of Group Accounting and Shared Services แตง่ตัง้:  1 กรกฎาคม 2561 
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ: 0 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 
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คณุวฒุิทางการศกึษา: วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ท างาน: 
 บริษัทจดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั Head of Accounting and Shared 
Services 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
ผลติปนูซีเมนต์) 

2556 - 2556 Corporate Finance Department 
Manager 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
ผลติปนูซีเมนต์) 

2554 - 2555  Business Analysis and Process 
Improvement Department 
Manager 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
ผลติปนูซีเมนต์) 

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อิตลัไทยวิศวกรรม จ ากดั (ธุรกิจวิศวกรรม) 
2553 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายเงินทนุเพื่อการพาณิชย์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (ธุรกิจเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์) 
 บริษัทอื่น 

2556 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิตลัไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมา จ ากดั / ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC 
หรือ Turnkey ในทกุสาขา 

ประวตัิการอบรม:  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Directors Certification Program รุ่นท่ี 228 (DCP) ปี 2559 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ บรรทดัฐานของตลาดและ
อตุสาหกรรมเดียวกนั สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิ 

การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทกระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ
หลกัการใหม่ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 วนัที่ 30 มีนาคม 
2561 ดงันี ้
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“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการ
ตอ่ไปนี ้ นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน:  คณะกรรมการบริษัท จะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 
ล้านบาทตอ่ปี  โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจดัสรร  

โบนสักรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา
การจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของ
บริษัทฯ หากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนสักรรมการได้ด้วย” 

โดยคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนข้างต้น มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท โดยประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท และ 150,000 บาท ตามล าดบั 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับ
คา่ตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ ดงันี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท และ

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท 
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทน

รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือน
ละ 60,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 
60,000 บาท 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิส าหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561 
โบนัส 

ประจ าปี 2560 
จ่ายในปี 2561 

รวมเงนิ
ค่าตอบแทน
ทัง้หมด 

ที่จ่ายในปี 2561 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล  
และความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน  

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 2,400,000  -  - 960,000 347,167 3,707,167 

2 นายชชัชน รัตนรักษ์ 1,200,000  -   -   -  120,000 1,320,000 

3 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000  -  720,000 720,000 264,000 2,904,000 

4 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 1,200,000  -  720,000 720,000 264,000 2,904,000 

5 นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 1,200,000  -  960,000 - 216,000 2,376,000 

6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้ 1,200,000  -   -  720,000 192,000 2,112,000 

7 นายเต็ง เว อนัเอเดรียน* 1,200,000 - 478,000 - 90,333 1,768,333 

 กรรมการอิสระ  

8 ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 1,200,000 -  -  720,000 192,000 2,112,000 

9 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,800,000  -   -  240,000 3,240,000 

10 นายประดาป พิบลูสงคราม 1,200,000 1,200,000  -   -  204,000 2,604,000 

11 นายชรินทร์ สจัจญาณ* 1,200,000 1,200,000 244,000  -  250,200 2,894,200 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

12 นายศิวะ มหาสนัทนะ 1,200,000 - - - 120,000 1,320,000 

 รวม 2,499,700 29,261,700 
หมายเหต ุ

*      นายเตง็ เว อนั เอเดรียน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายชรินทร์ สจัจญาณ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561    

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิส าหรับคณะผู้บริหาร รวม 6 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวลั
ประจ าปี 2561 แล้ว  

สิทธิประโยชน์อื่น 
กรรมการ: ไมม่ ี
ผู้บริหาร: ได้แก่ 
• เงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีจ านวนทัง้สิน้ 4.8 ล้านบาท 
• เงินสมทบส าหรับโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP) ให้กบัคณะผู้บริหาร มีจ านวน 500,000 บาท และ

ได้จดัหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ 
 
 



   

 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หน้า 60 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

8.5 บุคลากร  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ (รวมทัง้บริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนกังานประจ าทัง้หมดจ านวน 5,700 คน  
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 4,884,055,080 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนกังาน  

จ านวนพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
กลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 

จ านวนพนกังาน (คน) 
ณ สิน้ปี 2560 

จ านวนพนกังาน (คน) 
ณ สิน้ปี 2561 

จ านวนพนกังาน (คน) 
สายงานด้านการผลิต 3,202 3,553 3,383 
สายงานด้านการจดัสง่ 492 664 544 
สายงานด้านการตลาด และงานขาย 640 815 801 
สายงานด้านการเงินและการควบคมุธุรกิจ 258 227 269 
สายงานอ่ืน ๆ 467 643 703 

รวม 5,059 5,902 5,700 

จ านวนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
กลุ่มบริษัท งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 

จ านวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี (คน) 5,059 5,902 5,700 
เงินเดือน, คา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน (บาท) 4,053,673,347 4,956,805,549 4,884,055,080 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บคุลากรของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ทกุคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่า และเป็นรากฐานที่ส าคญัที่สดุ
ของความยัง่ยืนและการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าความส าเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนกังานที่มี
ค่านิยมและสมรรถนะที่สอดคล้องกบัทิศทาง เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระดบัภมูิภาค และการตอบสนองตอ่
การเติบโตตามสายอาชีพของพนกังาน ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาบคุลากร
ให้มีภาวะผู้น า ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏิบตัิงาน การคิดริเร่ิมและการจดัการท่ีทนัสมยัตามมาตรฐานระดบั
สากลท่ีสอดคล้องกบังานในปัจจบุนัและอนาคต รวมถึงเตรียมพร้อมส าหรับการเติบโตของพนกังานเพื่อน าพาองค์กรสูก่ารเป็น
ผู้น าด้านธุรกิจวสัดกุ่อสร้างทัง้ภายในประเทศและภาคพืน้เอเชียในอนาคต  

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง ยงัสง่เสริมการท างานเป็นทีมและมุง่เน้นให้พนกังานเป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม 
อยู่ร่วมในชุมชนด้วยความช่วยเหลือเกือ้กูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม และสงัคม
โดยรวม ทัง้ยงัสนบัสนุนให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนอง ค์กรสู่การ
แขง่ขนั สร้างสิง่ที่ดีที่สดุและอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัพนกังานทกุคน องค์กร และสงัคม 
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แนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ภายใต้สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and 
Organizational Performance) เป็นศนูย์กลางในการพฒันาแผนกลยทุธ์ด้านการพฒันาบุคลากรของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์           
นครหลวงซึง่ครอบคลมุแผนระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาบคุลากรของธุรกิจปนูซีเมนต์ และบริษัทในกลุม่ ได้แก่ ธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกตเพื่อการก่อสร้าง ธุรกิจผลิตภณัฑ์วสัดตุกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมคอนวดู ธุรกิจคอนกรีต
มวลเบาอินทรี ซุปเปอร์บล็อก ธุรกิจการจัดการพัฒนาเชือ้เพลิงและวัตถุดิบทดแทน ธุรกิจด้านบริหารจัดการของเสีย
อตุสาหกรรมอินทรีอีโคไซเคิล  และธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินทรีดิจิทลั โดยมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรผา่นหลกัสตูร
ที่หลากหลายและสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเรียนรู้เพื่อสนบัสนนุการฝึกฝนพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งยัง่ยืน 

ด้วยความเช่ือมัน่ในการพฒันาบคุลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้  หลกัการ 
ขัน้ตอนและแนวทางปฏิบตัิ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ให้เกิดผลงานที่บรรลเุป้าหมายเกินความคาดหวงัอย่างแท้จริง บริษัทฯ  จึงให้
ความส าคญัในการพฒันาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัทิศทางของธุรกิจและเหมาะกบักลุม่พนกังาน 
และหลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (Experienced Learning / On the Job 
Practice -70) การสอนงาน (On the Job Coaching -20) การเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Classroom and 
Self-Learning -10) ซี่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการให้มากที่สดุผ่าน
ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ที่เรียกวา่ Learning Management System ซึ่งพนกังานสามารถเข้าระบบเพื่อค้นหาและเลอืก
หลกัสตูรที่ต้องการฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ใน
รูปแบบห้องเรียน การฝึกปฏิบตัิ บทเรียนออนไลน์ (E-learning) นอกจากนีบ้ริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและจดัเก็บความรู้ที่ส าคญั (Critical Knowledge) 
ภายในองค์กรเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งเป็นรากฐานของการน าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ท่ีเสริมสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร 
 

ทัง้นี ้ได้มีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตัง้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชาระดับต้น  
ระดับกลาง และระดับสูง โดยด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ครอบคลุมตัง้แต่โปรแกรมการพฒันา
พนกังานใหม ่(Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพฒันาผู้บริหารตามระดบัการบงัคบับญัชา (Management & 
Leadership Development Program)  โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้ น า  ( Leadership Competencies 
Development Program) ส าหรับพนักงานทุกระดบั โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช 
(Coaching & Performance Improvement Program) โปรแกรมการพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคนิคและวิชาชีพตามสาย
งานหลัก (Technical & Functional Skills Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and Sustainable Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ 



   

 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หน้า 62 

 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(English Proficiency Development Program)  รวมถึงโปรแกรมการพฒันาจิตส านึกด้านคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Code of Business Conduct & Compliance Program)  

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความส าคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานในด้านภาวะผู้น า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจดัการ
ธุรกิจให้สามารถปฏิบตัิภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจบุนั และในต าแหน่งงานที่สงูขึน้ตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ 
(Career Development) หรือแผนการสบืทอดต าแหนง่งาน (Succession Plan) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายพฒันาระบบ 
และแนวทางการประเมินกลุม่พนกังานผู้มีความสามารถและศกัยภาพที่จะเติบโตขึน้สูต่ าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู ในต าแหนง่
ส าคญัของสายงานตา่ง ๆ  ในองค์กร เพื่อวางแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อมใน
การขึน้สู่ต าแหน่งตามช่วงเวลาและความจ าเป็นทางธุรกิจ ได้แก่ การขยายการเติบโตของธุรกิจ หรือการเกษียณอายุของ
ผู้ บริหารระดับสูง เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและ
ประสิทธิภาพองค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดบัสูง และระดับกลาง (Leadership 
Development Program: LDP) โดยสง่เสริมการพฒันาด้านภาวะผู้น า และการจัดการให้กบับคุลากรกลุม่เป้าหมาย โดยการ
พฒันาโครงการร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชัน้น า ทัง้ภายในและตา่งประเทศ อาทิ INSEAD, NUS, IMD, Sasin,  และยงัมีการ
พฒันาในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โครงการพฒันาผลการปฏิบตัิงานด้วยการสอน
งานหรือการโค้ช (Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ 
(Employee Exchange Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment Center for Development) การ
มอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการส าคญัขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือองค์กรชัน้น ารวมถึง Startup ที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมในหลากลายธุรกิจรวมทัง้การ
บริหารธุรกิจปนูซีเมนต์ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ  
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือวา่การพฒันาเป็นความจ าเป็นในทกุระดบั ไมเ่พียงแตร่ะดบัผู้บริหารเทา่นัน้ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
พฒันาพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ที่ถือเป็นก าลงัหลกัซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการปฏิบตัิภารกิจด้านสายการผลิต สายการขาย 
และการจดัการด้านขนสง่ รวมถึงพนกังานในสายงานสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจด้านตา่ง ๆ  โดยศนูย์การเรียนรู้อินทรีได้ร่วมกบั
ผู้บริหารในสายงานเพื่อจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ระดบัสายงาน (Functional Academy) เพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะสายงานให้แก่
พนกังานผ่านรูปแบบการอบรมพฒันาและสิ่งแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม
มาตรฐานและหลกัสตูรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทัง้ภายในองค์กร และสง่ไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัทาง
วิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบได้อย่างถกูต้องปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้ทกุผลิตภณัฑ์และการ
บริการสง่มอบถึงมือลกูค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บคุคล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว มีคณุภาพและสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุการเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ และการปฏิบตัิร่วมกนักบัปราชญ์ชุมชน ผู้น าในสาขา
ตา่ง ๆ ภายนอกองค์กร ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมถึงสือ่ตา่ง ๆ ในหวัข้อที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ การบริหารงาน 
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การบริหารบคุลากร และการเป็นผู้น า ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการด าเนินชีวิตที่มีคณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดี ตัง้อยู่
บนความเช่ือและคา่นิยมที่ถกูต้อง น าไปสูค่วามส าเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สงัคม ประเทศชาติโดยรวม ซึง่กิจกรรม
การเรียนรู้ดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามสง่เสริมให้กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ในองค์รวม เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมมุมองที่กว้างขวางในการ
บริหารงานและบคุลากร ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมสมัพนัธภาพและการประสานความร่วมมือที่ดีซึง่กนัและกนัระหวา่งกลุม่บริษัท
ปนูซีเมนต์นครหลวงกบัชมุชนและสงัคม 

สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน  

ในปี 2561 ที่ผา่นมา ศนูย์การเรียนรู้อินทรี ได้จดัการฝึกอบรมและพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน ดงันี  ้
1) กลุม่หลกัสตูรพฒันาผู้น า (Leadership Development Program) และหลกัสตูรพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมสูผู่้บริหาร

ระดบัสงู (Transitional Development Program) จ านวน 17,977.62  ชัว่โมง 
2) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Skills Development Program) จ านวน 

58,251.92 ชัว่โมง 
3) กลุม่หลกัสตูรพฒันาพนกังานใหม ่(Induction & On-boarding Program) จ านวน 6,310.32 ชัว่โมง 
4) กลุ่มหลกัสตูรด้านความปลอดภยัและการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน (OH&S and Sustainable Development Program) 

จ านวน 16,212.6  ชัว่โมง 
5) กลุม่หลกัสตูรด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Development Program) จ านวน 1,245.9 ชัว่โมง   
6) โดยเป็นหลกัสตูรที่เรียนรู้ผา่นระบบ Digital Learning จ านวน 1,314 ชัว่โมง 
  หน่วย: ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

จ านวนช่ัวโมงอบรมในห้องเรียนต่อคนต่อปี 
(ไมร่วมชัว่โมงการเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน และฝึกปฏิบตัิหน้างาน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนกังานและผู้บริหาร 49.51 32.08 26.84 
หมายเหต:ุ โดยในปี 2561 ศนูย์การเรียนรู้อินทรีได้วางแผนการพฒันาท่ีเน้นการน าไปใช้ ผ่านการโค้ช การสอนงานและฝึกปฏิบตัิหน้างานมากกว่าการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน จงึไม่สามารถบนัทกึเป็นจ านวนชัว่โมงได้ สง่ผลให้จ านวนชัว่โมงอบรมท่ีบนัทกึได้ตอ่คนตอ่ปีน้อยลง                         

หน่วย: บาท 
ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนกังานและผู้บริหาร เฉลี่ยตอ่คนตอ่ปี 20,350.61 6,558.92 8,891.35 
รวมคา่ใช้จา่ยตอ่ปี* 80,303,499.16 23,474,385.06 32,195,601.69 

หมายเหต:ุ หลายปีท่ีผ่านมา ศนูย์การเรียนรู้อินทรีมุ่งเน้นสร้างความสามารถของ “People Developer” เช่น การสอนงานของหวัหน้างาน ศนูย์การเรียนรู้ระดบั
สายงาน ผู้ ฝึกสอนภายใน ผู้ เช่ียวชาญ และผู้จดัการความรู้ด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ จงึท าให้บริษัทฯ สามารถลดการพึง่พาผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกบริษัทฯ สง่ผล
ดีตอ่การลดคา่ใช้จ่ายอบรมและพฒันาพนกังานได้อย่างชดัเจน   

*ไม่รวมคา่ท่ีพกั คา่เดนิทาง และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

*ไม่รวม พีที คอนวดู อินโดนีเซีย, บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั, บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) จ ากดั บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั และ
บริษัท สยาม ซตีิ ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

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 ากบัดแูลกิจการในปี 2558 โดยแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการก ากบัดแูล
กิจการและแนวทางการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น า เป็นผู้ ริเร่ิมและมีสว่นร่วมใน
การก าหนดกรอบในการจัดท านโยบาย และมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (ช่ือเดิมคือ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและก ากับดูแลกิจการ) เป็นผู้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัินโยบายดงักลา่ว 

บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นเคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่จะสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และจะน าบริษัทฯ ไปสูค่วาม
มัน่คงเจริญก้าวหน้าและสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทตระหนกัเป็นอยา่งดีและยึดมัน่
มาโดยตลอดว่าในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการนัน้ ต้องค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมเป็นส าคญันอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
ทุกแห่งด้วยอนัเป็นสิ่งที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ทุกคนในองค์กรยึดถือ
ปฏิบตัิ  

นอกจากนโยบายการก ากับดูแลกิจการแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business 
Conduct) โดยฉบบัทบทวนล่าสดุ ตามความเห็นชอบและน าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง คือปี 
2560 มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์  สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทัง้หมดปฏิบตัิหน้าที่การงานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เพื่อเสริมสร้างและ
รักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ขององค์กรในสายตาของบคุคลภายนอก รวมตลอดถึงผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้มี
สว่นเก่ียวข้องและเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  
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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 เช่ี ยวชาญ ด้วยความเช่ือที่ว่า 
ช่องทางนีจ้ะเป็นหลกัประกนัพืน้ฐานให้แก่พนกังานหรือผู้ ร้องเรียนในเร่ืองการรักษาความลบัและความเป็นสว่นตวั  

สว่นนโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวโยงกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ประกาศและใช้บงัคบั อาทิ เช่น นโยบายต่อต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน นโยบายสิง่แวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบายการใช้
ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น รายละเอียดสามารถดเูพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หมวด นกั
ลงทนุสมัพนัธ์ > การก ากบัดแูลกิจการ  (https://www.siamcitycement.com/th/investor/governance) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอหลายช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น อาทิ เช่น ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กร (INSEE Portal) ระบบโทรทัศน์ภายในองค์กร การพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานประจ าไตรมาส 
(Town Hall) เป็นต้น 

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  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่
เก่ียวข้อง ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในการ
เข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง ทัง้ยงัได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทุน และผู้สนใจเข้าดไูด้อย่างสะดวกด้วย ซึ่งเป็นที่มัน่ใจได้ว่าทกุคนเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่ว  

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง เคร่งครัดและสม ่าเสมอ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ         
ได้รับรางวลัตา่ง ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) ประจ าปี 2561 ในระดบัดีเลิศ (Excellent) จากการส ารวจโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
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• ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 
18 สงิหาคม 2563 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนั
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นส าคญัเฉพาะเร่ืองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกลัน่กรองข้อมูลและเสนอ
แนวทางก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอ่ไป 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบนัประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ และรายช่ือผู้บริหารปรากฏในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

รายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ รวมทัง้การประชมุซึง่
ปรับใช้หลกัปฏิบตัิที่ 3 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ปรากฏในหวัข้อ 9.7   

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือก                   
มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 

ส าหรับหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งปรับใช้หลกัปฏิบตัิที่ 4 ตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหวัข้อ 9.7   

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากบัดูแลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ทัง้ในเงินลงทนุ และดแูลกิจการของบริษัทย่อยในประเทศไทยโดยที่
บริษัทย่อยทัง้หมดมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นอื่น 
(shareholders’ agreement) ส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) เป็นการลงทนุในระยะเวลา
ยาวนาน จึงไมม่ีข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้น แตม่ีการเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการบริษัทเพือ่ร่วมพิจารณาในเร่ือง
ส าคญั สว่นบริษัทร่วมทนุในประเทศกมัพชูา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชัน่) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นข้างน้อย มีการ
ท าข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอื่น โดยให้สทิธิในการคดัค้านหากบริษัทฯ ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินงานเร่ืองส าคญั 
เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีความรอบคอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีการน าประเด็นที่
เก่ียวข้องของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณา เพื่อให้เกิดการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุม่
บริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

รายละเอียดการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน ซึ่งปรับใช้หลกั
ปฏิบตัิ 3.6 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปรากฏในหวัข้อ 9.7  
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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 
ซึ่งปรับใช้หลกัปฏิบตัิที่ 6 และ แนวปฏิบตัิ 6.3.1  ตามน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ปรากฏในหวัข้อ 9.7  

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในปี 2561 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบ
บญัชี (audit fee) จากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจ านวน 12,571,693 บาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น (non-audit 
fee) จ านวน 2,218,000 บาท  

9.7  ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG 
Code) ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษัทน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ โดยในรายงานนี ้มีการเสนอข้อมูลตามหวัข้อของแบบ
แสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (56-1)  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามหลกัและแนวปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. และได้น าเสนอผลวิเคราะห์ดงักลา่วแก่คณะกรรมการ           
ธรรมาภิบาลและความเสีย่งเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2561 เพื่อทบทวนพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้บนัทึกเหตผุล และมาตรการทดแทนหรือแผนด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
แน่ใจว่ากรณีที่มีความไม่สอดคล้อง จะไม่มีผลกระทบต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรโดยรวม อาทิ กรณีกรรมการ
อิสระด ารงต าแหน่งนานกว่า 9 ปีติดต่อกัน ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองและ
ประเมินการท างานของกรรมการอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นเวลานาน มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระต่อฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อยา่งแท้จริง อีกทัง้มีคณุสมบตัิและความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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สาระส าคญัการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามแนวทางของหลกัการก ากบัดเูล
กิจการท่ีดี 2560 สรุปได้ ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
  ให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร เข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการที่ดี โดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกิจการ อนุมตัิวิสยัทศัน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทัง้การจัดสรร
ทรัพยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีสว่นร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์เป็น
ประจ าทกุรอบปีบญัชี เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจุดมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดให้มีการพิจารณาแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจ าปีทกุปีเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส าเร็จลลุว่งตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ รวมทัง้ก าหนดให้มีการติดตามให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์ในการด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ 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
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบงานและกลไกที่เพียงพอที่ให้ความเช่ือมัน่
ได้ว่ากิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปในลกัษณะที่ถกูต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้   

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty 
of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ใจได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการ
อนมุตัิการด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบตอ่กิจการอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั การได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทัง้หน่วยงานก ากบัดแูลที่
เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) 
ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นรายการ
ที่บริษัทฯ กระท าเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาด
ใหญ่หรือมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะผู้ บริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิขอบเขตของธุรกรรมกบับคุคลที่มีสว่น
ได้เสยีและรายงานการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่มีสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุปี 
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ คณะกรรมการได้มีการ
อนุมัติ คู่มืออ านาจด าเนินการ (Manual of Authority) เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้การตัดสินใจของบริษัทฯ มีการ
พิจารณาทบทวนและอนมุตัิตามระดบัความส าคญั ทัง้กรณีที่ต้องพิจารณาและอนมุตัิโดยฝ่ายปฏิบตัิการ คณะผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอยา่งดี มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชดัเจน โดยแยกบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส  อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารอยา่งชดัเจน ตลอดจนได้
ติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด โดยขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร จะครอบคลมุทัง้เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท    
ควรดแูลให้มีการด าเนินการ เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกบัคณะผู้บริหารและเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหาร  มีหน้าที่น า
วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ ตลอดจนระบบการควบคมุดแูลและการก ากบัดแูลที่ดีซึง่คณะกรรมการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

ในการด าเนินงานเพื่อความยัง่ยืนของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
กิจการ (objectives) ท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม   

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้กิจการมีวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกัที่ชดัเจน เหมาะสม ส าหรับใช้เป็นแนวคิด
หลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั โดยได้
จดัท าเป็นวิสยัทศัน์ และคา่นิยมร่วมขององค์กร (vision and values) ดงันี ้

วิสัยทัศน์  

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพนัที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อกนัให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน  
เราต้องการสร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

ค่านิยมองค์กร 

ท างานเป็นทีม ท าสิง่ถกูต้อง กล้าคิด กล้าท า หว่งใย ใสใ่จอนาคต 

การก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกัดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทค านึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยต่าง ๆ และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตลอดจนความพร้อม ความช านาญ และความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และต้องเป็นสิง่ที่สะท้อนคณุลกัษณะของ
การก ากบักิจการที่ดี ความรับผิดชอบในผลการกระท า (accountability) ยึดมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต (integrity) ความ
โปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งเวดล้อม (due consideration of social and environmental 
responisbilities) ซึ่งคณะกรรมการก ากบัดแูลส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ศกัยภาพของกิจการ ซึ่งได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct)  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั
ของกิจการ โดยต้องค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อีกทัง้ได้
สนบัสนนุให้มีการจดัท า ทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่     
กลยทุธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจยัและ
ความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลต่อ
การบรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ (รายละเอียดโปรดดูในข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
สง่เสริมการสร้างนวตักรรมและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม      
อีกทัง้ได้ก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทั่วทัง้องค์กร  รวมทัง้ดแูลให้มี
การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน
ประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาดและ
องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว้ 

หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและน าเสนอเพื่อพิจารณาใน
การก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดและองค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ และ
สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 
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คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งได้พิจารณาตามตารางองค์ประกอบ
ความรู้ความช านาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มัน่ใจวา่จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดลุกนั
อย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสดัส่วนที่เกินกว่ ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด ปัจจุบนัมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 คน จากกรรมการบริษัททัง้หมด 12 คน ซึ่งเป็น
ขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัการก ากบักิจการที่ดี (ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) 
และเหมาะกบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 2 คน ซึ่งหนึ่ง     
ในนัน้เป็นกรรมการอิสระด้วย จะเห็นได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจึงสามารถ            
ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการอยา่งอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่ง
อิสระ อยา่งน้อยในจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่สามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวนสามคน ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบงัคบั 
ตลท. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระมีจ านวนสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามสดัสว่นอย่าง
ยตุิธรรมของเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 
และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น 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 ากบัดแูลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั และไม่
เอือ้ต่อผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบคุคลเดียวกนัและมี
การแบง่แยกหน้าที่อยา่งชดัเจน ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

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
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ  
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• ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

• ดูแลให้มีมาตรการที่ดูแลให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และในการก าหนดระเบียบวาระการ
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการได้หารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

• ต้องจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั
อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั โดยสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ดแูลให้การด าเนินการประชมุได้
เปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ  

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

• ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีโดยได้รับการเลือกตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษัท  

อนึ่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ  มิได้เป็นกรรมการอิสระ  แต่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่และสามารถใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ โดยยึดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่ว่ามีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
อยา่งยิ่ง 

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
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ                     
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีย้งัพิจารณา
คุณสมบตัิอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลาย
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและ
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การเงิน เป็นต้น และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ จ านวน 3 คนใน 12 คน) 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

บริษัทฯ ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบับทบญัญัติของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจ านวนหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุปี  

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 าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การก าหนดและทบทวน
วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี 

2) การติดตามและดแูลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนงานที่ก าหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี ้
เบาะแส 

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
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สว่นได้เสียต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

8) การก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่าย
จดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุ
ระยะเวลาที่พบวา่ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหน้าและ
รายการผิดปกติทัง้หลาย 

9) การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปี 

10) การจดัให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชดัเจนกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีสว่นได้เสียผ่านทาง website หรือ
รายงานตรงตอ่บริษัทฯ 

11) การมีกลไกก ากบัดแูลบริษัทย่อย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ มี
หน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และการท ารายการตา่ง ๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามคน โดยได้รับการแต่งตัง้และคัดเลือกจาก
กรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการ
บริหารจดัการ”  

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทกุคนเป็น “กรรมการอิสระ” โดยมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของ ตลท. และ 
กลต.  อีกทัง้บริษัทฯ ก าหนดเพิ่มเติมให้ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไมค่วรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของหลายบริษัทในเวลาเดียวกนันัน้ไม่ท าให้ความสามารถของกรรมการคนนัน้ด้อยลงในอนัที่จะปฏิบตัิหน้าที่
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายข้อมลูประจ าปีด้วย 

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ต้องเป็นผู้ซึง่มีความรู้ทางด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท
ฯ หมายถึงวา่ อยา่งน้อยต้องเคยปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบญัชีขัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความช านาญอย่างเพียงพอในด้านการบญัชีหรือการบริหารจดัการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่นท่ีจบ
การศกึษาด้านบญัชี ได้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ประธานมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 3 (สาม) ปี 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้แนใ่จวา่รายงานเหลา่นัน้มี
ความถกูต้องและเพียงพอ และท าหน้าที่ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และคณะผู้บริหาร (Executive 
Committee) ผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แนะน าให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเร่ืองทีเ่กิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบญัชีเพิม่เติมในระหวา่งที่
ผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงานตรวจสอบบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

2. สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้แนใ่จวา่สิง่ที่กลา่วมานัน้มีความเหมาะสมและประสทิธิภาพ 

3. ให้ความเห็นชอบในเร่ืององค์กรและคณุสมบตัิของบคุคลากรในสงักดัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และก าหนด
ระดบัของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนมุตัิการแตง่ตัง้ โยกย้าย และการเลกิ
จ้างบคุคลากรในสงักดัหรือที่สงักดัหนว่ยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบงัคบัของ 
ตลท., กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอนัวา่ด้วยเร่ืองของการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ 

5.  พิจารณา คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแตง่ตัง้และเสนอเปลีย่นแปลงผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ รวมทัง้ให้ค าแนะน าคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีนัน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบพงึค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย คอืการให้บริการอื่นของผู้สอบบญัชีที่
นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่มลีกัษณะที่อาจก่อให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์อนักระทบตอ่ความเป็นอิสระ 
ประสทิธิภาพ และการปฏิบตัิงานเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของผู้สอบบญัชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือใน
เร่ืองที่ส าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบประชมุเป็นการสว่นตวัทีม่ีแตส่มาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้ สอบบญัชี
โดยไมม่ีผู้แทนของฝ่ายบริหารอยูใ่นท่ีประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 (หนึง่) ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่การนีใ้ห้รวมถงึความถกูต้องและความ
ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงนัน้ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้แนใ่จวา่ รายการเก่ียวโยง
กนัเหลา่นัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของ ตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัทฯ 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รายงานนีใ้ห้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงช่ือและรายงานดงักลา่วนีอ้ยา่งน้อยต้องมีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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- ความเห็นในด้านความถกูต้อง ครบถ้วน และความเช่ือถือได้ของข้อมลูในรายงานและในการเปิดเผยข้อมลูทาง
การเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
- ความเห็นในด้านการปฏิบตัิตามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎ ประกาศ และ 

ข้อบงัคบัท่ีออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่ว รวมทัง้กฎและข้อบงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ท่ี เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

- ความเห็นในด้านการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของสมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบนี ้
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหนึง่ครัง้ในทกุรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการประชมุตาม
ปรกติที่กลา่วมานีแ้ล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึง่คนใดจะเรียกประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการ
ประชุมครัง้พิเศษก็ได้ตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธีการเรียกประชุมและระเบียบวิธีในการประชุมให้
เป็นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกนั 

2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก คณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมด 

3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับเชิญเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แตป่ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพดูในเร่ืองที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีสว่นได้เสียอยู่ด้วย 
หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
เทา่นัน้ท่ีร่วมอยูใ่นท่ีประชมุ 

4. ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การก ากบั
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(2) คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไมน้่อยกวา่สามคน  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 
แสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”  
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คุณสมบัติกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง  

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกลุม่บริษัท
ฯ รวมถึงเข้าใจหลกัการและการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนการบริหารและจดัการความเสีย่ง 

ปัจจุบนัสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ของบริษัทฯ ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมี
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชัน้น าที่มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง มีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง ดงันี ้

1. ก าหนดและเสนอขอบเขตการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท อนมุตัิและมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารด าเนินงานและติดตามการปฏิบตัิงาน 

2. สอบทานการบริหารและจดัการความเสีย่งที่ส าคญัของกลุม่บริษัทฯ ที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 
3. สอบทานเร่ืองการก ากบัดแูลและความเสีย่งของบริษัทยอ่ยที่อยูใ่นตา่งประเทศ 

4. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท  

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 (สี่)  ครัง้ต่อปี สมาชิกของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง  อาจเรียกประชมุพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรียกประชมุและขัน้ตอนการ
ด าเนินการประชมุ ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง  

2. องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชิกจ านวนเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคมุ ก ากบัดแูล อาจได้รับเชิญเข้าประชมุ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อรายงานการติดตามในเร่ืองของความเสี่ยงหลกั ๆ และแผนบริหาร
และจดัการความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ควบคุม ก ากับดูแล ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการหารือในเร่ืองที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคมุ ก ากับดูแล มีส่วนได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเสีย่ง  ประสงค์จะประชมุโดยไมม่ีบคุคลอื่นนอกจากสมาชิกเทา่นัน้ 

4. ให้เลขานกุารของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง  เก็บรักษารายงานการประชมุ ตามที่คณะกรรมการธรร
มาภิบาลและความเสีย่งก าหนด 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อยา่งน้อยหนึง่ในนัน้ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

ส าหรับรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแสดงอยูภ่ายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”  

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การท างานที่
เก่ียวข้อง และมีความเข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยา่งถ่ีถ้วน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้ประธานมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 2 (สอง) ปี 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน มีดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง  

1. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม ทัง้หมดภายในกลุม่บริษัทฯ และโครงสร้างของคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ การทบทวนดงักลา่วให้กระท า
ทุกปี และเสนอผลการทบทวนดงักล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนั
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสมแก่การได้รับการเสนอเข้ารับเลอืกตัง้ และ/หรือ เข้ารับ
การแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไป ตามที่ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้น หรือจากกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
จากผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา ทัง้นี ้ต้องกระท าในเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั ก่อนเสนอต่อที่
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น หรือไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ก าลงัจะ
มาถึง ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมี
กรรมการพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ 

3. ก าหนด ประเมิน และเสนอแนะบคุคล ผู้ที่มีศกัยภาพอนัเหมาะสมแก่ต าแหนง่ที่ส าคญัๆ ภายในกลุม่บริษัทฯ เช่น 

• ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทฯ 
• สมาชิกในคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยอ่ย  
• กรรมการของบริษัทยอ่ย  
• บคุคลซึง่จะเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม 
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4. พิจารณาทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในเร่ืองบคุคลที่มีศกัยภาพเหมาะสมที่จะได้รับการ
แต่งตัง้เป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย และท าการประเมิน
อย่างเป็นอิสระในตัวบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวมานี ้ ในด้านความเช่ียวชาญ (expertise), ทักษะ(skill), 
ประสบการณ์ (experience), ผลการปฏิบตัิงาน (performance) รวมทัง้คณุสมบตัิสว่นตวัและคณุสมบตัิด้านวิชาชีพ 
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท าการเสนอแนะผู้ ได้รับการเสนอช่ือที่เห็นวา่มีความเหมาะสมตอ่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง  

1. สอดส่องดูแลบุคคลต่าง ๆ ที่มีศกัยภาพ (talent pipeline) สอดส่องดูแลกระบวนการของการพฒันา และแผนการ
พฒันาบุคลากรส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (Top Management Level – TML) และส าหรับเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับการเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหนง่ไปเป็นผู้บริหารระดบัสงูภายในกลุม่บริษัทฯ  

2. ทบทวนแผนงานการสร้างผู้สืบทอดการด ารงต าแหน่งส าหรับสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ซึง่การทบทวนดงักลา่วให้กระท าเป็นรายปี 

3. ทบทวนแผนการสร้างผู้สบืทอดการด ารงต าแหนง่ส าหรับสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย และส าหรับผู้ที่เป็น
ผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม   ซึง่การทบทวนดงักลา่วให้กระท าเป็นรายปี 

4. ทบทวนแผนการสร้างผู้สบืทอดการด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูภายในกลุม่บริษัทฯ ซึง่การทบทวนดงักลา่วให้
กระท าเป็นรายคร่ึงปี และให้กระท าร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน    

1. จดัให้มีการท านโยบายและแผนคา่ตอบแทน (compensation policies and programs) ของทัง้กลุม่บริษัทฯ เพื่อให้
กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการรับบุคลากร รักษาบุคลากรให้ท างานอยู่ภายในกลุม่
บริษัทฯ และสร้างเสริมให้พนกังานมีความมุ่งหวงัและค่านิยมหลกัที่เป็นอย่างเดียวกนักบัของกลุ่มบริษัทฯ และใน
ขณะเดียวกนัสร้างความเช่ือมโยงเพื่อให้คา่ตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบตัิงาน 

2. พิจารณากลัน่กรองและเสนอคา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่
ละคน  รวมทัง้ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และน าเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่วเพื่อขออนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

3.  ทบทวนผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ  

4.   อนมุตัิผลการปฏิบตัิงานและคา่ตอบแทนของสมาชิกในคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยอ่ย 
รวมถึงอนมุตัิการจ่ายโบนสัประจ าปีของบริษัทฯ และการขึน้คา่จ้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 

5.   ทบทวนค่าตอบแทนและการขึน้ค่าจ้าง รวมถึงการจ่ายโบนสัประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศตามที่เลขา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ 
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6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทกุรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน 
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประชุมครัง้พิเศษก็ได้ตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ สว่นวิธีการเรียกประชุมและ
ระเบียบวิธีในการประชมุ ให้เป็นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนตกลงกนั  

2. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด   

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับเชิญเข้าประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นประจ า แตป่ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพดูในเร่ืองที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีสว่นได้เสียอยู่ด้วย 
หรือเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นนอกจากสมาชิก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เทา่นัน้ท่ีร่วมอยูใ่นท่ีประชมุ  

4. ให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที่จดบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ภายใต้การก ากบัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร  6 คน  ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูของสายงานการตลาดและการ
ขาย สายงานการเงินและการควบคมุธุรกิจ สายงานการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบรีุ 
และสายงานการจดัสง่สนิค้า และมีหนึง่ในนัน้คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร และเป็นกรรมการ  

รายนามคณะผู้บริหาร ปี 2561 แสดงอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการบริหารจดัการ”   

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 ้
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บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

1.  จดัระเบียบ ด าเนินการ และก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณรายปี 

2.  จัดเตรียมการด าเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และน ามติคณะกรรมการบริษัท มาใช้ด าเนินการใช้บงัคบั
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 

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหากรรมการ  

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตัง้และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้ด าเนินการ  ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก กลัน่กรอง และคดั
สรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้ เพื่อให้ได้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อน
คณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับกรณีการแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ ส าหรับต าแหนง่กรรมการอิสระและผู้บริหารระดบัสงู 
บริษัทฯ มีการสรรหาโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา ซึ่งพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้
จากฐานข้อมลูกรรมการ และผา่นกระบวนการสมัภาษณ์และคดัเลอืก และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
เป็นผู้กลัน่กรองเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่กรรมการอิสระมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้มี
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ความโปร่งใสและชัดเจน ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมัน่ใจให้กบั
บคุคลภายนอก และให้โอกาสผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือกรรมการเพื่อการพิจารณาเป็นประจ าทกุปี 

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 าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้คดัสรรบคุคลที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณารายช่ือจากผู้ทรงคณุวฒุิในท าเนียบกรรมการซึ่งจดัท า
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จากผู้ที่ถกูเสนอช่ือโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านการสรรหา และจากผู้ที่ถกูเสนอ
ช่ือโดยผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

นิยามกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนปรับนิยามกรรมการอิสระให้มีคณุสมบตัิที่เข้มกว่าที่
กฎหมายก าหนด ซึง่ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
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ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ได้ก าหนดไว้วา่กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กิน ร้อยละหนึง่ 
(ร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้นจากร้อยละหนึง่ (ร้อยละ 1) เป็นร้อยละศนูย์จดุห้า (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. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นฝ่ายบริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั
โดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมา แล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เ ป็นบิดา มารดา        
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ฝ่ายบริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง
การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบั
สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
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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 าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีโปร่งใสและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยต้องน าเสนอนโยบาย 
วิธีการ หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแตล่ะต าแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และ เพียงพอที่จะจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  อีกทัง้                  
ต้องหลกีเลีย่งการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาว
ของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ ประโยชน์และคณุค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็นสมาชิกและการมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึน้ใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยด้วย  

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัเป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ได้
อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้น าเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบาย
และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รูปแบบและจ านวนค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย (ถ้ามี) ซึง่
ปัจจบุนัไมม่ีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้แทนของบริษัทฯ ในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทภายใต้กรอบท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผลตอบแทนที่จงูใจและเหมาะสมกบัผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่ได้ท าความตกลงไว้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่ประเมินจากผลประกอบการของบริษัท
ฯ ผลงานเก่ียวกับการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  และการพฒันาผู้บริหาร ซึ่งมีการเสนอผล การ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนจะเป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ 

ส าหรับโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับ
คา่ตอบแทนกรรมการ ปรับใช้ตามหลกัปฏิบตัิ 3.2  

หลักปฏิบัติ 3.5   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการก าหนดวนัประชมุลว่งหน้าเป็นรายปีก่อนเร่ิมปีใหม ่และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบก าหนดการดงักลา่ว
พร้อมทัง้วาระท่ีส าคญัตามรอบระยะเวลาของการประชมุแตล่ะครัง้ เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกนัพิจารณาก าหนดเร่ือง
ที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าได้รวมเร่ืองส าคญัไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลู
อยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน        
6 ครัง้ และมีการจดัประชุม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดตาม)  เพื่อให้
โอกาสแก่คณะกรรมการในการพบปะนกัลงทนุและผู้ ร่วมทนุในประเทศเวียดนาม ก่อนการพิจารณาวาระการลงทนุ เพื่อให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบคอบในการพิจารณา และมีการสง่รายงานผลการด าเนินงานและแผนการ
พฒันาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารด าเนินการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดอืน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

กรรมการทัง้คณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการ
ทัง้หมดที่จดัในปี 2561 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบคุคลแสดงอยู่ในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการ 

ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอเร่ืองและอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบ
โดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทกุคนได้ให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่
น าสูท่ี่ประชุม รวมทัง้ประเด็นการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุโดยตรงและเพื่อมีโอกาส
รู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

กรรมการทกุคนมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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และทกุคนได้อทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง 
ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทกุคน 

คณะกรรมการบริษัทได้ถือนโยบายในการจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหนง่ได้ไมเ่กิน 5 
แหง่  เพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ซึง่ในปัจจบุนัไมม่ีกรรมการคนใดด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัท
จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  ส าหรับการด ารงต าแหน่งอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู  บริษัทฯ  ไม่มี
นโยบายที่อนญุาตให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกวา่ 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ 
และบริษัทร่วมทนุของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากบัดแูลการบริหารจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทราบถึงผลการประชมุนัน้ด้วย เมื่อครบรอบปีการด าเนินงาน 2561 หลงัจากการรวบรวมข้อมลูการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้รายคณะและรายบุคคล  ประธานกรรมการได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยไมม่ีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ เพื่อมีการหารือและน าข้อเสนอแนะมาจดัท าแผนพฒันาและ
ติดตามผล  

หลักปฏิบัติ 3.6  การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน      

การก ากบัดแูลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบือ้งต้นนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท า
การสรรหาและกลัน่กรองบคุคลที่เหมาะสม โดยน าเสนอในที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าการพิจารณาอนมุตัิ
และเสนอต่อบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน โดยการแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผู้บริหารส าคญัที่จะเข้า
รับผิดชอบบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อย มีจ านวนและต าแหน่งที่สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

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  

ส าหรับการตดัสนิใจในการด าเนินกิจการท่ีส าคญัในบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทฯ จะก าหนดกรอบมลูคา่ของโครงการ หรือกิจการ
ให้คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยน าเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิก่อนเสมอ ทัง้นี ้รวมถึงกิจกรรมที่
ส าคญั อาทิ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัทก่อนเสมอ  
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สว่นในการด าเนินกิจการโดยทัว่ไป บริษัทฯ จะก าหนดแนวนโยบายด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณาก าหนดงบประมาณ
ประจ าปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด าเนินกิจการเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ย่อย ซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีวาระประจ าในการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยด้วย จึงมัน่ใจได้
ว่าบริษัทฯ มีกลไกการก ากบัดแูลและระบบควบคมุภายในบริษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้การท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัท
ยอ่ยได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลกัษณะ
เหมือนหรือใกล้เคียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้จดัการในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบั
ผู้บริหารและผู้จดัการของบริษัทฯ ที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวข้อง 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  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการนัน้มี
การประเมินแบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้ก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมี
หลกัเกณฑ์ และน าประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรับปรุงประสทิธิภาพของ
คณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานสรุปได้ ดงันี ้ 

เลขานกุารบริษัทจดัท าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จากนัน้ เลขานกุารบริษัทสรุปผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและด าเนินการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

หลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อ (ระดบัการประเมิน 0-5) โดยการประเมินระดบั5 = ดี
เยี่ยม การประเมินระดบั 4 = ดีมาก การประเมินระดบั 3 = ดี การประเมินระดบั 2= พอใช้ การประเมินระดบั 1= ควร
ปรับปรุง และการประเมินระดับ 0 = ไม่มีการด าเนินการใดเลย ทัง้นี  ้ผลการประเมินประจ าปี 2561 สรุปได้ว่า 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและหลกัในการปฏิบัติ 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดยมีผลการปฏิบตัิงานสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลนัน้ ใช้กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลกัเกณฑ์การ
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ประเมินผลงานเช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น ซึง่
ผลประเมินพบว่า กรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและ
เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น าผลการประเมินดงักลา่วไปปรับใช้เพื่อการพฒันาการ
ปฎิบตัิหน้าที่และพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการอยา่งเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทถือนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างตอ่เนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจดัการ เลขานกุารบริษัท และบคุลากรในงานที่เก่ียวข้องกบั
การก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเข้ารับการอบรม
หลกัสตูรต่าง ๆ ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบนัในต่างประเทศ การอบรมหลกัสตูรอื่น 
ๆ ของหนว่ยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทฯ  

ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 75 ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และ
สนบัสนนุกรรมการให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานในรอบปีที่ผา่นมา  
ทัง้ของสถาบนัภายในประเทศและตา่งประเทศ  ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้กรรมการในปี 
2561 

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

จนถึงสิน้ปี 2561 
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก*  
-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 

and A Close Political System   

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

2 นายวนัชยั โตสมบญุ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  DAP 7/04, DCP 7/01, AACP  19/05, 
CGI 10/15 

3 นายชชัชน รัตนรักษ์ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

 

4 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  IOD Nationnal Director Conference 2018 

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

5 นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  Inaugural CG Conference 2018, SEC 

-  DAP 71/08, DCP 126/09, ACP 
30/10, FGP 1/10, MFM 2/10, MFR 
10/2010, MIA 7/10, MIR 9/10, SFE 
7/10,   M&A 1/11, RCC 14/12, 
RNG 2/12, CDC 7/13, HRP 4/13, 
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ล าดับ รายช่ือกรรมการ การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้กรรมการในปี 
2561 

รวมการเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

จนถึงสิน้ปี 2561 
ACEP 7/2013, RMP 1/13, 
Inaugural CG Conference 2018 by 
SEC 

6 นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิ
กกิง้ 

-  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  Mandatory Accreditation Program 
for Directors of Public Listed 
Companies 2012 (Malaysia) 

   หรือ MAP ตาม Bursa Listing 
Requirement ประเทศมาเลเซีย 

7 ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ -  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

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

8 ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, 
MIA 2/08, MIR 3/08, QFR 5/07, 
RCP 18/08 

9 นายประดาป พิบลูสงคราม -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  Strategic Board Master Class SBM 5/18 

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

10 นายชรินทร์ สจัจญาณ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

 

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

11 นายเต็ง เว อนั เอเดรียน -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  SDP /18 (Singapore) 

-  SID-SUM Directorship Program 
หรือ SDP โดย Singapore Institute 
of Directors เป็นสถาบนักรรมการ
บริษัทสิงคโปร์ เทียบเทา่ IOD 

12 นายศิวะ มหาสนัทนะ -  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก* 

-  Vietnam: An Open Economy, An Open Society, 
and A Close Political System  

-  Role of the Chairman Program RCP 43/18 

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

 

*EEC: คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยนายคณิศ แสงสพุรรณ เลขาธิการ ซึ่งเป็นการบรรยาย
พิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
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 สว่นในปี 2561 มีผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการชุดยอ่ยที่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดย IOD 
และของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง การอบรมในปี 2561 

1 นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง รองประธานอาวโุส (การบริหารบคุลากรและ
ประสิทธิภาพองค์กร) 

-  Director Certificate Program 
DCP 265/2018 

2 นางภชัฎา หม่ืนทอง เลขานกุารบริษัท -  IOD openhouse  
-  Inaugural CG Conference, SEC 

3 นางชฎาพร ฐิติสวสัดิ ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  -  Inaugural CG Conference, SEC 

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 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็นประจ าถึงแผนพฒันาและการสบืทอดงาน 
ซึง่จะมีการร่วมจดัท ากบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมและเป็น
แผนท่ีตอ่เนื่องในการสบืทอดต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูทกุต าแหนง่  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทถึงผลการด าเนินโครงการเป็นประจ าควบคูก่บัการพิจารณาแผนสบืทอดงาน 

หลักปฏิบัติ 3.9 การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีก าหนดประชมุและวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้าเพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 

จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการแม้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะก าหนดไว้ให้มีการประชมุเป็นรายไตรมาส แตใ่น
ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครัง้ เพื่อให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัได้ก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
ทกุเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนื่องและ       
ทนัการณ์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกให้กรรมการแตล่ะคน คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชุด รวมทัง้คณะผู้บริหารและฝ่าย
จดัการสามารถเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อยา่งอิสระ และในการการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทมีการสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้รู้จักผู้บริหารระดบัสูงส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 
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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 ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้เปิดเผยคณุสมบตัิ และประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทใน
รายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1  การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการสรรหาและพฒันากรรมการ
ผู้บริหารระดบัสงูและบุคคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ตามข้อเสนอของกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอช่ือบคุคลที่จะมาด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  

ในการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะต้องทบทวนและเสนอรายช่ือบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้ บริหารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนมุตัิ  

ส าหรับบคุคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจที่จะอนุมตัิข้อเสนอรายช่ือบุคคลของกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่ก าหนด  

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) 
เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้   

การพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุคลากร  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการอบรมและพฒันาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบคุลากรภายในที่เก่ียวข้องกบั
การก ากับดูแลกิจการ รวมทัง้การอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียดการพฒันาผู้บริหาร ปรากฏในหวัข้อ 8.5 แนวทางและรูปแบบการพฒันาทรัพยากรบคุคล  

หลักปฏิบัติ 4.2  โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนที่
เป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ ได้แก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผู้บริหารในการ
ซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กร (EJIP) ซึง่มีระยะเวลา 7 ปี ตัง้แตปี่ 2559 – 2565 โดยมีการ
จัดสดัส่วนอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทนได้ค านึงถึง ระดบัค่าตอบแทนที่สงูกว่าหรือ
เท่ากับระดบัอตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการก าหนดและสื่อสาร
นโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กรอยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีสว่น
ร่วมในการให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน าเสนอ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งได้สื่อสารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการลว่งหน้า  

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ท าเป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน และน าเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึง่กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาด้วยเสมอ 

ประธานกรรมการซึง่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สือ่สารผลการพิจารณาและ
ประเด็นเพื่อการพฒันาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

การอนมุตัคิา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พจิารณาผลประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ และปัจจยัอื่น ๆ 
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ โครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดบัสูงให้สอดคล้องกับ
หลกัการประเมินดงักลา่ว 
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ส าหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ นัน้ 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดเป็นร้อยละของ EBITDA และวดัจากงานท่ีส าคญั ความสามารถ 
การพฒันาตนเอง การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การน าผล
ส ารวจความคิดเห็นจากพนกังานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

การตรวจสอบและประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีปัจจุบนั ประกอบไปด้วย
ปัจจยัตา่งๆ 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
ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนด้วย 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 5.1  การสร้างนวตักรรม 

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 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ 

จากการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
นวตักรรมอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลีย่นแปลงไป โดยบริษัท
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ฯ ได้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างนวตักรรมอนัเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร โดยมี
การจดัเสวนาและประชุมเชิงปฏิบตัิการอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี การน าเสนอผลงานด้านนวตักรรมในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (นวตักรรมหลกั) รวมถึงการสนบัสนนุการพฒันาความคิดริเร่ิมของกลุม่พนกังานนกั
คิดรุ่นใหมเ่พื่อค้นหารูปแบบธุรกิจใหมใ่นการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลก
ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (นวตักรรมใหม่) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้กลุ่มพฒันาธุรกิจใหม่เพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิด
มลูคา่เพิ่มให้แก่ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

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    ถือว่า นวตักรรม เป็นเร่ืองส 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
บริษัทฯ และต้องมีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ ลกูค้า คู่ค้า 
เจ้าหนี ้สงัคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ และที่ส าคญัต้องไม่มีการกระท าใด ๆ  ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
สว่นได้เสยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรับผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจ้าง   

พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่และเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนว
ปฏิบตัิในการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอย่างยตุิธรรมและเท่าเทียม โดยต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 
อนัได้แก่การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่เป็นธรรม การก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการไมใ่ช้แรงงานผิด
กฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
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ความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่น ๆ  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและหรือแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังาน ตลอดจนนโยบายด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานโดยเปิดเผยถึงการ
ปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่รับทราบเสมอ อนัได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะ
ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้บริษัทฯ ไปสูเ่ป้าหมายที่ก าหนดไว้ บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึง่ในปัจจยัแหง่ความส าเร็จขององค์กร ใน
การที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามค่านิยม และ
วัฒนธรรมขององค์กร โดยมิได้มุ่งหวังในเร่ืองของผลส าเร็จในการท างานเท่านัน้แต่ต้องถึ งพร้อมด้วยจริยธรรมและการ
ปฏิบตัิงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม, ท าสิง่ถกูต้อง, กล้าคิด กล้าท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมขององค์กร 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใช้
ในการบริหารการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหนง่งาน, 
อตัราการจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินคา่
งาน, การส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานเพื่อ
สนบัสนนุและเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานสงูกวา่มาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
พิจารณาจ่ายโบนสัให้กับพนกังานทุกคนขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
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
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูล
ลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอย่างมี
ความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า ซึง่มีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์
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ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบริษัทฯ มุง่มัน่ให้พนกังาน ผู้ รับเหมา และลกูค้าทกุคนต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผู้อื่น ทกุกิจกรรมต้องได้รับ
การด าเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล ปัจจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
ความส าเร็จอย่างยัง่ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การสร้างทศันคติที่ดีด้าน
ความปลอดภยั และให้ฝังแน่นในกลุม่คนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสูก่ลุม่ลกูค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ
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 

(3) ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 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   
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บริษัทฯ ได้จดัท าจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อก าหนดเง่ือนไขการร่วมกนัทาง
ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค ามัน่ยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธสญัญาระหว่างกันก่อน
เร่ิมท าธุรกิจกบับริษัทฯ  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคู่ค้า อนัเป็นผู้มีสว่นได้เสียส าคญัในการด าเนินธุรกิจซึ่งกนัและกนั โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจดัซือ้จดัหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานจัดซือ้จัดหาสินค้าหรือบริการที่
สร้างความคุ้มค่าสงูสดุ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัซือ้จดัหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใสในทกุขัน้ตอน ทัง้
การประกวดราคา การประเมินและคดัเลอืกคูค้่า และสนบัสนนุให้คูค้่าด าเนินการธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

(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 จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้วตัถุดิบ การใช้พลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส านกังาน) 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 
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(7) การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ
ก าหนดให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะโดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงสนบัสนุนให้บริษัทอื่น ๆ  และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ รวมทัง้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือขา่ยด้วย 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตัง้แต่ปี 2555 และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรดงัอุดมการณ์ที่ไม่
อนญุาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่อย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด  โดยในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบตัิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเตรียม
ความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบตัิภายในให้ชดัเจนและบงัคบัได้จริง และมีประสทิธิภาพ จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในปี 2560   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 5.3  การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรบคุคล  ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ต่าง ๆ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ  

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนรัุกษ์อย่างมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาแหลง่ทรัพยากรที่ไมอ่าจทดแทนได้ 
และน าวสัดทุตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใช้ใหม ่

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยได้ค านงึถีงความจ าเป็นและผลกระทบการน าทรัพยากร
ตา่ง ๆ มาใช้ และผลกระทบตอ่กนัและกนัในการใช้ทรัพยากรแตล่ะประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอด
สาย value chain มาโดยตลอด โดยตระหนกัวา่ รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่งกนั ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่
ตา่งกนัด้วย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯ ต้องค านงึถึงผลกระทบและความคุ้มคา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร 
บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการได้มีการทบทวน พฒันา
ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผย
ถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ 

หลักปฏิบัติ 5.4  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกบั
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ความต้องการของกิจการ โดยก ากับดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการด้าน
เทคนิค การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ ดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในกลุม่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ โดยได้มีการ
ก าหนดหลกั เกณฑ์และปัจจยั ในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business model) ในการนี ้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด ได้
ให้บริการครอบคลมุตัง้แตก่ารวางแผนกลยทุธ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องและสง่เสริมกล
ยทุธ์ทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจนไปถึงการดแูลและพฒันาระบบที่มีอยู่ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  

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

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่บริษัท อินทรี ดิจิตอล 
ได้ด าเนินการอยา่งยอดเยี่ยมจนได้รับประกาศนียบตัร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวลัการบริหารข้อมลูความปลอดภยั
ยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลมุระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ในการ
รักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทัง้
ป้องกนั มิให้มีการน าข้อมลูไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมลูร่ัวไหล การรักษาความน่าเช่ือถือ ( integrity) และความ
พร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอก
ที่เก่ียวข้อง อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้
บรรลวุตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เก่ียวข้องทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล จึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การ
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ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานและสร้างความมัน่ใจว่ามีมาตรการป้องกนัการ
ทจุริตอยา่งสมเหตสุมผล  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง กลัน่กรอง
ในการพิจารณาเพื่ออนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรับได้ การระบคุวามเสีย่ง (ความเสีย่งด้านกลยทธ์ุ (strategic risk) ความเสีย่ง
ด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน ( financial risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบั (compliance risk) ที่ได้พิจารณาปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ การอนมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
หลกั กลยทุธ์ และความเสีย่งที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสีย่งของ
ทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อ
จดัล 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) ซึ่งคลอบคลมุหน้าที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู การได้
หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทัง้ได้จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่
เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พร้อมทัง้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดเร่ืองการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหาร
จดัการความเสีย่ง 
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หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหวา่งบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัทฯ และ
การท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 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
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด
เป็นนโยบายการก าหนดวนัห้ามซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ (Blackout Period Policy) ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น นโยบายการ
ใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ( Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
บคุคลที่สว่นรู้ข้อมลูภายในท าการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพร่ข้อมลูงบการเงิน และข้อมูล
ส าคญัทางการเงิน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้วา่ไมม่ีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมลูที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอนัจะ
น าไปสูก่ารเอาเปรียบบคุคลภายนอก และกรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจดัสง่รายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าสรุป
จ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุ คณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้ และเปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วในรายงานประจ าปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดดงักลา่วด้วย 

นโยบายข้างต้นยงัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน และข้อมลู
ของบริษัทฯ อีกด้วย  

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในว่า  “การน าเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมลูที่ไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ มาใช้ประกอบตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ  เป็นเร่ือง
ที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย และสง่ผลให้มีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัท  บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายช่ือ
บุคคลภายในให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ก าหนดแนวทางการรักษาข้อมลูภายใน และท าการแจ้งแนวทางและ
นโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการทบทวนรายช่ือผู้ใช้ข้อมลูภายในซึง่เป็นบคุคลที่รับรู้และถือครองข้อมลูส าคญัและที่ยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และท าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กร
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ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและได้ตระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
นโยบายและข้อก าหนดดงักลา่วด้วย โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

รูปรายงานข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560 และ ปี 2561 มีดงันี ้

การถือหุ้น บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 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 89,723 - 0.0301 81,887 - 0.0275 7,836 
4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 
5. นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ - - - - - - - 
6. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง้  - - - - - - - 

7. ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ 38,483 - 0.0129 31,221 - 0.0105 7,262 
8. นายเต็ง เว อนั เอเดรียน - - - - - - - 
9. ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 
10. นายประดาป พิบลูสงคราม - - - - - - - 
11. นายชรินทร์ สจัจญาณ - - - - - - - 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
12. นายศิวะ มหาสนัทนะ 211,992 - 0.0711 207,504 - 0.0696 4,488 
ผู้บริหาร 
13. นายมนตรี นิธิกลุ 13,522 - 0.0045 11,407 - 0.0038 2,115 
14. นายจนัดานา ลิยานาเก 18,613 - 0.0062 15,704 - 0.0053 2,909 
15. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง - - - - - - - 
16. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส - - - - - - - 
17. นายอมรศกัดิ์ โตรส 14,196 - 0.0048 16,692 - 0.0056 2,496 

  หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุ้นของปี 2560 และ ปี 2561 ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึง่เรียกช าระแล้ว 2,980 ล้านบาท 

การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากการควบคมุดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในแล้ว การดแูลเร่ืองการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทฯ เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและ
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การเปิดเผยข้อมลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้
มีสว่นได้เสยีต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

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  และการไมยุ่ง่เก่ียวกับกิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชมุคณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ และคณะกรรมการบริษัทยงัได้
ดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและผู้ เก่ียวข้องเมื่อมีการเปลีย่นแปลงและสง่รายงานให้เลขานกุารบริษัทจดัท ารายงาน
สรุปให้คณะกรรมการทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ด้วย 

หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตัง้แต่ปี 2555 และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรดงัอดุมการณ์ที่ไม่
อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 

ก่อนได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเตรียม
ความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบตัิภายในให้ชดัเจนและบงัคบัได้จริงและมีประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงที่ผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองและน าเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงแล้ว และเพื่อให้นโยบายนีม้ีผลบงัคบัใช้
อยา่งมีประสทิธิผล จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามผลการปฏิบตัิการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมถึงบคุคลใด ๆ ที่เป็นตวัแทน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตัิ
ตนตามนโยบายนีอ้ยา่งเคร่งครัด 
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2) ก าหนดแนวปฏิบตัิในเร่ืองของการบนัทึกข้อมลูทางการเงิน และมาตรการควบคมุภายใน โดยให้หน่วยงานบนัทกึ
บญัชีท าหน้าที่ควบคมุดแูล ทวนสอบเอกสารหลกัฐานแสดงเหตผุลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บคุคลภายนอก
อยา่งเคร่งครัด เช่น ห้ามมิให้มีการบนัทกึรายการลบันอกบญัชี ห้ามการปกปิดรายการจ่ายที่มิชอบ  

3)   ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ และท า
หน้าที่ประเมินความเสีย่งเร่ืองการทจุริต ตรวจสอบการแสดงข้อมลูที่ไมส่อดคล้องตอ่ความเป็นจริง และพฤติการณ์
ที่อาจน าไปสู่การทุจริตเป็นประจ าทุกปี ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อ
น าเสนอรายงานการประเมินผลตอ่ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั เพื่อก าหนดแนวทางการจดัการควบคมุตอ่ไป  

4) หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีมลูเหตอุนัเช่ือว่า มีการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ รวมถึงฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ  คณะท างานกลัน่กรองจะ
เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสี่ยง เห็นสมควรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมั่นใจได้ว่า การ
รายงานหรือแจ้งเบาะแสตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส  
คณะท างานกลัน่กรองเป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรอง และจัดตัง้ทีมงานเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทัง้สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการธรรมมาภิบาลความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขเยียวยาหรือด าเนินการทางกฎหมายส าหรับการกระท าความผิดดงักลา่วตอ่ไป 

5) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอทัง้ผ่านการ
ฝึกอบรมและแบบผ่านสื่อออนไลน์  อีกทัง้การฝึกอบรมในเร่ืองนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนีย้งัถกู
บรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกบับรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการ 
ผู้ รับเหมา คู่ค้า นบัตัง้แต่เร่ิมก่อความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ จากนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว ซึ่งท าให้บริษัทฯ 
มัน่ใจ ได้ว่า บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ที่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูล
เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการ ทจุริตคอร์รัปชัน่ มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน และมีการจดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ 
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้การจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ สอบ
บญัชีภายนอก สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการด้วย 

(รายละเอียดของนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.siamcitycement.com)   

หลักปฏิบัติ 6.5 กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการ โดยมีการบนัทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 
และรายงานข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีค วามสะดวกและมี
มากกวา่หนึง่ช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน website และรายงานประจ าปี 

http://www.siamcitycement.com)/
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คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยได้ก าหนดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ดูแลได้ให้มี
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
เสียสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ  
อาทิเช่น  การทจุริตงบการเงิน  การติดสินบน และคอร์รัปชัน่ การลกัทรัพย์ การทจุริตประพฤติมิชอบ  การบนัทึกผิดทาง
บญัชี  การใช้ทรัพย์สนิและข้อมลูบริษัทฯ ในทางที่ผิด  การฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกบัการให้หรือรับของก านลั การเลีย้งรับรอง 
เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนตามกระบวนเสาะหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความเสีย่ง อีกทัง้ยงัได้ก าหนดกลไกส าหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ถกู
ร้องเรียนด้วย 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 4 ช่องทาง  ดงันี ้ 

1. สายดว่น: 001800 441 0657 
2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk 
3. เว็บไซต์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup และ 
4.  แอพพลเิคชัน่: “SpeakingUp” รหสัการเข้าถึง: InseeSpeakup 

กระบวนการดงักลา่วจึงเป็นช่องทางและขัน้ตอนที่ท าให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือที่ถูกละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้ รับเร่ืองร้องเรียน มีกระบวนการ
สอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจัดการเร่ืองที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องพนกังานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชดัเจน มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่
ได้รับแจ้ง และจัดให้มี INSEE Speak Up  Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้ง
เ บ า ะ แ สต่ า ง ๆ  นอก จ า กนี ้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ส า ม า ร ถ แ จ้ ง ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย นต่ อ คณะก ร ร ม ก า รบ ริ ษั ท ไ ด้ ที่  
companysecretary@siamcitycement.com 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสงูในเร่ืองของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีดงัค ามัน่ว่าบริษัทฯ จะเป็น
องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน
จรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าบคุลากรของบริษัทฯ 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
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การก ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายสิ่งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัที่
ก าหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมลู        
มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมาย
รวมถึงผู้บริหารสงูสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงใน
รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีอิสระ และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบญัชี
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในรายงานประจ าปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลูทาง
การเงินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจยั เร่ืองผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็น
ของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ข้อสงัเกตของ
ผู้สอบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ  56-1 สะท้อนฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกั
ลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละ
ไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้อง
กบักรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ต้องดแูลให้การเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถ้วนถกูต้อง 

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพ
คลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า           
การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรือความสามารถใน
การช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มัน่ใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ทางการเงินได้ และติดตามอยา่งใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไข
ปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพิจารณา
ตดัสนิใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 
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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  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการท าหน้าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็น
อย่างดี   ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่นีต้้องท าหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมลูตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายหรือแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะ (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 าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมและโปร่งใส 
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารส าคญัครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั และได้รับความสะดวกในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
และที่ส าคญัในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัใด ๆ โดยไม่แจ้งให้  
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

ในการสร้างสมัพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับนักลงทุนสมัพนัธ์ 
ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนดแูลจดักิจกรรมอยา่ง
เหมาะสมอยูเ่สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดไูด้จาก
หวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ของรายงานประจ าปี) 

หลักปฏิบัติ 7.5 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ในปี 2561 ได้มีการพบปะนกัลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยได้มีการท าจดหมายขา่วราย
ไตรมาส นอกจากนัน้ยงัมีการให้ข้อมลูทางโทรศพัท์และมีการตอบข้อซกัถาม และการเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของ
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บริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และในกรณีที่นกัลงทนุต้องการติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ สามารถติดตอ่ได้ที่ช่องทาง
ตอ่ไปนี ้ 
  ที่อยู ่  ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 
   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 11  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์ +66 2 797 7165 
  อีเมล์ kasem.makrailert@siamcitycement.com  

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบตัิ
ในการให้ข้อมูล นโยบายหรือหลกัปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ 
เช่น การพบปะนกัวิเคราะห์เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ การท าจดหมายขา่วเพื่อน าเสนอฐานะการเงินของบริษัทฯ 
เป็นต้น 

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 าคัญของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของ     
ผู้ ถือหุ้น (รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั) อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิ
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 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทฯ ประเด็นที่ก าหนดใน
กฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการ
พิจารณา  และ/หรือการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดให้มี หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ

http://www.siamcitycement.com/
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เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจเุร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็น
วาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบ อีกทัง้ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลาย
คนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทฯ) ซึง่เป็นจ านวนหุ้นที่ต ่ามาก อนัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ
เลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 3-4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด้วย  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ช่ือบคุคล
เพื่อด ารงต าเหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 15 
มกราคม 2562 โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้าที่ชดัเจน และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  
ได้มีการก าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ือง ๆ อยา่งชดัเจน มีการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ดแูลให้
บริษัทฯ แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ก่อนวนัประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้จดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบับ 
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 ในวาระท่ี

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 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่     

https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual
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เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ให้ระบขุ้อมลูการเข้าร่วมประชมุปีที่ผา่นมา 
และวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ       
แตล่ะต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี - ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่น 

(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 และสถานที่ประชมุ ได้ค านงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้อยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นนการจ ากดัโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกิน
ควร และได้ดแูลให้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือมอบ
ฉนัทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอ านวยความสะดวกจาก
บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะด้วย 

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 
Barcode มาใช้ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว 
ถกูต้อง แมน่ย า และเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

http://www.siamcitycement.com)/
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ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯได้ 

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 การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสยีง ให้ที่ประชมุทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  และในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทกึค าถามค าตอบและผล
คะแนนในแต่วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน 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     
ที่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 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 และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชมุด้วย 
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คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ ไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)        

ของแตล่ะวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุที่ส าคญั 

9.8 การปฏบิัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

การปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  ในเร่ืองการปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่
อยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
มี ดงันี ้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ไมม่ีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามดิในกลุม่บริษัทฯ และไมม่ีโครงสร้าง
แบบกลุม่ธุรกิจที่มีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

2. บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกวา่ร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 
3. บริษัทฯ เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทุกปี  และ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 
4. คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอยา่งโปร่งใสโดยแจกแจงกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ

สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทฯ ได้อยา่งชดัเจน อีกทัง้มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้
ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี   

5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
6. บริษัทฯ ไมม่ีการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 
7. บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัตอ่บริษัทฯหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี) 
8. ปัจจบุนับริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามญั ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้น

ตอ่หนึง่เสยีง 
9. ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 
10. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 
11. ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑ์การซือ้

ขายสนิทรัพย์ 
12. บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI Index 
13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีด้านตา่ง ๆ  เช่น  

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามยัในสถานที่ท างาน และเปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหตหุรืออตัราการหยดุงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจาก
การท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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(2) การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัิในการไมล่ะเมิดตอ่เจ้าหนี ้
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่ บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือถือ และเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้ดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ  ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด 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 าการในนามของบริษัทฯ จะต้องปกป้องและตรวจสอบดแูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงก าหนดไว้ใน
นโยบายที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการ
จ าแนกชัน้ความลบัและจดัการข้อมลู เป็นต้น 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีไมใ่ช่การเงิน 

เพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจและได้รับความพงึพอใจสงูสดุในบริการ บริษัทฯ จดัให้มีศนูย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลงัการขาย รวมถึงรับข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า คือจัดให้มีการ
ส ารวจวัดผลของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score หรือ NPS) เพื่อน ามา
ปรับปรุงการท างานและการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึน้ และความรู้สึกโดยรวมว่าจะ
สนบัสนนุบริษัทฯ ตอ่ไปหรือไม ่ในระดบัใด ลกูค้าของบริษัทฯ จึงมัน่ใจได้วา่ การบริการหลงัการขาย การดแูลใกล้ชิดต่อ
คณุภาพสินค้า ท าให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในใจของลกูค้า จนเกิดความภกัดีตอ่ตราสนิค้าของบริษัทฯ จากระดบั
การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร (Net Promoter Score หรือ NPS) ของปี 2561 ซึง่รักษาระดบัที่ดีไว้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยนื และความรับผิดชอบต่อสังคม   

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั โดยยึดมัน่แนว
ทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียส าคญัทุกฝ่าย รวมถึงการ
สร้างคณุคา่ให้กบัสงัคม ตลอดจนสิง่แวดล้อม  โดยอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ซึง่บริษัทฯ เช่ือวา่
จะเป็นรากฐานของการเจริญก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ไว้เป็นแนวทางหลกัในการด าเนินงาน ทัง้หมด 7 ประการส าคญั 
ดงันี ้ 

1. การประกอบกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิ
อยา่งเทา่เทียมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย อาทิ พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และชมุชน 

2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน และกฎหมาย
แรงงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3. การดูแลและใส่ใจในลูกค้า (Customer) และผู้จัดหาสินค้า (Supplier)  โดยรับฟังความคิดเห็น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้า และสร้างความสมัพนัธ์ ความผกูพนักบัผู้จดัหาสนิค้าอยา่งยัง่ยืนเพื่อเสริมสร้างมลูคา่ร่วมกนั  

4. ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยนื สง่เสริมและให้ความส าคญักบัการปกป้องสิง่แวดล้อม และลด
ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และชมุชน  โดยยดึมาตรฐานสงูสดุในการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

5. การใส่ใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม    โดยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ในทุกชุมชนในพืน้ที่
ประกอบการ และสาธารณชนโดยรวม  

6. การก ากับดูแลและรายงาน ให้มีการติดตามดูแลและรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน รวมถึง
ทางด้านสงัคม ให้สาธารณชนรับทราบทางช่องทางตา่ง ๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และน าข้อเสนอแนะ
เหลา่นัน้มาพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

7. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน โดยจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

การให้ความส าคัญและการส่งเสริมความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ เช่ือว่า การได้รับการสนบัสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียส าคญัถือเป็นรากฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  โดยบริษัทฯ  
ก าหนดให้มีช่องทางการสือ่สารระหวา่งกนัอยา่งเปิดกว้างและสม ่าเสมอ เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู ความคิดเห็น และความผกูพนัที่
ดีตอ่กนัอนัจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก ดงัตอ่ไปนี ้ 

- รากฐานส าคญัให้ธุรกิจของเราด าเนินงานได้อยา่งเข้มแข็ง  

- ท าให้ธุรกิจสามารถก าหนดนโยบาย แผนงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
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- ความเห็นของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ช่วยสง่เสริมให้เกิดนวตักรรมใหม ่ๆ ในการท างาน หรือในการแก้ไขปัญหา 

- ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนด และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย รวมถึงการสื่อสารสร้างความผกูพนักบัผู้มีสว่นได้เสยี
ส าคญัไว้เป็นแนวทาง และมีการน าข้อมลู ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ และ
กิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  
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โดยสรุปบริษัทฯ มีเป้าหมายและแนวทางการสร้างความผกูพนักบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีส าคญั ดงันี ้
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การด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภบิาลที่ดี  

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนพยายามอยา่งเต็มที่ในการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยี ในช่วง
ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการพฒันาการบริหารจดัการและสง่เสริมธรรมาภิบาลที่ส าคญั ดงันี ้

ผลการประเมินมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ ระดบั ‘ดีเลศิ’ ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 3 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC - Collective Action Coalition against 
corruption) 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั” เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 18 
สิงหาคม 2560 ถึงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัในการสื่อสารและจดัอบรมเก่ียวกับ
นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยมุ่งเน้นให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิหน้าที่และด าเนินธุรกิจกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งโปร่งใส 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct)  กญุแจส าคญัในการด าเนินธุรกิจในภมูิภาค 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บงัคบัใช้คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ในประเทศไทยและใน
ภูมิภาค เช่น ศรีลงักา เวียดนาม บงักลาเทศ และอินโดนีเซีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดอบรมคู่มือจรรยาทางธุรกิจให้กบั
พนกังานท่ีเข้าใหมใ่นทกุระดบั เพื่อให้พนกังานเข้าใจถึงแนวปฏิบตัิในการท าธรุกิจกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และเพื่อให้มัน่ใจวา่
พนกังานของบริษัทฯ จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 

และเพื่อเป็นการสนบัสนนุความมุง่มัน่ในการให้บริการแก่ลกูค้าและการท างานร่วมกบัพนัธมิตรของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสตัย์สจุริต บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบาย “No-Gift Policy” โดยขอความร่วมมือจากพนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ปฏิเสธการรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือผลประโยชน์อื่นใด และในกรณีที่ได้มีการรับของมา พนกังานจะต้องรายงานการรับของ
ในช่องทาง “E-Gift Disclosure” เพื่อแสดงความโปร่งใสของพนกังานเอง 

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในระดับภมิูภาค  (INSEE Speak Up) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการให้บริการช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ที่เรียกว่า " INSEE Speak Up" ครอบคลมุใน
ทกุประเทศที่บริษัทฯ มีการด าเนินการอยู ่ช่องทาง INSEE Speak Up ให้บริการโดยบคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ และมีการจดัตัง้
คณะกรรมการกลัน่กรองข้อร้องเรียนที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และสอบสวนเร่ืองที่มีการร้องเรียนเข้า
มา เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน การก ากบัดแูล และวฒันธรรมของบริษัทฯ  
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การควบคุมก ากับดูแล 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของการควบคมุก ากบัดแูล ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบใน
ประเทศไทย และบริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกเหนือไปจากการจดัระบบการควบคมุก ากบัดแูลแล้ว บริษัทฯ ได้ท ารายงาน 
Compliance Dashboard และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมด้านการควบคมุก ากบัดแูลอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยหลีกเลีย่งความ
เสีย่งที่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม และชุมชนที่ส าคัญในปี 2561  

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคญักับการสนบัสนุนพฒันาการของสงัคมโดยภาพรวม ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัชุมชน
โดยรอบหน่วยผลิตในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการ  โดยบริษัทฯ จะศึกษาความต้องการ ความคาดหวงัของสงัคม
และชุมชน และน ามาก าหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ที่เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR-
After Process) โดยอาศยัองค์ความรู้ ความช านาญ และทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการให้การสนบัสนนุ
เพื่อให้สงัคมและชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ และมีการพฒันาของชุมชนอย่างยัง่ยืน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ของเราส่วนใหญ่ มี
ลกัษณะเป็นโครงการระยะยาวตอ่เนื่อง ภายใต้แนวคิด “เพื่อโลกนา่อยู ่คูห่วัใจสเีขียว” 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับประเทศ (CSR at Large) 

•  โครงการโรงเรียนสีเขียว (INSEE Green School) 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อสนบัสนุนพฒันาการด้านการศึกษาให้กับสงัคมไทย  โดยบริษัทฯ ได้
ร่วมมือกับกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ในการปรับปรุง หรือสร้างสถานศึกษาให้กบัเด็ก เยาวชนในพืน้ที่
ห่างไกลความเจริญ และเพื่อสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี 
2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมท าการก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ที่บ้านห้วยปุ้ ม อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา โดยมุ่งหวงัให้
เป็นสถานศึกษาที่มีคณุภาพแก่เด็กในชุมชน และเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชุมชนในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม โดยอาคารเรียนที่บ้านห้วยปุ้ มนี ้ถือเป็นอาคารเรียนแห่งที่ 31 ในช่วงระยะเวลา 9 ปีของโครงการโรงเรียน
สีเขียว และตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาของโครงการฯ มีเด็กที่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลความเจริญมากกวา่ 50,000 คน 
ที่ได้รับประโยชน์ด้านการศกึษาจากโครงการนี ้ 

• สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park)  
บริษัทฯ ได้จดัสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึน้บนพืน้ที่ดินของบริษัทฯ ติดกบัถนนมิตรภาพ  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 
รอบ  84 พรรษา ในวนัที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึงปรัชญาส าคญัในการการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใส่
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ใจถึงเร่ืองชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบนัสวนมิ่งมงคลฯ ได้ช่วยสร้างคณุค่าให้กบัประชาชนในท้องถ่ินในการ
น าสนิค้า OTOP มาจ าหนา่ยเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกก าลงักายและท ากิจกรรมสนัทนา
การต่าง ๆ เป็นจุดพักรถให้กับประชาชนที่ เดินทาง ตลอดจนเป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นห้องเรียนสีเขียวที่ช่วยให้ความรู้ และส่งเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และ
เยาวชนทั่วไป โดยสวนมิ่งมงคลฯ ถือเป็นสวนสาธารณะต้นแบบ ได้รับรางวัล  Thailand Energy Awards จาก
กระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Awards ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร
สร้างสรรค์ เพื่อการอนรัุกษ์พลงังานอาคารออกแบบ ส าหรับภมูิอากาศร้อนชืน้ (Tropical Building)  

• โครงการ อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยนื (INSEE Artificial Reef) 
เ ป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทปูนซี เมนต์นครหลวง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการฟืน้ฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสตัว์น า้ตามแนวชายฝ่ังทะเล ให้มีความ
อดุมสมบรูณ์ขึน้ ด้วยการน าคอนกรีตที่เหลอืคืนจากลกูค้ามาขึน้รูปเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด CSR ที่เรียกวา่ 
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) เพื่อให้ได้ประโยชน์ทัง้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยคืนความสมบรูณ์ให้กบัท้องทะเลไทย ช่วยความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของอาชีพประมงชายฝ่ัง และยงัช่วย
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจดัการเศษคอนกรีตเหลือใช้ด้วยการน าไปฝังกลบอีกด้วย โดยในต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้
ท าการสง่มอบและวางบ้านปะการังเทียมลงในทะเลบริเวณเกาะมนันอก จ.ระยอง จ านวน 200 แทง่  

• โครงการ “อินทรีผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันความรู้”  (INSEE Share) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลักๆ คือ 
  
“อินทรีห่วงใย...ปลอดภยัไปด้วยกัน” (INSEE Safety First)  
ด้วยบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภยัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล รวมถึงมีพนกังานที่มีความรู้ 
ความช านาญเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน จึงจดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
ด้านความปลอดภยัในการท างานให้กบัแรงงานไทยและกลุม่นกัศึกษาอาชีวะในวิทยาลยัเทคนิคต่าง ๆ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในความปลอดภัยระดับพืน้ฐาน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกด้านความปลอดภัย ไม่เฉพาะใน
สถานที่ท างานเท่านัน้ แต่รวมถึงการปฏิบตัิตนที่บ้าน และบนท้องถนน โดยเฉพาะในปี 2561 นีไ้ด้มีการเสริมความรู้
เร่ืองกฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภัยที่แรงงานควรรู้ ซึ่งมีผู้ ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 3,000 คน ณ 
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และวิทยาลยัเทคนิคตา่ง ๆ ในหลายจงัหวดัของประเทศ   

“การฝึกทักษะการติดตัง้ผนัง-พืน้ไม้คอนวูด” (Conwood Wall - Deck Installation Training)  
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยผู้ เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบตัิการติดตัง้ไม้ผนงั-พืน้ด้วยผลิตภณัฑ์คอน
วูด เพื่อเสริมทกัษะฝีมือให้มีความเช่ียวชาญ จ านวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับวฒุิบตัรร่วมระหว่าง
บริษัทฯ กับกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สร้างโอกาสในการมีงานท า และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ที่มี
รายได้น้อย สนองตอบต่อนโยบายภาครัฐ ในการสนบัสนนุการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยด้านสาขา
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วิชาชีพก่อสร้างอยา่งตอ่เนื่องเพื่อยกระดบัฝีมือแรงงานไทย ทัง้นี ้มีช่างและแรงงานไทยที่ผา่นการอบรมในปี 2561 ไป
แล้วกวา่ 300 คน 
  

• โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างทักษะงานปูน และงานคอนกรีต              
บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง สาขางานปนู และงานคอนกรีต ทัง้ในระดบัภมูิภาค
และระดบัชาติของวิทยาลยัเทคนิคในสงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่าง
ตอ่เนื่องมากกวา่ 20 ปี มีนกัศกึษาเข้าร่วมการแขง่ขนัในเวทีนีม้ากกวา่ 30,000 คน โดยมุง่หวงัยกระดบัทกัษะงานปนู 
และงานคอนกรีตของนกัศึกษาให้มีมาตรฐานทดัเทียมระดบัสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจดัการแขง่ขนั รวมทัง้ผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ และของรางวลัรวมมลูคา่กวา่ 800,000 บาท ส าหรับการแขง่ขนัทัง้ใน
ระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ ในปีนีผู้้ เข้าแขง่ขนัจะได้มีโอกาสทดลองใช้งานปนูซีเมนต์ชนิดใหมข่องบริษัทฯ ท าให้
ผู้ เข้าแขง่ขนัได้รู้จกัวสัดแุละการใช้งานเพื่อเป็นทางเลอืกมากขึน้ คือ ปนูไฮโดรลคิซีเมนต์ หรือ ปนูอินทรีเพชรพลสั 

• กิจกรรม ชมรมโลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว (Green Heart Club) 
บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ชมรมโลกนา่อยูคู่ห่วัใจสเีขียว (Green Heart Club) ตัง้แตปี่ 2555 เพื่อสง่เสริมการ
มีสว่นร่วมของพนกังาน ซึง่การท่ีพนกังานมีจิตอาสาได้ไปร่วมท ากิจกรรมตา่ง ๆ  นอกจากจะได้ความภาคภมูิใจที่ได้ท า
ประโยชน์ให้แก่สงัคมและชุมชนแล้ว ยงัส่งเสริมการท างานเป็นทีม และความผูกพนักันในระหว่างพนกังาน และ
ระหวา่งพนกังานกบัองค์กร โดยมีการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมของชมรมฯ ปีละ 4 ครัง้  ทัง้นี ้มีกิจกรรมที่ได้จดัในปี 2561 
คือ กิจกรรม “อินทรีอาสามาด้วยใจสร้างให้ด้วยรัก” เป็นกิจกรรมสร้างฝายเขตป่าชุมชน ณ ส านกัสงฆ์พุหางนาค 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ กิจกรรม “จิตอาสาท านาอินทรี” ให้พนกังานได้ร่วมกนัปลกูข้าวแบบปลอดสารพิษที่สวนมิ่งมงคลฯ 
จงัหวดัสระบรีุ กิจกรรม “อินทรีอาสามาท าดี” โดยพนกังานได้ร่วมกนัเทคอนกรีตเพื่อท าทางเดินเข้าโรงเรียน พร้อมทัง้
ให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกับขยะ และการคดัแยก ณ โรงเรียนวดัทองเลื่อน จังหวดัอ่างทอง และกิจกรรมสดุท้าย
ส าหรับปี 2561 คือกิจกรรม “Green Heart Run & Ride” กิจกรรมเพื่อพนกังานที่ช่ืนชอบการออกก าลังกายด้วยการ
วิ่ง และป่ันจกัรยาน ในเส้นทางสวนมิ่งมงคลฯ – ศนูย์ศึกษาธรรมชาติและสตัว์ป่าสระบรีุ นอกจากได้ออกก าลงักาย
แล้ว พนกังานยงัได้ร่วมกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมด้วยการปลกูป่า สร้างฝาย และท าแนวกนัไฟป่าอีกด้วย  

• โครงการอินทรีเพื่อความยั่งยนื 2018 (INSEE Care 2018) 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการส าหรับพนกังานที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และงานชุมชนสมัพนัธ์ 
ของทุกบริษัทในกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของทกุบริษัทในกลุม่ปนูซีเมนต์นครหลวง จะเป็นไปตาม
แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน นอกจากนัน้ยงัได้รับความรู้ใหม่ๆ  ให้ทราบถึงพฒันาการของงาน CSR และทิศทางใน
อนาคตเพื่อปรับแนวคิดและกลยุทธ์ในการท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมสงูสดุทัง้กับชุมชน สงัคมและ
องค์กร นอกจากนัน้ยงัมีการไปศึกษาดูงานด้านการพฒันาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คุ้ งบางกะเจ้า 
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการสนบัสนนุการพฒันาชุมชนที่ยัง่ยืนอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการสนับสนุนพัฒนาการของสังคมในระดับชุมชน โดยรอบหน่วยผลิต (Community Relations) 

บริษัทฯ ตระหนกัดี ถึงการให้ความส าคญักบัการสร้างความผกูพนัที่ดีกบัชุมชนโดยรอบของหนว่ยผลิตที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ โดยมุง่
ด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อสนบัสนนุพฒันาการของชมุชนให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 ได้มีการด าเนินโครงการส าคญัอย่างต่อเนื่อง และโครงการที่พฒันาขึน้ใหม่  โดยมุ่งเน้นแนว
ทางการพฒันาชมุชนบนหลกัพืน้ฐานของการมีสว่นร่วม 

และในปี 2561 นี ้โรงงานในกลุม่ปนูอินทรีที่จงัหวดัสระบรีุ ทัง้โรงงานผลิตปนูซีเมนต์ทกุโรงงาน โรงงานผลิตอินทรีมอร์ต้า และ
โรงงานอินทรี อีโคไซเคิล บริษัท สยามซิตี  ้พาวเวอร์ จ ากัด (โรงไฟฟ้าจากลมร้อน) ทุกโรงงานได้รับรางวัล CSR-DIW 
Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม นบัเป็นความส าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมที่ส าคญัของบริษัทในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง    

โดยสรุปในปี 2561  มีการด าเนินโครงการสนบัสนนุพฒันาการของชมุชนท่ีส าคญั ดงันี ้ 

• โครงการหมู่บ้านสีเขียว (INSEE Green Village) 
  เป็นโครงการต่อเนื่องที่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2554 โดยได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการ

ของหมูบ้่านท่ีแตกตา่งกนัออกไป กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้“สเีขียว” การปลกูต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว 
การจัดการระบบน า้ดื่มน า้ใช้ การคัดแยกขยะและจัดตัง้ธนาคารขยะของหมู่บ้าน ในปี 2561 ได้ขยายกิจกรรม
เพิ่มเติมที่หมูท่ี่ 1 ในกิจกรรม “เรือนเพาะช ากล้าไม้เพื่อการฟืน้ฟเูหมืองแร่ ปนูอินทรี” โดยมีกลุม่เยาวชนหมูท่ี่ 1 เป็น
ผู้ด าเนินการ ผลผลติจากกิจกรรมนีจ้ะป้อนให้แก่ฝ่ายเหมืองวตัถดุิบของปนูอินทรี ซึง่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน
ได้อีกทางหนึง่ กิจกรรม “บ้านนา่อยู ่คูผ่กัปลอดสาร” ได้ด าเนินการท่ีหมูท่ี่ 4 และ 5 ต าบลทบักวาง มีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 30 ครอบครัว เป็นการสง่เสริมการออกแบบพืน้ที่ใช้สอยที่มีจ ากดัเพื่อจัดท าแปลงปลกูผกัสวนครัว
ปลอดสารพิษ พร้อมน าวสัดเุหลือใช้มาดดัแปลงตกแตง่แปลงปลกู นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรม “ครอบครัวนกัอนรัุกษ์” 
ซึ่งด าเนินการที่ หมู่ที่ 2 ต าบลทบักวาง โดยร่วมมือกบับริษัท สยาม ซิตีพ้าวเวอร์ จ ากดั ให้ความรู้แนะแนวคิดเร่ือง
การลดใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยจดัการประกวดการลดใช้ไฟฟ้า ซึง่
ในระยะที่ 1 นี ้ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนี ้สามารถลดคา่ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 37 ตลอดระยะเวลา 4 เดือน  

 

• โครงการอินทรีค่ายเยาวชนทับกวาง  
โครงการพฒันาเยาวชนเร่ิมต้นในปลายปี 2556 โดยปนูอินทรีเปิดโครงการคา่ยเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทบั
กวางอายุระหว่าง 9 – 20 ปีเพื่อสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมสีเขียว  ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนต าบลทบักวาง โดยในปี 2561 ได้ด าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนจ านวน 
สองค่าย ได้แก่ ค่ายเยาวชนทับกวางจิตอาสา เพื่อเปิดพืน้ที่ให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบ
กิจกรรมพฒันาชุมชนตามศกัยภาพและความสามารถของตน มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน และค่าย
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เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ สร้างเสริมจิตส านึกและความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุม่เยาวชน 
โดยเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานปนูอินทรีในการร่วมถ่ายทอดความรู้และปลกูฝังวฒันธรรมหวัใจสีเขียว (Green 
Heart) มีเยาวชนเข้าร่วมคา่ยนี ้78 คน 
 

• กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ต าบลทับกวาง บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน)  
เป็นโครงการที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและย่างเข้าปีที่ 10 กพปน. เป็นกองทนุที่จดัตัง้ขึน้และด าเนินงานในรูป
ของคณะกรรมการร่วม โดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตัง้ เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทนุ
พฒันาชุมชนในเขตต าบลทบักวาง ที่บริษัทฯ จดัสนบัสนนุให้รายปี กรรมการกองทนุที่ได้รับการเลือกตัง้มาจากแต่
ละหมูบ้่าน จะท าหน้าที่ในการประสานงาน จดัท าประชาคมในแตล่ะหมูบ้่านเพื่อจดัท าโครงการพฒันาชุมชน โดยมี
คณะกรรมการจากภาครัฐและจากบริษัทฯ เข้าร่วมด้วย โครงการส าคญัๆ ที่ด าเนินการในปี 2561 นี ้ประกอบไปด้วย
โครงการด้านการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน การปรับภูมิทัศน์ของชุมชน โครงการด้านการพัฒนา
การศึกษา สง่เสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีของชุมชน รวมทัง้การสนบัสนนุครอบครัวผู้ เสียชีวิตในลกัษณะ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

• โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลยัในพืน้ที่ จัดครูอาสาสมัครชาวต่างชาติสอนเสริมวิชา
ภาษาองักฤษรายสปัดาห์ ให้แก่นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5-6 ใน 8 โรงเรียนเขตต าบลทบักวางและต าบล
บ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ รวมนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ทัง้นี ้เพื่อเป็นการช่วยยกระดบั
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศให้แก่นกัเรียน  

แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื (SD Roadmap) 

จากการศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส าคญั ท่ีมีต่อธุรกิจของเราในประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน ร วมถึงการ
พิจารณาเปรียบเทียบ ประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนที่มุ่งเน้นของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในระดบัโลก บริษัทฯ ได้ก าหนด
หวัข้อส าคญัด้านความยัง่ยืนที่มุ่งเน้นทัง้หมด 6 หวัข้อ และมีเป้าหมายในระยะยาว ในช่วงปี 2552 ถึงปี 2563 เพื่อที่จะสร้าง
คณุคา่ร่วมด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายมากขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม  

ในช่วงที่ผา่นมา แผนงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนโดยรวมของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่นา่พอใจ แม้วา่ในบางหวัข้อ
จะมีผลงานต ่ากว่าแผนงานที่ก าหนด อนัเนื่องจากปัจจยัภายนอกที่มีความท้าทายมากขึน้ และยากต่อการควบคมุ อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการ และพฒันาให้แผนงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของเรา มีความก้าวหน้าอย่าง
ตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

• การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ  
บริษัทฯ มีอตัราการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2561 เท่ากบั 695 กิโลกรัมต่อตนัซีเมนต์ ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ 
มีผลงานการลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูอ่ากาศดีขึน้จากในช่วงปีที่ผา่น ๆ มาอยา่งมีนยัส าคญั  โดย
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มีสาเหตสุ าคญัจากการที่บริษัทฯ สามารถใช้เชือ้เพลิงทดแทน (Alternative Fuels) ได้มากขึน้ จากโครงการรือ้ร่อน
ขยะพลาสติกจากหลมุฝังกลบขยะชุมชน (RDF Project) มาใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทน และสาเหตสุ าคญัอีกประการ
หนึง่มาจากนวตักรรมในการพฒันาผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและการสง่เสริมการใช้งานมากขึน้ 
เรียกว่า ปนูซีเมนต์ไฮดรอลิค (Hydraulic Cement) ซึ่งมีอตัราสว่นผสมของปนูเม็ด (% Clinker Factor) ที่ลดลง ท า
ให้มีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยที่มีคณุสมบตัิในการใช้งานท่ีดีขึน้  

โดยสรุปรวม ผลงานการลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ ตัง้แต่ปีฐาน 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 
สามารถลดได้แล้ว 55 กิโลกรัมต่อตนัซีเมนต์ หรือลดลงแล้วร้อยละ 7.3 ถึงแม้ว่ายงัห่างจากเป้าหมายที่ต้องการให้
ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ ใส่ใจด าเนินงานเร่ืองนีอ้ย่างเต็มที่ต่อไปใน
อนาคต 
 

• การส่งเสริมจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวคิด “โลกน่าอยู่ คู่หวัใจสีเขียว” (Green Heart) เพื่อรณรงค์กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า มาตัง้แต่ ปี 2552 ซึ่งประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี จนเป็นผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 5 “เครือข่ายสีเขียว” (Green Industry Level 5 - Green Network) ส าหรับทกุ
โรงงานผลิตตัง้แต่ปี 2557 และได้มีการด าเนินงานและพฒันาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
มาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัท่ี 5 ในปี 2561 และได้รับการรับรองอีกครัง้  ซึง่เป็นผลให้เราได้รับโอกาสในการแบง่ปัน
ความรู้ และประสบการณ์ให้กบัหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายหน่วยงานที่สนใจ เข้ามาศึกษาดงูานด้านนีข้อง
เราตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา  
 

• การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ เช่ือว่า การได้รับการยอมรับ สนบัสนุนจากชุมชนรอบด้านที่โรงงาน หรือหน่วยผลิตที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ คือ 
ใบอนญุาตที่แท้จริงในการประกอบกิจการ (License to Operate) โดยบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้ทกุหน่วยผลิต
ของทุกบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ต้องมีการจัดท าแผนงานประจ าปีในการสร้างความผูกพนักบั
ชุมชน โดยมุ่งเน้นทัง้ CSR -In Process และ CSR-After Process รวมถึงการมีการสื่อสารที่ดีกบัชุมชน โดยในการ
ด าเนินงานของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมตา่ง ๆ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในทกุ
กระบวนการ เพื่อให้เกิดความผกูพนัและความยัง่ยืนของโครงการตา่ง ๆ  

โดยในปี 2561 นี ้โรงงานของบริษัทฯ ที่จงัหวดัสระบรีุ ทัง้โรงงานผลิตปนูซีเมนต์ทุกโรงงาน โรงงานผลิตอินทรีมอร์
ต้าร์ และโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั (โรงไฟฟ้าจากลมร้อน) ทกุโรงงานได้รับรางวลั 
CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม นบัเป็นความส าเร็จด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการสร้างความผกูพนัท่ีดีกบัชมุชนท่ีส าคญัของบริษัทฯ     
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• การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์  
ปัญหาขยะหรือของเสยี ถือเป็นปัญหาที่นบัวนัมีความส าคญัมากขึน้ตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม และสขุอนามยัของคน
และสิง่มีชีวิตโดยทัว่ไป  ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการลดของเสยีจากการผลติที่ไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ และมีการ
ขบัเคลื่อนด้วยแนวคิด 3Rs  ได้แก่  Reduce   Reuse  Recycle  ท าให้โรงงานผลิตปนูซีเมนต์  โรงงานคอนวดู โรง
เตรียมเชือ้เพลิงทดแทนของบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายนีแ้ล้วตัง้แต ่ปี 2554  ปัจจุบนัความท้าทายของบริษัทฯ 
อยู่ที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากเศษวสัดุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลกูค้าสัง่ซือ้คอนกรีตในปริมาณมากกว่า
ก าหนด และเหลอืคืนกลบัมาให้บริษัทฯ ต้องบริหารจดัการ  โดยกลยทุธ์ส าคญัของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560 ถึง ปัจจบุนั 
คือ การติดตัง้เคร่ืองรีไซเคิลคอนกรีตให้กบัหนว่ยผลิตที่มีปริมาณการผลิตสงู ท าให้ลดปัญหาของเสียที่จะไปฝังกลบ
ได้มาก และยงัเป็นการน าวสัดหุินทรายกลบัมาใช้ใหมไ่ด้อีกด้วย  ซึ่งปัจจบุนัได้มีการติดตัง้และใช้งานเคร่ืองรีไซเคิล
คอนกรีตไปแล้ว 14 หนว่ยผลติ 

โดยภาพรวม ผลงานการจัดการของเสียของอินทรีคอนกรีต ตัง้แต่ปีเร่ิมต้น 2552 ถึงปี 2561 นัน้ เราสามารถลด
ปริมาณคอนกรีตได้แล้ว ร้อยละ 62.63  หรือลดลงจากร้อยละ 2.89 ของปริมาณการผลติในปีฐาน 2552 เหลอืเพียง
ร้อยละ 1.08 ในปี 2561 ที่ผา่นมา 
  

• การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและแนวโน้มการเติบโตของการก่อสร้างอยา่งยัง่ยืน  โดยในปี 2561  บริษัทฯ มี
ยอดขายรวมของผลิตภณัฑ์และบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเท่ากบัร้อยละ 37 ของยอดขายทัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึน้
อย่างมากจากปี 2560 ที่ผ่านมา  โดยความส าเร็จส าคัญมาจากผลของการท าวิจัยและพัฒนา รวมทัง้ผลกัดนั
ผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ชนิดใหม่ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้คณุภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึน้ ที่เรียกว่า ไฮด
รอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) ทัง้ในสว่นของอินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลสั ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างดียิ่งจากลูกค้าทัง้ภาคเอกชนและราชการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาคม
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association) ในการประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการใช้
งานไฮดรอลิกซีเมนต์เพิ่มขึน้ ซึ่งช่วยสนบัสนนุเป้าหมายลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอีกด้วย  
โดยบริษัทฯ คาดวา่ เราจะสามารถบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 40 ภายในปี 2563 
  

• การจัดการและการอนุรักษ์น า้  
บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรน า้อย่างรู้คุณค่า อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชมุชน สงัคมและบริษัทฯ เอง ซึง่ในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายการลดอตัราการใช้น า้ตอ่การ
ผลิตปูนซีเมนต์ให้ลดลงร้อยละ 20 ได้แล้วจากปีฐาน 2555 โดยความร่วมมือของพนกังานทกุฝ่ายงานในการริเร่ิม
และด าเนินกิจกรรมอนรัุกษ์น า้ตา่ง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา  
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โดยเพื่อให้งานด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้เป็นไปอย่างตอ่เนื่องและเพื่อประโยชน์ทกุฝ่าย  บริษัทฯ ได้ศึกษา และ
ก าหนดเป้าหมายใหมข่องการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้ เป็นการมุง่เน้นการใช้น า้ผิวดิน (Surface Water) ให้ได้มากกวา่
ร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้น า้ทัง้หมด ภายในปี 2566 เมื่อเทียบกบัอตัราการใช้น า้ผิวดินร้อยละ 27 ของปีฐาน 
2561 

การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านความยั่งยนืสู่ระดับสากล  

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ CSI หรือ Cement Sustainability Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมตวักนั
โดยความสมคัรใจของบริษัทผู้ ผลิตปูนซีเมนต์ชัน้น าของโลก โดยบริหารงานภายใต้องค์กรที่เรียกว่า WBCSD หรือ World 
Business Council for Sustainable Development  ซึง่มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อสง่เสริมการเติบโตของธุรกิจ พร้อมไป
กบัมีมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ดี  

ตลอดสามปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล หรือ CSI ในด้านตา่ง ๆ ตวัอยา่งเช่น การลด
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการเชือ้เพลิงและวตัถดุิบ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน ด้านการจดัการคณุภาพอากาศ ด้านการสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการจดัการน า้ และด้านการสือ่สาร
รายงานผลงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เป็นต้น  

ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตามข้อตกลงของการเป็นสมาชิกของ CSI  บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญของ 
CSI เก่ียวกบัมาตรฐานการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ เทียบกบัข้อตกลง (Charter) และมาตรฐานที่ CSI ก าหนด 
(CSI Guidelines) ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจว่า บริษัทฯ มีการด าเนินงานในหวัข้อส าคญัด้านการจดัการความยัง่ยืน
สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ และสงูกวา่เมื่อเทียบกบัมาตรฐานของ CSI และเมื่อเทียบกบับริษัทสมาชิกอื่น ๆ ในระดบัสากล เชน่ 
ด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก การจดัการเชือ้เพลิงและพลงังานทดแทน ความปลอดภยัในการท างาน การจดัการผลกระทบ
กบัชุมชนและสงัคม การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการคณุภาพอากาศ การจดัการน า้ โดยมีค าแนะน า
ส าคญัที่ควรปรับปรุงใน 2 หวัข้อ ได้แก่ ด้านการสือ่สารรายงาน และด้านการก ากบัดแูลภายในของงานด้านความยัง่ยืน ซึง่ทาง
บริษัทฯ จะน าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จากผู้ เช่ียวชาญของ CSI มาพิจารณาก าหนดแผนงานในการปรับปรุง
พฒันาการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือในระดบัสากลที่ตัง้ขึน้ใหม่ในปี 2561 ที่มีช่ือวา่ “Global 
Cement and Concrete Association” หรือ มีช่ือย่อว่า GCCA โดย GCCA มีเป้าหมายที่จะรวบรวมจ านวนสมาชิกในธุรกิจ
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีก าลงัการผลิตรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของทัง้โลก โดยมุ่งหวงัที่จะเป็นตวัแทนของอตุสาหกรรมนีเ้พื่อ
สื่อสารในระดบัโลก ท าให้เห็นว่าธุรกิจปูนซีเมนต์และคอนกรีต เป็นธุรกิจที่ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ พร้อมไปกับการ
สง่เสริมมาตรฐานการด าเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตลอดนการสง่เสริมนวตักรรมเพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัสงัคมและผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
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ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนรัุกษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) วา่ด้วยความร่วมมอืเร่ืองการอนรัุกษ์
ธรรมชาติด้านการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ความร่วมมือนีม้ีกรอบ
ระยะเวลาสามปี โดยมีเป้าหมายในการสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณภเูขาหินปนูภายในเขตพืน้ที่ท าเหมือง
หินของบริษัทฯ และบริเวณโดยรอบพืน้ท่ีการท าเหมืองที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย กมัพชูา ศรีลงักา และเวียดนาม  
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทปนูซีเมนต์รายแรกของไทยที่ลงนามในบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั IUCN 
โดยนายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คือ เป้าหมายที่ส าคญัอนัหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการบริหารจดัการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ด้วยการพลิกฟืน้พืน้ที่เหมืองหินให้เป็นป่าที่อดุมสมบรูณ์ผ่าน
โครงการฟืน้ฟสูภาพเหมืองหินของบริษัทฯ ”  
 

IUCN เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นทัง้ภาครัฐบาลและภาคประชาสงัคม 
ท างานโดยการให้ความรู้และเคร่ืองมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไรเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กบั
มนุษยชาติ การพฒันาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน IUCN ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2491 และกลายมาเป็น
องค์กรที่มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และหลากหลายมากที่สุดในโลก IUCN รวบรวมประสบการณ์ ทรัพยากร และ
เครือขา่ยของสมาชิกกวา่ 1,300 องค์กร รวมถึงผู้ เช่ียวชาญกวา่ 13,000 คนไว้ที่เดียวกนั 

 

 
 
 

ส าหรับรายละเอียดของข้อมูล ตัวชีว้ัดส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SD Data) ในด้านเศรษฐกิจ(Economic 

Performance Index) สงัคม (Social Performance Index) และด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Performance Index) 

ตา่ง ๆ ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.siamcitycement.com 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญัเร่ืองการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก ก าหนดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายและ
สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและการด าเนินงาน เมื่อต้นปี บริษัทได้จดัตัง้
หน่วยงาน Group Internal Audit and Compliance เพื่อครอบคลมุการปฏิบตัิงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ และจะน าไปสู่การน าเทคโนโลยีและแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุในระดบัโลกมาสนบัสนุนระบบการควบคมุ
ภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบให้มีความเข้มแข็งขึน้ หน่วยงานนีจ้ะปกป้องค่านิยมองค์กร
โดยการให้ค าแนะน าการประกนัความเสี่ยงตามวตัถปุระสงค์และความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ ระบบการควบคมุภายในได้ถกู
ออกแบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้หน่วยงาน Group Internal Audit and Compliance เป็นผู้ดูแลระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ
และให้หน่วยงาน Strategic Planning and Transformation เป็นผู้ดูแลการประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจและติดตามผล
ตามแผนการพฒันาเพื่อลดความเสี่ยงเชิงกลยทุธ์ ซึ่งมีผลให้มีการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
น าไปสูภ่าพลกัษณ์และมลูคา่หลกัทรัพย์ทางการตลาดที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
รองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  และแนวทางปฏิบัติงานที่ก าหนดโดย
ส 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   
ซึง่ผู้ปฏิบตัิงานสามารถออกแบบการควบคมุภายในเพื่อจดัการกบัความเสีย่งที่เกิดขึน้ได้ 
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• นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส บริษัทได้มีการจดัให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส โดยมีการจดัท านโยบาย และ จัดให้มีช่องทางการรายงานที่มีช่ือว่า INSEE Speak Up โดยช่องทางนี ้
ได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและยุติธรรม 
ช่องทางที่ได้จดัตัง้ขึน้นีเ้พื่อให้พนกังานในกลุม่บริษัท และ คู่ค้าสามารถแจ้งรายงานและแจ้งเบาะแสที่เก่ียวกบั
การกระท าผิดที่สงสยัวา่เกิดขึน้ทัง้ในด้าน ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
และการด าเนินงาน เช่น การทจุริตเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ การใช้ข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด การ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้หรือรับของก านัล การเลีย้งรับรองและสินน า้ใจ และ การท าทุจริตเก่ียวกับงบ
การเงิน ทัง้นีเ้ร่ืองที่ร้องเรียนเข้ามาทางช่องทางนีไ้ด้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและน ามาถึงการสอบสวนตาม
กระบวนการ และรายงานตตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ให้ความส าคญัถึงการควบคมุการปฏิบตัิของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผลประกอบการบริษัทบรรลตุามเป้าวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ โดยผู้บริหารระดบัสงูได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง  ๆ 
จดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมในรูปแบบของ Dashboard เป็นประจ าทกุเดือน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองผลประกอบการทางด้านการเงิน จะมีการรายงานและประชุมหารือในการประชมุของฝ่ายบริหารเป็นประจ าทกุ 
2 สปัดาห์ ส่วนเร่ืองผลการปฏิบตัิงานในโรงงานหรือฝ่ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารือในกลุ่มย่อยเป็น
ประจ าและทบทวนในกลุม่ใหญ่ทกุหนว่ยงานในโรงงานเป็นประจ าทกุเดือน  

สว่นงานการเงินและการควบคมุมีสว่นร่วมในการติดตามอย่างใกล้ชิดในการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัโครงการและการ
ลงทนุ โดยมีการท ารายงานให้กบัคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ  
สอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เช่น มีการก าหนดวงเงินการอนมุตัิรายการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทฯ มี
การจดัตัง้คณะกรรมการท่ีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหนว่ยงานเพื่อร่วมพิจารณาในการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัท
ฯ ที่มีมลูคา่สงู ก่อนการลงนามในสญัญาที่สร้าง ข้อผกูพนักบับริษัทฯ ซึง่สญัญาดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาจากฝ่าย
กฎหมายของบริษัทฯ แล้ว  

บริษัทฯ ได้เร่ิมน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผลการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องในระบบการควบคมุ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ ซึ่งระบบ
ดงักลา่วจะช่วยให้ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องสามารถรับรู้ถึงการท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อยา่งรวดเร็วและ
จัดการกับปัญหาเหล่านัน้ได้ทันต่อเวลาและรวมถึงการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวาง
แนวทางป้องกนัตอ่ไป  

การเข้าถึงระบบสารสนเทศได้มีการตรวจทานสิทธิอย่างเคร่งครัดประจ าปีของในการท าธุรกรรมบนระบบหลกัตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของพนกังาน รวมถึงมีการก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการที่ชดัเจน และ รวมถึง
การจ ากดัสทิธิในการเข้าถึงระบบอยา่งเหมาะสม 
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3. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การประเมินความเสีย่งโดยมีการแบง่เป็น 4 กลุม่ความเสีย่งหลกั
ทางด้าน กลยทุธ การด าเนินงาน การเงิน และ ข้อกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจะถกูน าไปแสดงผลให้
ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคญั และ ความรุนแรงถึงผลกระทบกบับริษัท โดยในการประเมินความเสี่ยงนัน้ หน่วยงาน 
Strategic Planning and Transformation จะเป็นผู้จดัการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประจ าปีของ
บริษัทร่วมกับกลุ่มผู้ บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อบ่งชีค้วามเสี่ยง โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูความคิดเห็น พิจารณาระดบัความรุนแรงและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึน้ รวมถึงหาข้อสรุป
ทางกลยทุธ์และวิธีด าเนินการเพื่อจดัการกบัความเสีย่งนัน้ ๆ ร่วมกนั โดยแผนกบริหารความเสี่ยงฯ จะรวมรวบข้อมลู
เหล่านัน้เพื่อท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายใน พร้อมทัง้ติดตามผลการ
ท างาน ความคืบหน้าของโครงการตา่ง ๆ ซึ่งริเร่ิมขึน้มาเพื่อแก้ไขปัญหาและจดัการความเสี่ยงให้ได้ตามกรอบเวลาที่
ตกลงกนัไว้อยา่งใกล้ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ทางกลุม่ผู้บริหารระดบัสงูทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ในการสอบทานบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความเสีย่ง ได้พิจารณาสอดสอ่งดแูลอยา่งใกล้ชิด 
ทัง้ในเร่ืองกระบวนการจดัการความเสีย่ง มาตรการการบรรเทาความเสีย่งและแผนงานการประเมินความเสีย่ง เพื่อให้
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งบรรลตุามแผนงานการบริหารความเสีย่ง และกลยทุธ์ของบริษัท  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ลงทนุในระบบประมวลข้อมลูและรายงานใหมล่า่สดุทัง้ระบบ 
เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การประมวลข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้
ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทกุที่ทกุเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อการวางแผนงาน
และตดัสนิใจในทางธุรกิจได้อยา่งฉบัไว อนัจะน ามาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนี ้ระบบดงักลา่วยงัสามารถ
รองรับการด าเนินธุรกิจดิจิทลั ตลอดจนการพฒันาตอ่ยอดและตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคตด้วย   

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

การแต่งตัง้หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

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

• น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่จดัท าขึน้โดยหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

• ประสานงานกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามความเหมาะสม เพื่อวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบท่ี
มีประสทิธิภาพ 

• ติดตามการด าเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตัิตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิ รวมทัง้
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการท่ีได้รับการร้องขอโดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

• รักษาไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้
เพื่อให้บรรลตุามข้อก าหนดของกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 

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

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ  ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบั
บริษัทฯ นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทและบคุคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 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)
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ซเีมนต์
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เงินปันผลรับ 217                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  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 41                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ไปจะพึง

กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในกรณี

ลกัษณะเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

คา่บริการจา่ย 52                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ไปจะพึง

กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในกรณี

ลกัษณะเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

คา่ขาย

สินค้าและ

บริการ

641                 -                  -                  -                  -                  -                  37                    -                  -                  -                  -                  463                 ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

ดอกเบีย้รับ 3                      1                      -                  -                  -                  -                  1                      1                      -                  -                  -                  -                  

ดอกเบีย้จา่ย -                  -                  10                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้

 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

คา่บริการ 81                    17                    3                      -                  57                    3                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนทัว่ไปจะพึง

กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในกรณี

ลกัษณะเดียวกัน

เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจที่

มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทาง

การค้าปกติ

บริษัท พีท ีพลีมา มลัติ มิเนอรัล ซือ้สินค้า 34                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  80                    ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติและ

ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปโดยผู้ มี

อ านาจอนมุตัิของแตล่ะฝ่ายมีความ

เป็นอิสระตอ่กัน

บริษัท ตรัูงกา รีซอร์สเซส พีทอีี จ ากัด ซือ้สินค้า -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  257                 ใช้ราคาตลาดส าหรับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน

เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติและ

ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปโดยผู้ มี

อ านาจอนมุตัิของแตล่ะฝ่ายมีความ

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา

3. รายการกับบริษัทร่วมค้าโดยบริษัทลงทุนในหุ้นของบริษัท ชิป มง อินทรีซเีมนต์ คอร์เปอเรช่ัน 40 % 

ช่ือบริษัท ความจ าเป็นและเหตุผลรายการ

ระหว่างกัน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)

5. บริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มจาร์ดีน

อตัราดอกเบีย้ในตลาด
เพ่ือเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ

ปกติทัว่ไป

4. บริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มรัตนรักษ์
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกนั 
 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ  ได้พิจารณาอนมุตัิบนเง่ือนไขความจ าเป็น และการมีเง่ือนไข
ทางธุรกิจที่อยู่ในระดบัเดียวกนั ตวัอย่างเช่น การขายหรือซือ้สินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ก าไรสว่น
ต่างจะก าหนดโดยรวมคา่ใช้จ่ายด้านการบริการแล้ว ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่เป็นการท าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่าง
เต็มที่และชอบธรรม 
 

กลไกและวิธีการอนุมตัิที่สมเหตุสมผล 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ แล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 134 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

  
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

(ก ) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสรุปการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561, 2560 และ 2559 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นโดยให้การรับรองแบบไม่มีเง่ือนไขต่อฐานะการเงิน
รวม ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  โดยถกูต้องตามที่ควร
ในสาระส 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 2,647 3% 1,707 2% 3,530 6% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 5,433 7% 5,828 8% 5,216 8% 

ลูกหนีต้ราสารอนพุันธ์ 5 -     -  -     84 -     

สินค้าคงเหลือ 4,873 6% 3,901 5% 3,065 5% 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า 303 -     334 -     202 -     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 361 -     238 - 398 1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,622 16% 12,008 15% 12,495 20% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนั 12 -     13 -     14 -     

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,985 2% 1,912 2% 1,476 2% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,041 4% 2,030 3% 1,911 3% 

เงินลงทนุทัว่ไป -  -     -  -     -  -     

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 315 -     352 -     -  -     

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 35,459 45% 37,463 46% 29,257 47% 

สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 65 -     61 -     445 1% 

ค่าความนิยม 14,585 19% 15,058 19% 4,137 7% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 10,309 13% 11,486 14% 11,628 19% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 882 1% 797 1% 741 1% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 288 -     286 -     241 -     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 65,941 84% 69,458 85% 49,850 80% 

รวมสินทรัพย์ 79,563 100% 81,466       100% 62,345       100% 

2561

(หน่วย : ล้านบาท)

25592560
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั 160 -     140 -     10,599 17% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอ่ืน 3,968 5% 4,740 6% 5,861 10% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,626 7% 4,510 6% 3,949 7% 

90 -     180 -     239 -     

342 -     318 -     263 -     

10 -     27 -     -  -     

ส่วนของหุ้นกู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -     -  -     3,999 7% 

เจ้าหนีต้ราสารอนพุันธ์ 16 -     36 -     119 -     

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 613 1% 685 1% 801 1% 

รายได้รอการตดับญัชี 781 1% 832 1% 802 1% 

ค่าไฟฟ้าค้างจา่ย 254 -     238 -     278 1% 

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยอ่ืน ๆ 1,476 2% 1,716 2% 1,308 2% 

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 244 -     205 -     247 -     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,580 16% 13,627 16% 28,465 46% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

-  -     90 -     270 1% 

7,371 9% 7,359 9% 155 -     

17 -     26 -     -  -     

หุ้นกู้ 18,966 24% 18,961 23% 5,988 10% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,151 3% 2,142 3% 2,012 3% 

ส ารองค่าฟืน้ฟูสภาพเหมืองและต้นทนุในการรือ้ถอน 128 -     128 -     70 -     

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,669 4% 3,180 5% 3,263 5% 

หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 140 -     14 -     6 -     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,442 40% 31,900 40% 11,764 19% 

รวมหนีสิ้น 45,022        56% 45,527       56% 40,229       65% 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2559

หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั - สุทธิ

    จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงินทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2561

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

2560
(หน่วย : ล้านบาท)
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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 2,980 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% 2,980 4% 2,300 4% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 26,413 33% 26,413 32% 10,106 16% 

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว  - ส ารองตามกฎหมาย 300 -     300 -     300 -     

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 8,425 11% 7,768 10% 9,381 15% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (5,088) (6%) (2,997) (4%) 28 -     

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 33,030 42% 34,464 42% 22,115 35% 

1,511 2% 1,475 2% 1 -     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 34,541 44% 35,939 44% 22,116 35% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 79,563        100% 81,466       100% 62,345       100% 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

25592561 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ 44,764 99% 43,634 99% 34,192 98% 
เงินปันผลรับ -  -     -  -     8 -     
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -     -  -     435 1% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -  -     50 -     59 -     
รายได้อ่ืน 276 1% 201 1% 202 1% 

รวมรายได้ 45,040 100% 43,885 100% 34,896 100% 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 29,300 64% 29,187 66% 21,237 61% 
ค่าใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 8,248 18% 7,470 17% 6,078 17% 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2,150 5% 2,461 6% 1,884 5% 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 62 -     -  -     -  -     
ค่าใช้จา่ยอ่ืน 270 1% 514 1% 195 1% 

รวมค่าใช้จ่าย 40,030 88% 39,632 90% 29,394 84% 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,010 12% 4,253 10% 5,502 16% 

    ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 330 1% 126 -     83 -     
5,340 13% 4,379 10% 5,585 16% 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (1,350) (3%) (1,295) (3%) (730) (2%)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,990 10% 3,084 7% 4,855 14% 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (569) (2%) (852) (2%) (968) (3%)
ก าไรส าหรับปี 3,421 8% 2,232 5% 3,887 11% 

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,022 7% 1,818           4% 3,887           11% 

399 1% 414 1% -  -     

3,421         8% 2,232         5% 3,887         11% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 10.14 6.59 16.33 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น) 298 276 238 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของ

    บริษัทยอ่ย

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

2560 2559

(หน่วย : ล้านบาท)
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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

(5)

(33)20 

-  

(408)

(2)

(หน่วย : ล้านบาท)
2560 25592561

2,2323,421 3,887

20

(25)

1,339

(2,082)                  (3,239)

(1,007)

(413)

3,474

(31)

(2,082) (3,179)

(20)

1,339 (1,007) 3,474

3,474951

-  388                      234 

21 (408)

(1)

(1,241)

(27)

(2,102) (3,206)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก าไรกอ่นภาษี 3,990 100% 3,084 100% 4,855 100% 

        จากกิจกรรมด าเนินงาน:

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (330) (8%) (126) (4%) (83) (2%)

เงินปันผลรับ -  -     -  -     (8) -     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,268 82% 2,964 96% 1,967 41% 

67 2% (21) (1%) 6 -     

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

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

2 -     164 5% 35 1% 

258 6% 201 7% 132 3% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและส ารองอ่ืน 218 5% 179 6% 165 3% 

ตดัจ าหน่ายรายได้รอการรับรู้จากเงินอดุหนนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ (6) -     

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (19) -     (77) (2%) (90) (2%)

ดอกเบีย้รับ (39) (1%) (56) (2%) (44) (1%)

ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 1,212 30% 1,162 38% 550 11% 

8,623 216% 7,474 243% 6,992 144% 

      สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง(เพ่ิมขึน้) :

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 357 9% (319) (10%) (174) (3%)

สินค้าคงเหลือ (1,002) (25%) (150) (5%) 253 5% 

เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซือ้สินค้า 31 1% (132) (4%) (176) (4%)

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (85) (2%) 270 9% 178 4% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน -  -     -  -     37 1% 

      หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,218 31% (413) (13%) (1) -     

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ยและหนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน (289) (7%) (768) (25%) (293) (6%)

หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน (2) -     -  -     -  -     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (129) (3%) (142) (5%) (64) (1%)

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

     เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 8,718 220% 5,818 190% 6,750 140% 

ดอกเบีย้รับ 37 1% 55 2% 48 1% 

จา่ยดอกเบีย้ (964) (24%) (857) (28%) (518) (11%)

จา่ยภาษีเงินได้ (802) (20%) (1,066) (35%) (1,106) (23%)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,989 177% 3,950 129% 5,174 107% 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ และ               

สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร

   และอปุกรณ์ สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน   

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

     ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

        สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและการปรับลดสินค้าคงเหลือ

   เป็นมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รับเพ่ิมขึน้(ลดลง)

(หน่วย : ล้านบาท)
2560 25592561

     รายการปรับประทบยอดก าไรสุทธิกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ(จา่ย)
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บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยในการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทอ่ืน - สุทธิจากเงินสด

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกนัลดลง -  -     -  -     167 3% 

62 2% 62 2% 6 -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -  -     -  -     -  -     

เงินสดจา่ยส าหรับการซือ้ธุรกิจ (204) (5%) -  -     -  -     

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

เงินลงทนุในการร่วมค้าเพ่ิมขึน้ -  -     (627) (20%) (1,085) (22%)

เงินสดรับค่ามดัจ าทีด่ิน 25 1% -     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัว่ไป 590 12% 

เงินสดรับจากเงินอดุหนนุทีเ่ก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ 129 3% -  -     -  -     

ซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (2,217) (56%) (3,022) (98%) (3,244) (67%)

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (237) (6%) (378) (12%) (368) (8%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืนลดลง(เพ่ิมขึน้) (2) -     5 -     39 1% 

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

เงินปันผลรับ 224 6% 170 6% 192 4% 

ผลกระทบจากไมร่วมงบการเงินของบริษัทยอ่ย

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,220) (55%) (21,033) (681%) (18,385) (379%)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

20 1% (10,459) (339%) 10,369 214% 

(756) (19%) (2,391) (78%) 5,054 104% 

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีเ่ก่ียวข้องกนั (180) (5%) (239) (8%) (500) (10%)

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้ 398 10% 7,163 232% -  -     

(328) (8%) (443) (14%) (729) (15%)

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

เงินสดจา่ยส าหรับการไถถ่อนหุ้นกู้

จา่ยช าระหนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน (52) (1%) (24) (1%) -  -     

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

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

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -  -     16,986 551% -  -     

เงินปันผลจา่ย (2,737) (69%) (3,922) (127%) (3,450) (71%)

ดอกเบีย้จา่ย (212) (5%) (299) (10%) -  -

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้

เงินสดจา่ยหุ้นทนุซือ้คืน

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,847) (96%) 15,341 497% 14,398 297% 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) 18 -     (80) (3%) 7 -     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 939 24% (1,822) (59%) 1,194 25% 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 1,707 42% 3,530 114% 2,329 48% 

1 -     (2) -     7 -     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,647 66% 1,706         55% 3,530         73% 

จา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอ่ืน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

   ทีเ่ก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง)

2560

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และ         

   สินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

   สถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมขึน้(ลดลง)

25592561

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนทีมี่ต่อเงิน

   ฝากธนาคารคงเหลือ
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(ข) ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการทีไ่มเ่ก่ียวข้องกบัเงินสด

24                14                -  

506 609 191 

37 

(8) 1 5 

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 199 5 130 

โอนทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 4 

-  352              -  

6                  18                -  

โอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุไปเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย

โอนสินทรัพย์ทีไ่มไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

    เพ่ือการลงทนุ
โอนสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนไปเป็นทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากเปลี่ยนแปลงประมาณค่า

    ฟืน้ฟูสภาพเหมืองและค่ารือ้ถอน

25592561

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ซือ้อปุกรณ์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน

2560
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(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของบริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2561 2560 2559

หน่วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.00 0.88 0.44

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.59 0.55 0.31

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.51 0.19 0.89

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า เทา่ 7.95 8.45 8.23

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 45 43 44

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ เทา่ 6.68 8.38 10.60

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 54 43 34

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 5.78 6.90 6.89

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 62 52 52

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability Ratios)

อตัราก าไรขัน้ต้น % 35 33 38

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 12 10 15

อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ % 231 217 133

อตัราก าไรสุทธิ % 7 4 11

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 9 6 19

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratios)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7 6 16

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 22 21 37

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  เทา่ 0.56 0.61 1.01

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratios)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.30 1.27 1.82

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 4.41 3.77 10.15

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา่ 1.19 0.35 (0.99)
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14. บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารตอ่ไปนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าขึน้เพื่อน าเสนอข้อมลูเชิงลกึทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจสถานะการเงินและผลประกอบการรวมของบริษัทฯ  ซึ่งผู้อ่านควรอ่านควบคู่กบังบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ผลประกอบการรวม 

กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง รายงานก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 จ านวน 3,022 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 66 จากปีก่อน ซึง่เป็น
ผลจากการปรับปรุงแผนงานเชิงพาณิชย์และความส าเร็จจากการปฏิบตัิการตามแผนปฏิรูปธุรกิจในการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงแข็งแกร่งโดยมีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ตอ่ปี แตค่วามต้องการบริโภคปนูซีเมนต์
ในประเทศในช่วงคร่ึงปีแรกค่อนข้างทรงตวั โดยมีการปรับตวัที่ดีขึน้ในคร่ึงปีหลงัสง่ผลให้มีการเติบโตในระดบัร้อยละ 3 ต่อปี
ส าหรับปี 2561 ตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ไปยงัประเทศลาวและประเทศพม่าได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วนเกินในประเทศ 
ในขณะท่ีตลาดสง่ออกปนูซีเมนต์ชนิดเม็ดไปยงัประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเติบโตได้ดีและสามารถสร้างก าไรให้แก่
กลุม่บริษัทฯ โดยราคา ณ ท่าเรือต้นทางสงูขึน้อนัเป็นผลจากอปุทานขาดแคลนเนื่องจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์หลายแห่งใน
ประเทศจีนต้องปิดตวัลงตามมาตรการปฏิรูปอตุสาหกรรมโดยรัฐบาลจีน  

หน่วยธุรกิจในต่างประเทศยงัคงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  โดยตลาดประเทศเวียดนาม 
กัมพูชา และบงักลาเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 10, ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ขณะที่การบริโภคปนูซีเมนต์ใน
ตลาดประเทศศรีลงักาหดตวัเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านการเมืองประกอบกบัปัญหาภยัแล้งและอทุกภยั  อย่างไรก็ดี จาก
ราคาต้นทุนน าเข้าวัตถุดิบไปยังประเทศต่างๆ สูงขึน้ และผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินในสกุลเงินต่างๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงลบซึ่งหกักลบกบัผลกระทบในเชิงบวกจากอตัราการบริโภคที่สงูขึน้ส าหรับผลประกอบการของหน่วยธุรกิจใน
ต่างประเทศ ขณะที่กิจการร่วมค้าในประเทศกมัพชูาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีสามารถจ าหน่ายปนูซีเมนต์กว่า 1.8 ล้าน
ตนั และสามารถครองสว่นแบง่ทางการตลาดที่ร้อยละ 26 ของตลาดรวม                 

ยอดจ าหนา่ยคอนกรีตผสมเสร็จยงัคงทรงตวั ขณะที่ต้นทนุในการผลติและการด าเนินงานได้รับผลกระทบจากราคาวตัถดุิบและ
ค่าขนส่งสูงขึน้ ขณะที่ยอดจ าหน่ายหินทรายเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ต่อปี เนื่องจากก าลังการผลิตที่ เพิ่มขึน้จากการติดตัง้
สายการผลติที่สองที่โรงงานจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากการประกอบการในปีแรกโดยมีรายได้จากการขายให้แก่
บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนัจ านวน  3.4 พนัล้านบาท  โดยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศมีปริมาณที่เพิ่มขึน้จากการสง่ออกปนูซีเมนต์
ชนิดเม็ด การน าเข้าและสง่ออกสนิแร่และเชือ้เพลงิแข็งไปยงัตลาดในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาตะวนัตก 
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ธุรกิจวสัดทุดแทนไม้และธุรกิจอิฐมวลเบายงัคงประสบกบัความต้องการของตลาดที่ออ่นตวั และความลา่ช้าในการเร่ิมโครงการ
ใหมส่ าหรับโครงการก่อสร้างที่พกัอาศยัและโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ 

ในระหวา่งปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ธุรกิจหนึง่ซึง่มีความช านาญในการให้บริการท าความสะอาดด้านอตุสาหกรรม ซึง่การ
เข้าซือ้ธุรกิจดงักลา่วสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการก าจดัของเสียแบบเบ็ดเสร็จครอบคลมุการก าจดัของเสยี
อตุสาหกรรม สารเคมี และการก าจดัของเสยีเชิงกล 

การวิเคราะห์ผลประกอบการ 

รายได้ 

รายได้จากธุรกิจหลกัเพิม่ขึน้จากการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบในการวางต าแหนง่และก าหนดราคาของผลติภณัฑ์ การจดั
โครงสร้างกลุม่ผลติภณัฑ์ และการก าหนดกลุม่เป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดจ าหนา่ย ท าให้กลุม่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้เพิม่ขึน้
กวา่พนัล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจในตา่งประเทศมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 35 ของรายได้รวม ซึง่ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ของกลุม่ธุรกิจในประเทศ และผลกระทบด้านราคาที่ยงัทรงตวัและการออ่นคา่ของสกลุเงินของธุรกิจใน
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศศรีลงักา 

 โครงสร้างรายได้ 

 

รายได้จากธุรกิจปนูซเีมนต์มีสดัสว่นร้อยละ 68 ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อย
ละ 18 โดยทัง้สองธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไปยงักลุม่ธุรกิจก่อสร้างที่พกัอาศยั อาคารเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน ขณะที่การบริโภคซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึน้เลก็น้อยในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี อตัราการเติบโตที่เพิ่มขึน้ในชว่งคร่ึงหลงัของ
ปีแสดงให้เห็นถึงการเข้าสูว่งจรการเจริญเติบโตของตลาดปนูซีเมนต์อยา่งแข็งแกร่ง 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 +/-
(%)

รายได้

รายได้จากการขายสทุธิ 44,764            43,634            1,130          3% 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -                     50                    (50)              (100%)

รายได้อ่ืน 276                  201                  75                37% 

รวมรายได้ 45,040         43,885         1,155       3% 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

+/-



 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 146 
 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

ค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ถกูควบคมุอยา่งเข้มงวดแม้วา่ต้นทนุถา่นหิน ราคาน า้มนั และต้นทนุวตัถดุิบจะเพิม่สงูขึน้ โดยต้นทนุขายและ
บริการอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีกอ่นแม้จะมยีอดการจ าหนา่ยและต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 

กลุม่บริษัทฯ ได้ด าเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยแผนดงักลา่วประกอบด้วยแผนงานในด้านตา่งๆ อาทิ
เช่น แผนงานในการเพิ่มรายได้ แผนงานในการจดัโครงสร้างกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงความคิดริเร่ิม
ตา่งๆ ในการบริหารจดัการต้นทนุ โรงงานปนูซีเมนต์ที่จงัหวดัสระบรีุสามารถเดินสายการผลติโดยมีอตัราประสทิธิภาพท่ีร้อยละ 
87  สว่นแผนงานลดต้นทนุเชือ้เพลิง ได้มีการน าเชือ้เพลิงและวตัถดุิบทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถทดแทน
เชือ้เพลิงแบบดัง้เดิมที่ร้อยละ 11 (เพิ่มขึน้ร้อยละ 93 จากปีก่อน) พร้อมกนันี ้ยงัได้น าลิกไนต์และปิโตรเลียมโค้กมาใช้ร่วมกบั
ถ่านหินเพื่อลดต้นทุนเชือ้เพลิงในการผลิต  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากราคาของต้นทุนวตัถดุิบ
น าเข้าสงูขึน้เนื่องจากสถานการณ์อปุทานที่จ ากดัและผลกระทบจากคา่เงินท่ีออ่นตวัลงอยา่งรุนแรง ซึง่ผลกระทบเหลา่นีห้กัล้าง
กบัต้นทนุขายและบริการท่ีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย เพิ่มขึน้เนื่องจากกิจกรรมทางการตลาด การสง่เสริมการขายและการสร้างตราสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ ขณะที่ค่าขนสง่เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาน า้มนัดีเซลที่เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนและค่าขนสง่เพื่อการ
สง่ออกที่เพิ่มขึน้  

คา่ใช้จา่ยในการบริหารและคา่ใช้จ่ายอื่นลดลงเป็นผลมาจากแผนลดคา่ใช้จา่ยคงที่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผนปฏิรูปธุรกิจ
ดงักลา่วข้างต้น  

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 +/-

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุสินค้าขายและบริการ 29,300            29,187            113             0% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 8,248               7,470               778             10% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,150               2,461               (311)            (13%)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 62                    -                     62                -    

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 270                  514                  (244)            (47%)

รวมค่าใช้จ่าย 40,030         39,632         398          1% 

+/-

(%)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยจ านวน 3,268 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 แปรผนักบัเงินลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุ คา่ใช้จา่ย
ทางการเงินจ านวน 1,350 ล้านบาทเพิ่มขึน้เลก็น้อยที่ร้อยละ 4 ขณะที่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 569 ล้านบาทลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 33 เนื่องจากการปรับรายการภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและก าไรทางภาษีที่ลดลงของธุรกิจในตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 +/-

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 3,268 2,964               304             10% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1,350               1,295               55                4% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 569                  852                  (283)            (33%)

5,187           5,111           76            1% 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

+/-

(%)

ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

รวมค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

เงนิทุนหมุนเวียนสุทธิ 

เงินทนุหมนุเวียนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ เป็นสดัสว่นร้อยละ 6.3 ของยอดรายได้สทุธิ เมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ซึง่
กลุม่บริษัทฯ สามารถลดเงินทนุหมนุเวยีนสทุธิในขณะท่ีวงเงินเครดิตลกูค้าเพิ่มขึน้เนื่องจากกลุม่ลกูค้า B2B ที่เพิ่มขึน้ และสนิค้า
คงเหลอืในกลุม่เชือ้เพลงิทีเ่พิ่มขึน้เนื่องจากต้องการลดผลกระทบจากราคาที่อาจสงูขึน้   

 

ผู้บริหารได้ริเร่ิมแผนงานต่างๆ ในการจดัการเงินทุนหมนุเวียนสทุธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
ธุรกิจที่ได้ด าเนินการระหว่างปี ระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึน้เนื่องจากการคงสินค้าคงเหลือในกลุ่มเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารต้นทนุเชือ้เพลิงที่ดีขึน้ โดยระยะเวลาช าระหนีเ้พิ่มขึน้เป็นผลจากการปรับสมดุลระยะเวลาขายสินค้า
และระยะเวลาเก็บหนีท้ี่เพิ่มขึน้   

การลงทุน  

การลงทนุระหวา่งปีลดลง เนื่องจากความเข้มงวดในการพิจารณาและอนมุตัิรายจ่ายฝ่ายทนุ โดยจะลงทนุในโครงการท่ีมคีวาม
จ าเป็นตอ่การด าเนินงานและโครงการท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดเป็นส าคญั  

การลงทุนทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการให้บริการท าความสะอาดด้านอตุสาหกรรมโดยมลูคา่สทุธิ 204 ล้านบาท การเข้าซือ้กิจการ
ดงักลา่วเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการให้บริการก าจดัของเสยีด้วยของเหลวและด้วยระบบเคร่ืองกล เพิ่มเตมิจากการให้บริการ
ท าความสะอาดด้านอตุสาหกรรม สารเคมี และระบบเคร่ืองกล  

 

 

หน่วย 2561 2560

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 7.95 8.45

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 45 43

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 6.68 8.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 54 43

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 5.78 6.90

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วัน 62 52
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เงนิลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุม่บริษัทฯ ลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อให้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตหรือ
เพิ่มประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ สามารถท างานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

 

เงินลงทนุในรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 2,216 ล้านบาทได้ถกูใช้เพือ่การด าเนินงานโดยปรกติของธุรกิจ  รายจา่ยฝ่ายทนุจ าแนก
ตามโครงการท่ีส าคญัในปี 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

▪ การลงทนุพฒันาเคร่ืองจกัรบรรจภุณัฑ์ มลูคา่ 55 ล้านบาท 

▪ การลงทนุพฒันาระบบหม้อบดวตัถดุิบที่ 5 ของโรงงาน 1 มลูคา่ 53 ล้านบาท 

▪ การขยายโรงเก็บปนูซเีมนต์ที่ทา่เรือจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มลูคา่ 44 ล้านบาท 

▪ การขยายก าลงัการผลติเตาเผาซเีมนต์ในประเทศเวยีดนามมลูคา่ 28,500 ล้านดอง 

▪ การลงทนุระบบป้อนขีเ้ถ้าลอยแบบแห้งในประเทศเวียดนามมลูคา่ 26,125 ล้านดอง 

▪ การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศศรีลงักามลูคา่ 270 ล้านรูปีลงักา 

เนื่องจากบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศมีสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานที่แตกตา่งกนัซึง่ต้องถกูแปลงคา่เป็นหนว่ยเงินบาทในการ
แสดงงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ ผลจากการแปลงคา่งบการเงินของสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศส าหรับปีเป็น
ผลขาดทนุจ านวน 897 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทฯ บนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่ การจ าหนา่ยและการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ส าหรับงวดจ านวน 313 ล้านบาท และคา่เสือ่ม
ราคาส าหรับงวดจ านวน 2,828 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 +/-
(%)

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 35,459          37,463          (2,004)           (5%)

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 10,309          11,486          (1,177)           (10%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 288                286                2                     1% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

+/-
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สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนประกอบด้วย สมัปทานเหมืองแร่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ตราผลติภณัฑ์ และสทิธิใน
การใช้สนิทรัพย์ กลุม่บริษัทฯ บนัทกึผลจากการแปลงคา่งบการเงินของสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ
ส าหรับปีเป็นผลขาดทนุจ านวน 1,170 ล้านบาท และคา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปีจ านวน 437 ล้านบาท 

การระดมทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างฝ่ายทนุของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยหนีส้นิทางการเงินสทุธิจ านวน 28,277 ล้านบาท 
(หนีส้นิทางการเงินจ านวน 30,924 ล้านบาท หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 2,647 ล้านบาท) สว่นของผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 34,541 ล้านบาท โดยอตัราสว่นหนีส้ินทางการเงินสทุธิตอ่ทนุอยูท่ี่ 0.82 เทา่ซึง่ลดลงอยา่งตอ่เนื่องหลงัจากการใช้
เงินกู้ยืมเพื่อเข้าซือ้กิจการในรอบปีก่อนหน้า 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาว 

เงินกู้ยืมประกอบด้วย หุ้นกู้ซึง่เป็นหุ้นกู้ประเภทท่ีไมม่ีหลกัประกนั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีสว่นลด ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้สว่นใหญ่ถกูใช้เพื่อการเข้าซือ้กิจการในตา่งประเทศในรอบปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ กลุม่บริษัทฯ มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 7,371 ล้านบาท  และเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 4,561 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 34,541 ล้านบาท (ปี 2560: จ านวน 35,939 ล้านบาท) สว่น
ของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยส ารอง สว่นเกินมลูคา่หุ้น และก าไรสะสมรวมจ านวน 35,138 ล้านบาท ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ
การเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเป็นผลขาดทนุจ านวน 5,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 2,090 ล้านบาท เป็นผลจาก
การออ่นตวัของสกลุเงินของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ   

 

 

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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การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเป็นจ านวน 2,647 ล้านบาท เพื่อคงสภาพคลอ่งของ
กลุม่บริษัทฯ โดยกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 6,989 ล้านบาท (ปี 2560: จ านวน 3,950 ล้านบาท) โดยสว่น
ใหญ่เป็นผลมาจากก าไรที่สงูขึน้และการบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียนสทุธิอยา่งมีประสทิธิภาพ  

กระแสเงินสดสทุธิจา่ยจากกิจกรรมลงทนุจ านวน 2,220 ล้านบาท (ปี 2560: จ านวน 21,033 ล้านบาท) สว่นใหญ่ประกอบด้วย
รายจา่ยฝ่ายทนุ 

ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิจา่ยจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,847 ล้านบาท (ปี 2560: กระแสเงินสดสทุธิรับจ านวน 15,341 
ล้านบาท)  สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลจา่ยสทุธิระหวา่งปีจ านวน 2,737 ล้านบาท 
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รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุและเลขำนกุำรบริษัทของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)  
 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 นำยพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 69 วฒุิบตัรชัน้สงู: 
หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูนำนำชำติ 
ฮำร์วำร์ด บิซิเนส สคลู สหรัฐอเมริกำ 
คณุวฒุิเทียบเท่ำปริญญำโท: 
เศรษฐศำสตร์และธุรกิจ มหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน 
สวิตเซอร์แลนด์ 
ปริญญำตรี: 
วิศวกรรมโยธำ สถำบนัเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค 
สวิตเซอร์แลนด์ 
ประวตัิอบรม: 
โดย Fontainebleau, ฝร่ังเศส 
- Leading from the Chair, INSEAD ปี 2558 
  

ณ 31 ธ.ค.61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 

ประธำนกรรมกำร  (0.00)  มี.ค. 2560  – ปัจจบุนั -  ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร    ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั -  ประธำนคณะกรรมกำร ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2541 

 

   
สรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

 

  ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 -  กรรมกำรธรรมำภิบำล  
   และควำมเสี่ยง  

  2544 – มี.ค. 2560 - รองประธำนกรรมกำร  

  2543 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) / 

    ผลิตและจ ำหน่ำยถ่ำนหิน 

  2545 – ก.พ. 2557 - สมำชิกคณะผู้บริหำร บริษัท โฮลซิม จ ำกดั/ ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ 
  2) บริษัทอ่ืนๆ 

  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย   

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

มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
      ขำยปนูซีเมนต์และวตัถดุิบผลิตปนูซีเมนต์ 



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     

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

     
ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 

ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

     
ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ ผลิตและจ ำหน่ำย 

ปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2 นำยชชัชน รัตนรักษ์     46 ปริญญำตรี: ณ 31 ธ.ค.61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร  เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยม) (0.00)  ก.ย. 2549 – 26 มี.ค. 2562 - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  มหำวิทยำลยัลอนดอน องักฤษ     ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2549     2) บริษัทอ่ืนๆ 

      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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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3 นำยวนัชยั โตสมบุญ 
กรรมกำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 14 มิถนุำยน 2547 

69 ปริญญำโท: 
บริหำรธุรกิจ Asian Institute of Management 
ฟิลปิปินส์ 
ปริญญำตรี: 
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
- Corporate Governance for Capital Market 
  Intermediaries รุ่นที่ 10/2015 (CGI) ปี 2558 
- Advanced Audit Committee Program  
  รุ่นท่ี 19/2015 (AACP) ปี 2558 
- Director Accreditation Program  
  รุ่นท่ี 7/2004 (DAP) ปี 2547 
- Director Certificate Program  
  รุ่นท่ี 7/2001 (DCP) ปี 2544 
โดย International Institute of Management  
Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์: 
- Senior Management Program ปี 2549 
- Breakthrough Program for Senior Executives ปี 
2545 
- Managing Corporate Resources ปี 2543 

ณ 31 ธ.ค.61 
*0.0301) 
*ถือโดยตรง 
89,723 หุ้น 

ไมม่ีถือโดยอ้อม 
หรือบคุคลอื่น 
ถือแทน 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 

    และควำมเสี่ยง ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ  

 พิจำรณำค่ำตอบแทน  

ม.ค. 2555 – ปัจจบุนั - ที่ปรึกษำบริษัท  
มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  

ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ 

  จ ำหน่ำยถ่ำนหิน 
2) บริษัทอ่ืนๆ 

เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัทย่อย) 

  / ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  

   ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

 ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ ผลิตและจ ำหน่ำย 

   ปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 

 ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระและ บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)/ 

   กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์  

ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 - กรรมกำร  บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจ ำหน่ำย
วสัดตุกแต่งเพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4 นำงสำวนพพร ติรวฒันกลุ 
กรรมกำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 23 เมษำยน 2555 

64 ปริญญำโท: 
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี (สำขำบญัชี) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี: 
บญัชีบณัฑิต (สำขำกำรบญัชี)  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):  
- National Director Conference “Rising Above      
  Disruptions: A Call for Action” ปี 2561 
- National Director Conference “Steering  
  Governance in a Changing World” ปี 2560 
- Risk Management Program for Corporate  
  Leaders รุ่นท่ี 1/2015 (RCL) ปี 2558 
- Anti-Corruption for Executive Program  
  รุ่นท่ี 7/2013 (ACEP) ปี 2556 
- Financial Institution Governance Program  
  รุ่นท่ี 2/2011 (FGP) ปี 2554 
- Audit Committee Program  
  รุ่นท่ี 31/2010 (ACP) ปี 2553 
- Director Certificate Program 
  รุ่นท่ี 135/2010 (DCP) ปี 2553 

ณ 31 ธ.ค.61 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรธรรมำภิบำล 
  และควำมเสี่ยง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/  
ผลิตและจ ำหนำ่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ 
  พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั 
 
เม.ย. 2553 – ม.ค. 2557 

- กรรมกำรก ำกบั 
  นโยบำยควำมเสี่ยงและ 
  ธรรมำภิบำล 
- กรรมกำร 
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
- กรรมกำรสรรหำและ 
  พิจำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำร 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/  
ธนำคำรพำณิชย์ 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั 
พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 

- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ ำกดั (มหำชน)/ 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

 

ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ ำกดั (มหำชน)/ 
โรงพยำบำล    

    พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั   
 
เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั  

- กรรมกำรสรรหำและ 
  ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
- กรรมกำร 

บริษัท ศรีอยธุยำ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)/  
ประกนัภยัและประกนัชีวิต 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Role of the Compensation Committee  
  รุ่นท่ี 8/2009 (RCC) ปี 2552 
- Director Accreditation Program  
  รุ่นท่ี 5/2003 (DAP) ปี 2546 
โดยไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอส์ (PWC): 
- Training on International Financial Reporting  
  Standard 9 (IFRS9) ปี 2559 
โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- CG Forum 2/2559 “สจุริต ระมดัระวงั เกรำะคุ้มกนั 
  กรรมกำร” ปี 2559 
โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซนเตอร์ จ ำกดั: 
- Strategic IT Governance (for Non-IT) ปี 2560 
- Seminar on “Cyber Security Awareness Training 
  for Senior Executive” ปี 2559 

2) บริษัทอ่ืนๆ 

  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ำกดั/  
     (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) ธุรกิจโฆษณำและกำรลงทนุ 

   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 

     

   พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ำกดั/ พฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์         (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 
  (ผู้มอี ำนำจลงนำม) 

บริษัท ซี.เค.อำร์ จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
   

พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไทยล ำเลียง จ ำกดั/ กำรจดักำรหลกัทรัพย์  
   (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) กำรลงทนุ 

 พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

บริษัท ไทยแป้งมนัผลิตกรรม จ ำกดั/ กำรเช่ำและ 
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัอสงัหำริมทรัพย์  

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

 เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำร 
 (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

บริษัท เขำเขียวคนัทร่ีคลบั จ ำกดั/ สนำมกอล์ฟ 

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

 ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ำกดั/ อสงัหำริมทรัพย์ 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ำกดั/ ธุรกิจโฆษณำ 
   (ผู้มีอ ำนำจลงนำม)  

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

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

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

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

ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนส คอนซลัแทนต์กรุ๊ป จ ำกดั/ 
   (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท เอ็กซ์คลซูีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
   (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) จ ำกดั/ สถำนฟืน้ฟูสขุภำพผู้สงูอำยุ 

ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร 
  (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
 
 

BBTV International Holdings Company  
Limited/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ำกดั/ บริษัทเพ่ือกำรลงทนุ 
         (ผู้มีอ ำนำจลงนำม)  

      ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท บีบีทีวี เอค็ควิตี ้จ ำกดั/ ให้เช่ำอำคำร 
         (ผู้มีอ ำนำจลงนำม) ส ำนกังำน 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5 นำยพงศ์พินิต เดชะคปุต์ 64  ปริญญำโท:  ณ 31 ธ.ค.61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำร   บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัดีทรอยด์ สหรัฐอเมริกำ (0.00)  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร   ปริญญำตรี:      ธรรมำภิบำลและ ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 เมื่อ 26 กมุภำพนัธ์ 2553   กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      ควำมเสี่ยง  
    ประวตัิอบรม:   ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำร  
    โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):   เม.ย. 2554 – ก.ค. 2557 - ประธำนกรรมกำร  
   - Anti-Corruption for Executive Program       ตรวจสอบ  
     รุ่นท่ี 7/2013 (ACEP) ปี 2556   ก.พ. 2553 – ก.ค. 2557 - กรรมกำรอสิระ  
   - How to Develop a Risk Management Plan    ก.พ. 2553 – เม.ย. 2554 - กรรมกำรตรวจสอบ  
     รุ่นท่ี 4/2013 (HRP) ปี 2556      
   - Chartered Director Class    2548 – 2556 - กรรมกำร ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/ 

     รุ่นท่ี 7/2013 (CDC) ปี 2556   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) บริษัทอ่ืนๆ 

     Committee รุ่นท่ี 2/2012 (RNG) ปี 2555 
- The Board’s Roles in Merger & Acquisitions 
  รุ่นท่ี 1/2011 (M&A) ปี 2554 
- Monitoring Fraud Risk Management 
  รุ่นท่ี 2/2010 (MFM) ปี 2553 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting  
  รุ่นที่ 10/2010 (MFR) ปี 2553 

  พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั  
 
2546 – เม.ย. 2561 

- กรรมกำรอิสระและ 
  กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำร 

บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยำ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)/ 
ประกนัชีวิต 

     ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

     พ.ค. 2558 – ก.พ. 2561 ประธำนกรรมกำร บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จ ำกดั/ ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 

     พ.ค. 2557 – เม.ย. 2560 กรรมกำร บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ำกดั/ สถำนีโทรทศัน์ 
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อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   - Monitoring the Internal Audit Function 
  รุ่นท่ี 7/2010 (MIA) ปี 2553 
- Monitoring the system of Internal Control and 
 Risk Management รุ่นที่ 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 
โดย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ร่วมกบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย  
- Inaugural Corporate Governance Conference 
2018 เมื่อ 19 กนัยำยน 2561 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6 นำยเดวิด อเลก็ซำนเดอร์  
นิวบิกกิง้ 
กรรมกำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร
เมื่อ 7 พฤษภำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ปริญญำโท: 
MA Philosophy (Hons.) มหำวิทยำลยัเอดินบะระ 
สก็อตแลนด์ 
อื่นๆ: 
- General Management Program ฮำร์วำร์ด บิซิเนส 
สคลู สหรัฐอเมริกำ 

- Stanford Executive Program สแตนฟอร์ด แกร๊ดจุ
เอท่ สคลู ออฟ บิซิเนส สหรัฐอเมริกำ 

- Mandatory Accreditation Programme for 
Directors of Public Listed Companies บริษัท 
เบอร์ซำตร้ำ จ ำกดั มำเลเซีย 

ณ 31 ธ.ค.61 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำร 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

2) บริษัทอ่ืน ๆ 

2561 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท แพลทินมั วิคตอรี จ ำกดั/ ท ำธุรกิจโฮลดิง้ส์ (จด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท จำร์ดีน เมเธอสนั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั/  
ท ำธุรกิจโฮลดิง้ส์ (จดทะเบียนในรำชอำณำนิคม 
เบอร์มิวดำ) 

2556 – ปัจจบุนั - รองประธำนกรรมกำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร 
  พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท รีฟริจเจอเรชัน่ อิเลค็ทริคคอล เอ็นจีเนียร่ิง  
คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั/ บริกำรทำงวิศวกรรม 
อสงัหำริมทรัพย์ กำรลงทนุในโครงกำรด้ำนพลงังำน 
และน ำ้ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำรผู้จดักำรกลุม่ บริษัท จำร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ำกดั/ ลงทนุ 
ด้วยกำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

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

2555 – ปัจจบุนั   - คณะผู้บริหำร บริษัท พีที ปำมำเปอร์ซำดำ นแูซนทำรำ จ ำกดั/เหมือง
แร่ (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  
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 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2555 – ปัจจบุนั   - ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนคณะกรรมกำi
ตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

บริษัท มำยเซท็ แคร์ ลิมิเต็ด/ กำรกศุล (จดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์) 

 2560 – ปัจจบุนั  
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2560 

- ประธำนคณะผู้บริหำร 
- กรรมกำรสรรหำและ 
  พิจำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำร 
- คณะผู้บริหำร 

บริษัท พีที แอสทรำ  อินเตอร์เนชัน่นอล ทีบีเค/
อตุสำหกรรมและกำรค้ำ (จดทะเบียนในประเทศ 

อินโดนีเซีย) 

 2556 – 2560 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท พีที ยไูนเตด็ แทรคเตอร์ ทีบีเค จ ำกดั/  
จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร (จดทะเบียนในประเทศ 
อินโดนีเซีย) 

 2555 – 2559  - ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร 
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และคณะกรรมกำรสรร
หำ 

บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตงั จ ำกดั/ ธุรกิจ 
รถยนต์ (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 

      2554 – ต.ค. 2558  - กรรมกำร บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ  
        จ ำกดั/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่ง 
        สหภำพเมียนมำ) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7 ดร. (กิตติมศกัด์ิ) ฮำรำลด์ ลิงค์ 
กรรมกำรอิสระ 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 24 กนัยำยน 2541 

63 คณุวฒุิเทียบเท่ำปริญญำโท:  
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD):   
- Director Accreditation Program 
  รุ่นท่ี 134/2017 (DAP) ปี 2560 
โดยวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- ปริญญำบตัรหลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.17) 

โดยมหำวิทยำลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์:  
- Course on Good Corporate Governance ปี 2546 
โดย สถำบนัวิทยำกำรธุรกิจและอตุสำหกรรม 
- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพฒันำธุรกิจอตุสำหกรรม
และกำรลงทนุ รุ่นที่ 1 

โดยสถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
- ประกำศนียบตัร Energy Literacy for Sustainable Future รุ่น
ที่ 2 

โดยสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
- ประกำศนียบตัร รุ่นที่ 1 

ณ 31 ธ.ค. 61 
*(0.0129) 
*ถือโดยตรง 
38,483 หุ้น 

ไมม่ีถือโดยอ้อม 
หรือบคุคลอื่นถือ

แทน 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั - กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

ก.ย. 2541 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระ  

ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 
 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

2541 - 2552 - กรรมกำรตรวจสอบ 

ก.ย 2560 – ปัจจบุนั - ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนและสรรหำ
กรรมกำร 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน)/
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำรอิสระ 

2543 – 2553 - กรรมกำร 

  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)/
ทรัพยำกร/พลงังำนและสำธำรณปูโภค 

   2) บริษัทอ่ืนๆ 

     2530 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร กลุม่ บี.กริม  
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 
กรรมกำรอิสระและประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 10 มิถนุำยน 2558 

56 ปริญญำเอก:  
สำขำกำรจดักำรกำรสื่อสำร  
หลกัสตูรกำรจดักำรดษุฎีนิพนธ์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสุิต 
ปริญญำโท: 
สำขำวิชำธุรกิจอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ประกำศนียบตัร: 
ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขที่ 3733 
ปริญญำตรี: 
กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
- ผ่ำนกำรทดสอบหลกัสตูรอบรมกรรมกำร และได้รับ
กำรปรับประเภทสมำชิกเป็นสมำชิกผู้ทรงคณุวฒุิอำวโุส 
เมื่อปี 2560 
- Successful Formulation and Execution of 
  Strategy รุ่นที่ 17/2013 (SFE) ปี 2556 
 

ณ 31 ธ.ค.61 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

   
2561 – ปัจจบุนั - กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ 
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)/ทรัพยำกร/
พลงังำนและสำธำรณปูโภค 

   มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
      ตรวจสอบและกรรมกำร ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

      อิสระ  
   2559 – ปัจจบุนั - ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท นำมยง เทอร์มินลั จ ำกดั (มหำชน)/ 

       ตรวจสอบและ ให้บริกำรท่ำเทียบเรือเพ่ือกำรสง่ออก น ำเข้ำรถยนต์  

       กรรมกำรอิสระ และสินค้ำทัว่ไป 

    2546 – ปัจจบุนั  - กรรมกำรอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)/ 
       ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมี 

     2) บริษัทอ่ืนๆ 

    มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั  - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี บริษัท เอเอม็ซีเมดิคอลเซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั/ 
       บริหำร จ ำหน่ำยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

    - Role of the Chairman Program  
 รุ่นที่ 18/2008 (RCP) ปี 2551 
- Monitoring the Internal Audit Function  
  รุ่นท่ี 2/2008 (MIA) ปี 2551 
- 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 

  

 

 

 

 
 
 
  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9 นำยประดำป พิบลูสงครำม 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 21 เมษำยน 2554 

69 ปริญญำตรี:  
รัฐศำสตร์/ เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัโอ๊คแลนด์  
นิวซีแลนด์ 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
- Strategic Board Master Class 5/2561 (SBM) ปี 
2561 
- Board Matters and Trends รุ่นที่ 2/2560 (BMT) 
  ปี 2560 
- How to Measure the Success of Corporate  
  Strategy รุ่นที่ 4/2014 (HMS) ปี 2557 
- Successful Formulation and Execution of  
  Strategy รุ่นที่ 17/2013 (SFE) ปี 2556 
- Anti-Corruption for Executive Program  
  รุ่นท่ี 8/2013 (ACEP) ปี 2556 
- Monitoring the System of Internal Control and  
  Risk Management รุ่นท่ี 12/2012 (MIR) ปี 2555 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 
  รุ่นท่ี 14/2012 (MFR) ปี 2555 
- Monitoring Fraud Risk Management  
  รุ่นท่ี 8/2012 (MFM) ปี 2555 
 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

   เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั - กรรมกำรตรวจสอบและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
       กรรมกำรอิสระ ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

    
2554 – ปัจจบุนั - ที่ปรึกษำอำวโุส บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกดั (มหำชน)  

    2) บริษัทอ่ืน ๆ 

    ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ที่ปรึกษำ กรมอำเซียน กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
     2556 – ปัจจบุนั - กรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลชดุ 

       โครงกำรวิจยัด้ำนโลจิสติกส์ร่วมระหว่ำงส ำนกังำน 
       คณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.) และส ำนกังำน 

       กองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (สกว.) 

     มี.ค. 2554 – ปัจจบุนั - ผู้ทรงคณุวฒุิ สภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม/ สถำนศกึษำ 
     ม.ค. 2554 – มี.ค. 2559 - ผู้แทนไทย คณะกรรมกำรประสำนงำนว่ำด้วยกำรเช่ือมโยงใน 

       อำเซียน 

     2553 – เม.ย. 2554 - ที่ปรึกษำรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวง 
กำรตำ่งประเทศ 

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   - Monitoring the internal Audit Function  
  รุ่นท่ี 13/2012 (MIA) ปี 2555 
- 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 

     

 
 
  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10 นำยชรินทร์ สจัจญำณ 52 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมกำรอิสระและ  - หลกัสตูรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (ส ำหรับผู้บริหำร) (0.00)  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำรตรวจสอบและ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ 
 กรรมกำรตรวจสอบ    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง      กรรมกำรอิสระ จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   พ.ค. 2560 – พ.ค. 2561 - กรรมกำรธรรมำภิบำล  
 เมื่อ 7 เมษำยน 2559  - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต      และควำมเสี่ยง  
    (นกัเรียนทนุในโครงกำร Fulbright Scholarship)        
     มหำวิทยำลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกำ   2) บริษัทอ่ืนๆ 

   ประกำศนียบตัร:   2554 – ปัจจบุนั  - หุ้นส่วนผู้จดักำร บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั/ บริกำรทำง 
   ประกำศนียบตัรกฎหมำยธุรกิจ     กฎหมำย 
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      
   ปริญญำตรี:      
   นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)      
   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง      
   ประวตัิอบรม:      
   โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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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 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11 นำยเต็ง เว อนั เอเดรียน  
กรรมกำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 31 มีนำคม 2560 

47 ปริญญำโท: 
- วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำนโยบำยสำธำรณะ 
  The School of Oriental and African Studies  
มหำวิทยำลยัลอนดอน สหรำชอำณำจกัร 

  - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกลยทุธองค์กร 
  University of Illinois at Urbana-Champaign 
สหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำตรี: 
วิทยำศำสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง 
สำขำกำรเงิน Creighton University สหรัฐอเมริกำ 
ประวตัิอบรม: 
โดย Association of Corporate Treasurers 
สหรำชอำณำจกัร: 
- Certificate in International Cash Management 
ปี 2544 

โดย Association for Financial Professionals 
สหรัฐอเมริกำ:   
- Certified Treasury Professional ปี 2543 
 
 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

มี.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2562 - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิต 
และจ ำหนำ่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 - กรรมกำรธรรมำภิบำล 

และควำมเสี่ยง 

2) บริษัทอ่ืนๆ 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท ตง ไห่ ออโต้ คอร์เปอร์เรชัน่/ ธุรกิจรถยนต์ 

  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโตโมบิล เมียนมำ 
จ ำกดั/ ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่ง 
สหภำพเมียนมำ) 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร (ส ำรอง) บริษัท ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ บินตงั/ ธุรกิจรถยนต์(จด
ทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท พีที แอสทรำ อินเตอร์เนชัน่นอล ทีบีเค/  
อตุสำหกรรมและกำรค้ำ (จดทะเบียนในประเทศ 
อินโดนีเซีย) 

มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท รี คอร์ปอเรชัน่/ ธุรกิจวิศวกรรมและ
อสงัหำริมทรัพย์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

  
ส.ค. 2559 – 21 มี.ค. 2562 - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  

ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
ศรีลงักำ) 



                                                                                          
    

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   
 

  
เม.ย. 2559 – 1 เม.ย. 2562  - กรรมกำรและผู้จดักำร

สำยกำรเงินกลุม่บริษัท 
บริษัท จำร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ำกดั/ ลงทนุด้วย
กำรถือหุ้น (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

12 นำยศิวะ มหำสนัทนะ* 
กรรมกำรและ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
เมื่อ 7 เมษำยน 2559 
(* ลำ่สดุได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท ปนูซีเมนต์นคร
หลวงจ ำกดั (มหำชน) เม่ือ
วนัที่ 1 มีนำคม 2562) 
 

56 ปริญญำโท: 
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
สำขำกำรเงินและกำรลงทนุ (นกัเรียนดีเด่น) 
มหำวิทยำลยั จอร์ช วอชิงตนั, สหรัฐอเมริกำ 
ประกำศนียบตัร: 
หลกัสตูรกำรบริหำรกำรจดักำรขัน้สงู 
ฮำร์วำร์ด บิซิเนส สคลู สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำตรี: 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  
   ปี  2561 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Executive 
  รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558 
- หลกัสตูร Directors Certification Program  
  รุ่นท่ี 206/2015 (DCP) ปี 2558 
โดย สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน (วพน.): 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำนรุ่น 7 
  (วพน.7) ปี 2558 
 

ณ 31 ธ.ค.61 
*(0.0711) 
*ถือโดยตรง 
211,992 หุ้น 
ไมม่ีถือโดยอ้อม 
หรีอบคุคลอื่น 
ถือแทน 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

  

มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั - สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร  บริษัท ปนูซีเมนต์
นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
(CEO-SCCCTH) 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิต 
และจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
  

  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม 

  

  
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559  - รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำร 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 - รองประธำนอำวโุส 

     (สำยงำนกำรตลำดและ 
     กำรขำย) 

  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558  - รองประธำนอำวโุส 
     (กิจกำรสระบรีุ) 
  2) บริษัทอ่ืนๆ 
  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
    ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

    มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
ขำยปนูซีเมนต์และวตัถดุิบผลิตปนูซีเมนต์ 
     



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 

 

 

โดย Institute of Management Development (IMD) 
สวิตเซอร์แลนด์: 
- Senior Leadership Program ปี 2550 
- Senior Management Program ปี 2548 

  ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั  
(บริษัทย่อย)/ ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
 บงักลำเทศ) 

  
พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปนูซีเมนต์ 

   
ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั - นำยก สมำคมอตุสำหกรรมปนูซีเมนต์ไทย / หน่วยงำน

ประสำนงำนระหว่ำงผู้ผลิตปนูซีเมนต์กบัหน่วยงำนอื่นๆ  

    ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
    ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560 - ประธำนกรรมกำร คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 
   

 

  2547 – ม.ค. 2555 - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

     
ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ

ตกแต่งเพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 

     เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั - Commissioner บริษัท พีที คอนวดู อินโดนีเซีย จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
       ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดตุกแตง่เพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 

       สถำปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - ประธำนกรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
          ผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 

      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ก ำจดักำก 
        อตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงและวสัดทุดแทนและ 
        บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอตุสำหกรรม 



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

      ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริกำร 
      มี.ค. 2559 – ก.ค. 2560   - ประธำนกรรมกำร ด้ำนเทคนิคกำรจดักำรและพฒันำระบบข้อมลู 

      มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560  - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมซิตี ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
        ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 

  



                                                                                          
    

                                                                                                                                                                                           บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) “เอกสำรแนบ 1" 

 

 เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                       | แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

13 นำยจนัดำนำ ลิยำนำเก 54 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต: ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส   สถำบนันกับญัชี ศรีลงักำ *(0.0062)  2554 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 (กำรเงินและกำรควบคมุ)   ประกำศนียบตัร: *ถือโดยตรง     (กำรเงินและกำรควบคมุ) ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่เป็นผู้บริหำร  - นกับญัชีบริหำร ออสเตรเลีย 18,613 หุ้น  พ.ค. 2560 – ต.ค. 2560 - รองประธำนอำวโุส  
 เมื่อ 1 มกรำคม 2554  - นกับญัชีบริหำร ศรีลงักำ ไมม่ถืีอโดยอ้อม     (รักษำกำร)  
   ประวตัิอบรม: หรือบคุคลอื่น     (กำรบริหำรบคุคลและ  
   โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD): ถือแทน     ประสิทธิภำพองค์กำร)   
   - Directors Certificate Program    2) บริษัทอ่ืนๆ 

     รุ่นท่ี 153/2011 (DCP) ปี 2554   มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
   โดย International Institute of Management      ขำยปนูซีเมนต์และวตัถดุิบผลิตปนูซีเมนต์ 
   Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์:   ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
   - หลกัสตูร Senior Leadership Program ปี 2555     ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในศรีลงักำ) 

   โดย มหำวิทยำลยั เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์:   พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลำเทศ) จ ำกดั  
   - หลกัสตูรกำรบริหำร ปี 2548     (บริษัทย่อย)/ ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ 
        บงักลำเทศ) 
     พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิต 

       ปนูซีเมนต์ 

     มี.ค. 2559 – ก.ย. 2560 - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ คอนกรีต
ผสมเสร็จและหินทรำย 

      มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ
ตกแต่งเพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

      เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั  - President  
  Commissioner 

บริษัท พีที คอนวดู อินโดนีเซีย จ ำกดั/ ผลิตและจ ำหน่ำย 
วสัดตุกแต่งเพ่ืองำนสถำปัตยกรรม (จดทะเบียนใน 
ประเทศอินโดนีเซีย) 

      

      
      ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริกำร  
        ด้ำนเทคนิคกำรจดักำรและพฒันำระบบข้อมลู 

      ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ก ำจดักำก 
        อตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงและวสัดทุดแทนและ 
        บริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอตุสำหกรรม 

      พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
        ผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 
      2554 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท สยำมซิตี ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิตไฟฟ้ำ 
        จำกลมร้อนทิง้ 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14 นำยมนตรี นิธิกลุ 46 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส    วิศวกรรมโยธำ *(0.0045)  ก.พ. 2559 – ปัจจบุนั - รองประธำนอำวโุส   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ 
 (กำรตลำดและงำนขำย)  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ *ถือโดยตรง      (กำรตลำดและงำนขำย) จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  ปริญญำตรี: 13,522 หุ้น  2) บริษัทอ่ืนๆ 

 เมื่อ 11 กมุภำพนัธ์ 2559  วิศวกรรมโยธำ ไมม่ีถือโดยอ้อม  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
   มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือบคุคลอื่น    ผลิตภณัฑ์คอนกรีตมวลเบำ 

   ประวตัิอบรม: ถือแทน  พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท ปนูซีเมนต์ ตรำลกูโลก จ ำกดั/ ผลิตปนูซีเมนต์ 
   โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD):   มี.ค. 2559 – พ.ค. 2560  - กรรมกำร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ให้บริกำร 
   - Directors Certification Program     ด้ำนเทคนิคกำรจดักำรและพฒันำระบบข้อมลู 

     รุ่นท่ี 240/2017 (DCP) ปี 2560   ม.ค. 2555 – ก.ค. 2560 - กรรมกำรและประธำน บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
   - Ethical Leadership Program      เจ้ำหน้ำที่บริหำร คอนกรีตผสมเสร็จและหินทรำย 

     รุ่นท่ี 5/2016 (ELP) ปี 2559      
   - Corporate Governance for Executives      
     รุ่นท่ี SCCC/2015 (CGE) ปี 2558      
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15 นำยอมรศกัด์ิ โตรส 51 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส    บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต *(0.0048)   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
 (กิจกำรสระบรีุ)  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ *ถือโดยตรง     (กิจกำรสระบรีุ) ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  ปริญญำตรี: 14,196 หุ้น  พ.ค. 2560 – ก.ค. 2560 - Vice President and  
 เมื่อ 1 กรกฎำคม 2560  วิศวกรรมเคร่ืองกล  ไมม่ถืีอโดยอ้อมหรือ     Deputy Senior Vice  
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั บคุคลอื่นถือแทน     President (กิจกำรสระบรีุ)  
   ประวตัิอบรม:   เม.ย. 2560 – พ.ค. 2560 - Vice President and  
   โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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) บริษัทอ่ืนๆ 

      มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมซิตี ้พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
      ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560 - กรรมกำร ผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนทิง้ 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
        ก ำจดักำกอตุสำหกรรมและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิง 

        และวสัดทุดแทนและบริกำรท ำควำมสะอำด 

        ส ำหรับอตุสำหกรรม 

      มิ.ย. 2557 – ก.พ. 2558 - ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำย Energy บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  
         and Geocycle Platform คอนกรีตผสมเสร็จ 

         Operation  
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

16 นำยพอล โจเซฟ เฮย์ส 50 ปริญญำโท: ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

 รองประธำนอำวโุส  - Supply Chain Management (0.00)  ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุสสำยงำน  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ 
 (กำรจดัสง่สินค้ำ)    มหำวิทยำลยัแครนฟิลด์ สหรำชอำณำจกัร      (กำรจดัสง่สินค้ำ) จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 
 ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร  - บริหำรธุรกิจ   2) บริษัทอ่ืนๆ 

 เมื่อ 16 สิงหำคม 2559    มหำวิทยำลยัลำโทรบ วิคตอเรีย ออสเตรเลีย   2555 – 2559  - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  บริษัท โฮลซิม (เวียดนำม) จ ำกดั/ ผลิตและจ ำหน่ำย 
   ปริญญำตรี:     Supply Chain ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง (จดทะเบียนในประเทศ 
   - วิศวกรรมเคร่ืองกล    2548 – 2555  - ผู้อ ำนวยกำรธุรกิจ เวียดนำม) 
     มหำวิทยำลยัคอลเลจดบัลิน ไอร์แลนด์      Geocycle  
   ประวตัิอบรม:      
   โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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 Senior Management ปี 2549      
   โดย INSEAD ประเทศฝร่ังเศส:      
   - หลกัสตูรกำรเจรจำตอ่รองขัน้สงู ปี 2545      
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17 นำงสำวอนตุตรำ พำนโพธ์ิทอง* 
รองประธำนอำวโุส 
(กำรบริหำรบุคลำกรและ 
 ประสิทธิภำพองค์กร) 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร 
เมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2560 
(* ลำ่สดุได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กลุ่มงำนบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล เมื่อวนัที่ 1 
มีนำคม 2562) 
 

46 ปริญญำโท: 
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
สำขำกำรเงินและกำรลงทนุ  
มหำวิทยำลยั จอร์ช วอชิงตนั, สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำตรี: 
บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตัิอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
ปี 2561 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(0.00) 

ไมม่ี 
 

1) บริษัทจดทะเบียน 

มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั - สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กลุ่มงำนบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ 
ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั  - รองประธำนอำวโุส  
  (กำรบริหำรบคุลำกรและ 
   ประสิทธิภำพองค์กร) 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระ 
 - กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล  
 สรรหำ และพิจำรณำ 
ผลตอบแทน 

บริษัท ทำทำสตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)/  
ผลิตและจ ำหน่ำยเหลก็ 

ก.ย. 2558 – ต.ค. 2560 - รองประธำนกรรมกำร 
  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบคุคล 

บริษัท ยนิูลีเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตสินค้ำ 
อปุโภคและบริโภค 

ก.ค. 2553  –  ส.ค. 2558  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
  (ด้ำนทรัพยำกรบคุคลและ 
   กำรสื่อสำรภำยในองค์กร) 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)/  
ธนำคำรพำณิชย์ 

ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553 - รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
  (สำยงำนทรัพยำกรบคุคล) 

บริษัท อยธุยำ อลิอนัซ์ ซีพี ประกนัชีวิต จ ำกดั  
(มหำชน)/ ประกนัชีวิต 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

  2) บริษัทอ่ืนๆ 
มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั   - กรรมกำร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั (บริษัทย่อย)/  

คอนกรีตผสมเสร็จ 

ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมกำร บริษัท คอนวดู จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ ผลิตและ
จ ำหน่ำยวสัดตุกแต่งเพ่ืองำนสถำปัตยกรรม 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18 นำงภชัฎำ หม่ืนทอง 
เลขำนกุำรบริษัท 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือ 24  
กรกฎำคม 2561 

52 ปริญญำโท: 
นิติศำสตร์มหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกำ  
ปริญญำตรี: 
นิติศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) 
ประวตัิกำรอบรม: 
โดย สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accredition Program Big C ปี 

2558 
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide ปี 

2555 
โดย คณะนิติศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูรกฎหมำยและกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีส ำหรับ

เลขำนกุำรบริษัท  
โดย Holcim 
- หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำร ปี 222550 ส ำหรับ

ผู้บริหำร บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค 
สวิตเซอร์แลนด์ 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(0.00) 

ไมม่ี 
  

1) บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั - เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจ
ผลิตปนูซีเมนต์ 

2559 – 2560 - ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ส ำนกับริหำรงำนกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจธนำคำร 
 

2) บริษัทอ่ืนๆ 
2560 – ปัจจบุนั - ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท เอเบิลพริมพ์ตนั จ ำกดั / ธุรกิจให้ค ำปรึกษำ

กฎหมำย 

2560 – ปัจจบุนั - ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท คมัปะนี เซเครทแทรี จ ำกดั / ธุรกิจให้
ค ำปรึกษำด้ำนงำนเลขำนกุำรบริษัท 

   2555 – 2559 - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรษัทภิบำล บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจ
ค้ำปลีก-ให้เช่ำพืน้ที่ 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19 นำยเกษม มำไกรเลิศ 
Head of Accounting and 
Shared Services 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือ 1
กรกฎำคม 2561 

45 ปริญญำโท: 
วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรเงิน (หลกัสตูร
นำนำชำติ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี: 
บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
ประวตัิกำรอบรม: 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 228 (DCP) ปี 
2559 
 
 
 

ณ 31 ธ.ค. 61 ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

  (0.00) 
  ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั - Head of Accounting and 

Shared Services 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิต
และจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

   
 ม.ค. 2556 - ก.ย. 2556 - Corporate Finance 

Department Manager 

   
 ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2555 - Business Analysis and 

Process Improvement 
Department Manager 

   
 ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560 - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย

กำรเงิน 
บริษัท อิตลัไทยวิศวกรรม จ ำกดั / ธุรกิจวิศวกรรม
ก่อสร้ำงแบบ EPC หรือ Turnkey ในทกุสำขำ 

   
 ม.ค. 2553 - ก.ย. 2554 - ผู้จดักำรฝ่ำยเงินทนุเพ่ือกำร

พำณิชย์ 
บริษัท ดิอำจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั / กำรตลำด กำรขำยสง่และกำรจ ำหน่ำยวิสกี ้
ไวน์และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ 

    2) บริษัทอ่ืนๆ 

   
 ต.ค. 2556 - ม.ค. 2560 - กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท อิตลัไทยวิศวกรรม สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ

เมียนมำ จ ำกดั / ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้ำงแบบ EPC 
หรือ Turnkey ในทกุสำขำ 
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รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร และผู้บริหำร ผู้บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ในปี 2562 
 

ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 นำยเอเดน จอห์น ไลนมั 
กรรมกำร 
ได้รับกำรแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 
มีนำคม 2562 

58 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สถำบนั IMD 
เมืองโลซำน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปริญญำตรี 
วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำ
เคร่ืองกล มหำวิทยำลยัดบัลิน ประเทศ
ไอร์แลนด์ 
 
 

ณ 6 ม.ีค. 62 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 

มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม 
- กรรมกำร 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ
จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

2) บริษัทอ่ืน ๆ 

2558 – ปัจจบุนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตและ
จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 

2557 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ำกดั 

2552 – 2558 - ผู้จดักำรเขต และสมำชิก
ฝ่ำยบริหำรอำวโุส 

บริษัท โฮลซิม จ ำกดั (ปัจจบุนัคือ บริษัท ลำฟำร์จโฮลซิม 
จ ำกดั) / ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์) 

2549 – 2552 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โฮลซิม (เวียดนำม) จ ำกดั (ปัจจบุนัคือ บริษัท 
สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั) / ผลิตปนูซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 

2545 – 2549 - ประธำนบริหำรฝ่ำยกำรผลิต บริษัท โฮลซิม (ลงักำ) จ ำกดั (ปัจจบุนัคือ บริษัท สยำม ซิตี ้
ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั) / ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนใน
ประเทศศรีลงักำ) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2 นำยมำร์ก อนำโตล ชมิดต์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  กลุม่
งำนกำรเงิน  
ได้รับกำรแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 1 
เมษำยน 2562  

48 ปริญญำโท: 
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัไฟรบวร์ค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 
ประกำศนียบตัร: 
- Swiss Certified Accountant, Expert 

Suisse, เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์   

- Certified Public Accountant, State 
Accountancy Board เมืองวิลมิงตนั 
สหรัฐอเมริกำ  

- Advanced Management Program 
ฮำร์วำร์ด บิซิเนส สคลู เมืองเคมบริดจ์ 
สหรัฐอเมริกำ   

ประวตัิกำรอบรม 
โดย IOSH: 
- Managing Safely Course ปี 2558 
โดย IMD: 
- LafargeHolcim Future Leadership ปี 

2557 เมืองโลซำน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

โดยสถำบนั LEAN: 
- LEAN management ปี 2557 ประเทศ
บรำซิล 

ณ 6 มี.ค. 62 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

กลุม่งำนกำรเงิน  
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ
จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

2) บริษัทอ่ืน ๆ 

2558 - ก.พ. 2562 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
กำรเงิน  

บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จ ำกดั/ ผลิตและจ ำหน่ำย
ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง (จดทะเบียนในประเทศ
อินโดนีเซีย) 

2557 – 2558 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
กำรเงิน  

บริษัท โฮลซิม (บรำซิล) จ ำกดั/ ผลิตและจ ำหน่ำย
ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง (จดทะเบียนในประเทศ
บรำซิล) 

2553 - 2557 
 
 

- Head Corporate Holding บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเซส (สวิตเซอร์แลนด์) จ ำกดั / 
ผลิตและจ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง (จด
ทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. 
 

นำยฟิลลิป เบอร์นำร์ด ริชำร์ท 
สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
ได้รับกำรแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 1 
มีนำคม 2562 

52 ปริญญำโท: 
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลยัจอร์จวอชิง
ตนั เมืองวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกำ  
ปริญญำตรี: 
วิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลยั Ecole des 
Hautes Etudes Industrielles เมืองลีล 
ประเทศฝร่ังเศส  
ประวตัิอบรม 
โดย IMD: 
- LafargeHolcim Future Leadership 

เมืองโลซำน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
- Holcim Senior Leadership Program 

เมืองโลซำน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
- Holcim Senior Management 

Program เมืองโลซำน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

โดย INSEAD: 
- Business Marketing Program 

ณ 6 มี.ค. 62 
(0.00) 

ไมม่ี 1) บริษัทจดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั - สมำชิกประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร บริษัท สยำม ซิตี ้
ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน)/ ผลิตและ
จ ำหน่ำยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้ำง 

2) บริษัทอ่ืน ๆ 
ธ.ค. 2559 - ปัจจบุนั -  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั (บริษัท

ย่อย)/ ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนำม) 

2559 – ธ.ค. 2559 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำร 

บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั (บริษัทย่อย)/ 
ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลงักำ) 

2556 – มิ.ย. 2558 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท ลำฟำร์จโฮลซิม จ ำกดั (เดิมคือ บริษัท โฮลซิม 
จ ำกดั) / ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักำ) 

2550 – 2555 - ผู้จดักำรทัว่ไปธุรกิจคอนกรีต
และอะกรีเกต 

บริษัท โฮลซิม จ ำกดั / ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนใน
ประเทศเวียดนำม) 
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2. ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ตำมตำรำงดงันี ้
  หมำยเหต:ุ   “/” = กรรมกำรบริษัท      “//” = กรรมกำรบริหำร  “x” = ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บริษัท  =   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
            บริษัทย่อย:  1   =  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ำกดั 
                               2  =                บริษัท คอนวดู จ ำกดั 
                               3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 
                               4 = บริษัท สยำมซิตี ้พำวเวอร์ จ ำกดั 
                               5 = บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บลอ็ก จ ำกดั 
                               6  = บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ำกดั 
                               7 = บริษัท อินทรี ดีจิตอล จ ำกดั 
                               8 =  บริษัท ปนูซีเมนต์ตรำลกูโลก จ ำกดั 
                               9 = บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงัคลำเทศ) จ ำกดั 
                             10 = บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักำ) จ ำกดั 
                             11   =                บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนำม) จ ำกดั        
                             12   =                บริษัท สยำม ซิตี ้ซีเมนต์ (เทรดดิง้) จ ำกดั 
           บริษัทร่วม:   ก  =                บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 
          กำรร่วมค้ำ:   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 

นำยพอล ไฮนซ์ ฮเูกน โทเบลอร์ X X        / X X X / / 

นำยวนัชยั โตสมบุญ /          / /  / / 

นำยพงศ์พินิต เดชะคปุต์ /          /     

นำยเต็ง เว อนั เอเดรียน /          /     

นำยศิวะ มหำสนัทนะ  // / X X  X X / X X / / / /  

นำยจนัดำนำ ลิยำนำเก   / / / / / / / / /  /   

นำยมนตรี นิธิกลุ      /   /       

นำยอมรศกัด์ิ  โตรส     /  /   /      

นำงสำวอนตุตรำ พำนโพธ์ิทอง  / /             



 
เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (บริษัทยอ่ยที่มีนยัส าคญัที่มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้
รวมตามงบก าไรขาดทนุของปีบญัชีลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
 
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 50 ปริญญาโท: 
บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร 
มหาวิทยาลยัเลสเตอร์ สหราชอาณาจกัร 
ประกาศนียบตัร: 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี: 
วิศวกรรมเคร่ืองกล  
สถาบนัวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar ประเทศอินเดีย 
ประวตักิารอบรม: 
โดย บริษัท โฮลซมิ จ ากดั Zurich สวิตเซอร์แลนด์: 
- Holcim Compliance Framework ปี 2555 
โดย บริษัท โฮลซมิ จ ากดั Engelberg สวติเซอร์แลนด์: 
- 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  

1) บริษัทจดทะเบียน 

Head of Group Internal Audit  ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั - Head of Group Internal Audit บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ 
and Compliance      And Compliance  ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ได้รับการแตง่ตัง้  ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560    - ผู้อ านวยการกลุม่ธุรกิจพาณิชย์ บริษัท Vedanta ประเทศ อินเดีย จ ากดั (มหาชน)/  
เม่ือเดือน ตลุาคม 2560    ธุรกิจด้านโลหะ เหมืองแร่ น า้มนัและก๊าซ 
  2) บริษัทอ่ืน 
  2556 – ส.ค. 2558  - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย บริษัท โฮลซมิ ประเทศ อินเดีย จ ากดั/ ผลติและจ าหน่าย 

     จดัซือ้จดัหา ปนูซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ 
  2554 – เม.ย. 2556  - ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
     (โฮลซมิ) ประจ าภมูิภาคเอเชียใต้  
     สงิคโปร์และมาเลเซีย  

  เม.ย. 2550 – 2553  - ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
     บริษัท ACC จ ากดั (บริษัท โฮลซมิ  
     ประเทศอินเดีย จ ากดั)  
     

     

     
     
     
     

 



 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
-ไมม่ี- 

 
 



 

 
 

อ่ืน ๆ 
 
-ไม่มี- 
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